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05. 
A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és  
68/2020. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 1.  pontja, 2. és  3. bekezdése  alapján  a Zentai 
Községi Képviselő-testület a  2021. február 1-én  tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE 

MANDÁTUMÁNAK  A MEGSZŰNÉSÉRŐL  
 

I.  
A KKT MEGÁLLAPÍTJA  a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
BASARIĆ MIROSLAV, zentai, Kosztolányi Dezső utca 28-as  szám alatti  lakosét,  az 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről, lemondás  benyújtása  miatt.  
 

II. 
A jelen hatrozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
Basarić Miroslav, zentai lakos  a  Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője  2021. 
február 1-én benyújtotta szóbeli lemondását a képviselői  helyre,  a Zentai Községi 
Képviselő-testület ülésén.  
 
A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata és 54/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdése 1.  pontjának 
rendelkezései előirányozzák, hogy  a  képviselőnek megszűnik a mandátuma   az idő  letelte 
előtt, amelyre megválasztották: 1) lemondás benyújtásával.  A képviselő a lemondását szóban 
is benyújthatja  a helyi  önkormányzati egység   képviselő-testületének az ülésén,  és két ülés  
között pedig benyújtja   az írásos, lehitelesített alakú  nyilatkozatát (2. bekezdés).  A 
képviselő szóbeli   lemondását  követően, a képviselő-testület   haladéktalanul, ugyanazon az 
ülésén   megállapítja, hogy  a  képviselőnek megszűnt a mandátuma (3. bekezdés).  
 
A szóbeli lemondás alapján a Zentai Községi Képviselő-testület,  ugyanazon az ülésén, 
haladéktalanul  megállapította, hogy a  képviselőnek megszűnt a mandátuma.  
 
A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti   határozatot.   
JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a  
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-33/2021-I       
Kelt: 2021. február 1-én 
Z e n t a   



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

- 02. Szám - 
2021.02.01.  

 

46 

 

06. 
A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és  
68/2020. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület az ülésén, amelynek 
megtartására  2021. február 01-jén került sor meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐJE 

MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL  
 

I.  
A KKT megerősíti Zenta  Község Képviselő-testülete  képviselői mandátumát,  akit  a  2020. 
június 21-én  tartott  választásokon  került   megválasztásra, az alábbiak szerint:  
 

1. Balog Goran, született 1965-ben, munkás, zentai lakos az АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választói 
jegyzékről.  
 

II.  
A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s  
 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény  56. szakaszának rendelkezése előirányozza,  
hogy  a  képviselők mandátuma a mandátumuk megerősítésének napjával  kezdődik.   
Amikor a képviselő-testület a megalakulását követően határoz az új képviselők 
mandátumának megerősítéséről, a szavazáson, a  képviselőkön kívül részt  vehetnek a 
jelöltek is, akiknek odaítélésre került a mandátum,  összhangban a jelen törvény 48. 
szakaszával, és akiknek  van  bizonylatuk a helyi önkormányzati egység választási 
bizottságától, miszerint megválasztásra kerültek.  
A jelen  döntés ellen,   a képviselő  mandátumának a megerősítését  illetően  fellebbezés 
nyújtható be a Közigazgatási Bírósághoz a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete  
döntésének meghozatalától számított 48 órán belül.  
 
A helyhatalmi válalsztásokról szóló törvény 48. szakasza 1. bekezdésének rendelkezése 
előirányozza, hogy ha  a képviselőnek megszűnik a mandátuma az idő előtt, amelyre  
megválasztásra került,  a mandátumot   az első következő jelöltnek kell  odaítélni a választási 
jegyzékről,  akinek  nem került odaítélésre képviselői mandátum.   
 
Babin Beáta, zentai lakos,   a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselő asszonya  2020. 
decenber 29-én benyújtotta szóbeli lemondását a Zentai Községi Képviselő-testület 
képviselőjének.  
 
Az АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ - ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről a mandátum Bakig Gorannak került odaítélésre.  
 
A helyhatalmi választásokról szóló   törvény fent idézett  rendelkezései alapján  meghoztuk a 
rendelkező rész szerinti   határozatot.   
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

- 02. Szám - 
2021.02.01.  

 

47 

 

 
JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a  
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz. A fellebbezés benyújtására minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést a határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-27/2021-I       
Kelt: 2021, február 01-jén 
Z e n t a    
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07. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.,  63/2013. sz.  - kiig., 108/2013.,  142/2014., 
68/2015. sz. – más törv.,  103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018. 31/2019, 72/2019 sz.  és 
149/2020) 92. szakaszának  4. bekezdése, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  04/2019. sz.) 46. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a  
2021. február 01-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
Zenta  község  2020-as évi  konszolidált zárszámadásának  külső  könyvvizsgálata 

ellátásáról   könyvvizsgáló  igénybevételére  a  meghatalmazás megadásáról  
 

I. 
A KKT meghatalmazza Zenta község polgármesterét, hogy igénybe vegyen megfelelő 
képesítéssel rendelkező könyvvizsgálót Zenta község 2020-es évi  konszolidált  zárszámadása 
külső  könyvvizsgálatának  elvégzésére.  
 

II. 
A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Szabó Dékány Zsófia s.k.  
Zenta község  
Községi Képviselő-testület   a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 400- 2/2021-I 
Kelt: 2021. február 01-én 
Z e n t a  
 
 

Indoklás 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.,  63/2013. sz.  - kiig., 108/2013.,  142/2014., 
68/2015. sz. – más törv.,  103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018. 31/2019, 72/2019 és 
149/2020sz.) 92. szakasza alapján a helyi hatalom zárszámadásai  külső könyvvizsgálat alá 
esnek.   A helyi hatalom  költségvetésének   külső könyvvizsgálatát az Állami Könyvvizsgáló 
Intézet  jóváhagyásával,  a  Zentai Községi Képviselő-testület rendelete alapján,   elvégezheti  
a személy,  aki   eleget tesz a  könyvvizsgálati   teendők  ellátására előirányozott 
feltételeknek,  azaz  a  megfelelő képesítéssel rendelkező könyvvizsgáló,   a  számvevőségről 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013., 30/2018 és 73/2019 sz.) szerint.   
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SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY   
ZENTA KÖZSÉG   
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
Költségvetési és  pénzügyi osztály  
Szám: 401-1-2/2021-IV-03 
Kelt: 2021.01.06-én   
Zenta  
 

Állami Könyvvizsgáló Intézet  
Makenzijeva 41. sz. 

11000 Belgrád   
 
 

Tárgy: Jóváhagyás iránti  kérelem   
 
 A felső címzetthez fordulunk   a  kérelemmel, hogy a költségvetési rendszerről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 
62/2013.,  63/2013. sz.  - kiig., 108/2013.,  142/2014., 68/2015. sz. – más törv.,  103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018.,  31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.) 92. szakasza alapján adja 
meg jóváhagyását megfelelő képesítéssel rendelkező könyvvizsgáló  igénybevételére   a 
számvitelről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  62/2013., 30/2018. És 73/2019 sz.) 
szerint   Zenta község 2020-as évi   költségvetése   zárszámadásának   a  külső 
könyvvizsgálata ellátására,  amiről   a Zentai  Községi Képviselő-testület dönt.  
 
 A kedvező megoldás  reményében, maradunk tisztelettel,  
 

Kopasz Mészáros Lívia, okl. közg.  
 

a költségvetési és  pénzügyi osztály vezetője   
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 Szerb Köztársaság  
ÁLLAMI KÖNYVVIZSGÁLÓ INTÉZET   
 Szám: 037-204/2021-04 
 Dátum: 2020.01.14.  
     B e l g r á d  
 
 

ZENTA KÖZSÉG   
- s község polgármesterének –  

Fő tér  1   
24400 Zenta   

 
 A jelen aktus mellékleteként küldjük Önnek az Állami Könyvvizsgáló Intézet    
jóváhagyását,   mint  a törvénnyel előirányozott feltételt a helyi hatalom   költségvetéseinek  
külső  könyvvizsgálata ellátására.   
 

Dr. Duško Pejović s. k.  
 

FŐ ÁLLAMI KÖNYVVIZSGÁLÓ  
Körbélyegző 
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Szerb Köztársaság  
ÁLLAMI KÖNYVVIZSGÁLÓ INTÉZET   
 Szám: 037-204/2021-04 
 Dátum: 2020.01.14.  
     B e l g r á d  
 
 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.,  63/2013. sz.  - kiig., 108/2013.,  
142/2014., 68/2015. sz. – más törv.,  103/2015., 99/2016., 113/2017. 95/2018. 31/2019, 
72/2019 és 149/2020 sz.) 92. szakaszának 4. bekezdése alapján, határozva  Zenta község   
401-1-2/2021-IV-03-as számú 2020.01.06-én kelt   kérelméről az Állami Könyvvizsgáló 
Intézet   megadja a  

 
J Ó V Á H A G Y Á S Á T 

 
 hogy Zenta község 2020-es évi költségvetése  zárszámadásának  a külső 
könyvvizsgálatát    más  személy lássa el,  aki  eleget  tesz   a törvénnyel előirányozott   
pénzügyi jelentések   könyvvizsgálati   teendői  ellátása feltételeinek,  amelyek  a  
számvevőséget és  a  könyvvizsgálatot  rendezik.  
 A helyi hatalom   felel  ezen könyvvizsgálatnak a  törvénnyel előirányozott feltételek   
fennállásáért.  
 
 

Dr. Duško Pejović s. k.  
 

FŐ ÁLLAMI KÖNYVVIZSGÁLÓ  
Körbélyegző 
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08. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. – 
más törv.,  101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, 
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakaszának  89. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2021. február 01-én 
tartott ülésén  meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  2020-AS ÉVI 

   A  MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELME, RENDEZÉSE  ÉS  
HASZNÁLATA ÉVES  PROGRAMJA  ESZKÖZEI HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 

JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

I. 
A KKT ELFOGADJA  Zenta község  2020-as  évi  a  mezőgazdasági földterületek  védelme, 
rendezése  és  használata  éves  programja  eszközei használatáról szóló jelentést.   

II. 
Zenta község  2020-as  évi  a  mezőgazdasági földterületek  védelme, rendezése  és  
használata  éves  programja  eszközei használatáról szóló éves program alkotó része a jelen 
végzésnek.   

III. 
A jelen végzést közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány     Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 320-7/2021-I 
Kelt: 2021. február 01. 
Z e n t a  

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. – 
más törv.,  101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, 
valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakaszának  89. pontja  szerint  a  Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a 
törvényben  és  a  statútumban megállapított egyéb teendőket  is ellát.  

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  62/2006., 
65/2008. – más törv.,  41/2009., 112/2017. és 95/2018. sz. – más törv.) 71. szakaszának 3. 
bekezdése  előirányozza a a  mezőgazdasági földterület  védelméről,   rendezéséről és 
használatáról szóló éves  program  megvalósítására az eszközök használatáról szóló jelentés 
megküldését.   
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Zenta község Községi Tanácsa, mint   a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok meghatalmazott képviselője a  végzésével, megerősítette Zenta község  2020-as  évi  
a  mezőgazdasági földterületek  védelme, rendezése  és  használata  éves  programja  eszközei 
használatáról szóló jelentésről a végzésjavaslatot és utalta azt a Zentai Községi Képviselő-
testületnek annak megvitatása és elfogadása céljából.   
 
Zenta Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának   a  
javaslatát,  meghozta  a rendelkező rész szerinti  végzést.  
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09. 
A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2010. – az AB határozata,  54/2011., 12/2020. – autentikus tolmácsolás és 68/2020. sz.) 
14. szakasza, valamint  Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 
45. szakaszának 88. és 99.  pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. február 
01-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
ZENTA KÖZSÉG ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS  TAGJAINAK ÉS HELYETTESEINEK   A  FELMENTÉSÉRŐL  
 
 
I 

 
 A KKT felmenti  Zenta  község Választási Bizottságát a kötelezettsége alól:  
 

- Sarnyai Rózsa Editet, elnököt,   
- Nagy Abonyi Zoltánt, tagot,  
- Kis Bicskei Árpádot, tagot,  
- Serdar Sašát, tagot,   
- Vučetić Brankót, tagot,   
- Tőke Jánost, tagot,   
- Miklós Márkot, tagot,   
- Kecskés Dezsőt, elnökhelyettest,  
- Nagy Szuzannát, taghelyettest,   
- Boljanović Dragutint,  taghelyettest,  
- Répás Erikát,   taghelyettest,   
- Jablonszki Ibolyát, taghelyettest,  
- Berze Gizellát, taghelyettest,  
- Búrány Margitot, taghelyettest.   

 
II  
 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

Zenta Község Képviselő-testülete  a  2016. december 29-én tartott ülésén   meghozta a 
határozatot    Zenta község állandó összetételű Választási Bizottsága   elnökének és tagjainak  
a  kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja,  29/2016. sz.).  
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakaszának 88. 
pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvénnyel  és  a jelen 
statútummal  megállapított más teendőket is ellát, míg   ugyanazon szakasz 89.  pontja szerint 
a  képviselő-testület, összhangban  a törvénnyel, a törvénnyel és  a jelen statútummal  
megállapított egyéb teendőket is ellát.  
 
A helyhatalmi választárokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2010. – az AB határozata,  54/2011., 12/2020. – autentikus tolmácsolás és 68/2020. sz.) 
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rendelkezései előirányozzák,  hogy  a  választások lefolytatására a szervek egyike  a  helyi 
önkormányzati egység  választási bizottsága, amelynek tagjait  a  község képviselő-testülete  
nevezi ki és  menti fel. Tekintettel, hogy a törvény 14. szakasza előirányozza, hogy  az 
állandó összetételű választási bizottságot az elnök és legalább hat tag  alkotják, akiket   a  
helyi önkormányzat képviselő-testülete nevez ki a képviselői csoportok javaslatára a helyi 
önkormányzati egység képviselő-testületében,   részarányosan   a  képviselők számával,   és  
hogy tiszteletben tartsuk    a törvény rendelkezéseit,  a  megtartott helyhatalmi választások 
után   a Zentai Községi Képviselő-testület  meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.   
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat  ellen engedélyezett a fellebbezés a 
Közigazgatási Bírósághoz,  a  határozat meghozatalát követő 24 órán belül.  
 
A határozat meghozatalra került 2021. február 01-én 09:41 órakor. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány   Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-28/2021-I 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 
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10. 
A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2010. – az AB határozata,  54/2011., 12/2020. – autentikus tolmácsolás és 68/2020. sz.) 
14. szakasza, valamint  Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 
45. szakaszának 88. és 99.  pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. február 
01-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA TITKÁRÁNAK   ÉS 

HELYETTESÉNEK   A  FELMENTÉSÉRŐL  
 
I 
 

A KKT felmenti Zenta község Választási Bizottsága titkárának kötelezettsége alól, 
éspedig SIMONYI ZOLTÁN, okleveles jogászt.  

 
II 

 
A KKT felmenti Zenta község Választási Bizottsága titkára helyettesét a 

kötelezettsége alól, éspedig BÁLIND MÓNIKA okleveles jogászt.  
 

 
III 
 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 
A helyhatalmi választárokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2010. – az AB határozata,  54/2011., 12/2020. – autentikus tolmácsolás és 68/2020. sz.)14. 
szakaszának 3-5. bekezdései előirányozzák, (többek között),   hogy  a  választási bizottságnak   
titkára van, akit   a  helyi  önkormányzati egység    képviselő-testülete  nevez ki, aki 
döntéshozatal nélkül részt vesz   a   bizottság  munkájában, és a titkárnak van helyettese,  és   
a választási  bizottság  titkárának és helyettes titkárának okleveles jogászt kell kinevezni.     
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakaszának 88. 
pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvénnyel  és  a jelen 
statútummal  megállapított más teendőket is ellát, míg   ugyanazon szakasz 89.  pontja szerint 
a  képviselő-testület, összhangban  a törvénnyel, a törvénnyel és  a jelen statútummal  
megállapított egyéb teendőket is ellát.  
 
Tekintettel  a  tényre, hogy benyújtásra került   a  javaslat Zenta község Választási Bizottsága 
eddigi tagjainak  a  felmentésére  és  a bizottság új tagjainak a kinevezésére,  éspedig 
összhangban az érvényes jogszabályokkal, Zenta Község Képviselő-testülete meghozta a 
rendelkező rész szerinti határozatot.   
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JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat  ellen engedélyezett a fellebbezés a 
Közigazgatási Bírósághoz,  a  határozat meghozatalát követő 24 órán belül.  
A határozat meghozatalra került 2021. február 01-én 09:41 órakor. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány   Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-30/2021-I 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 
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11. 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2010. – az AB határozata,  54/2011., 12/2020. – autentikus tolmácsolás és 68/2020. sz.) 
14. szakasza, valamint Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 
45. szakaszának 88. és 99.  pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. február 
01-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
ZENTA KÖZSÉG ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS  TAGJAINAK   A  KINEVEZÉSÉRŐL  
 

 
I 

 
 A KKT kinevezi Zenta  község állandó összetételű Választási Bizottságát:  

- elnöknek KECSKÉS DEZSŐT, okleveles jogászt, zentai lakost, a Vajdasági Magyar 
Szövetség – Pásztor István képviselőjét, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői 
csoport javaslatára,  

- elnökhelyettesnek BÚRÁNY TÍMEÁT, okleveles jogászt, zentai lakost,  Vajdasági 
Magyar Szövetség – Pásztor István képviselőjét, a Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselői csoport javaslatára,  

- tagnak NAGY SZUZANNÁT, zentai  lakost,  Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor 
István képviselőjét, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoport javaslatára,  

- helyettes tagnak KORMÁNYOS KATONA GYÖNGYIT, zentai lakost, Vajdasági 
Magyar Szövetség – Pásztor István képviselőjét, a Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselői csoport javaslatára,  

- tagnak NAGY ABONYI ZOLTÁNT, zentai lakost,  Vajdasági Magyar Szövetség – 
Pásztor István képviselőjét, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoport 
javaslatára,  

- helyettes tagnak KABLAR  MARJANT, zentai lakost,   az Aleskandar Vučić – 
Gyermekeinkért Koalíció képviselőjét, az Aleskandar Vučić – Gyermekeinkért 
képviselői csoport javaslatára,  

- tagnak  SERDAR SAŠÁT, zentai lakost, az Aleskandar Vučić – Gyermekeinkért 
Koalíció képviselőjét,  az Aleskandar Vučić – Gyermekeinkért képviselői csoport 
javaslatára,  

- helyettes tagnak NIKOLIĆ ALEKSANDART, zentai  lakost, az Aleskandar Vučić – 
Gyermekeinkért Koalíció képviselőjét,  az Aleskandar Vučić – Gyermekeinkért 
képviselői csoport javaslatára,  

- tagnak LAZIĆ IGORT, zentai  lakost az Aleskandar Vučić – Gyermekeinkért 
Koalíció képviselőjét,  az Aleskandar Vučić – Gyermekeinkért képviselői csoport 
javaslatára,  

- helyettes tagnak MARČETA ZORANT, zentai lakost,  az Aleskandar Vučić – 
Gyermekeinkért Koalíció képviselőjét,  az Aleskandar Vučić – Gyermekeinkért 
képviselői csoport javaslatára,  

- tagnak RÉPÁS ERIKÁT,  zentai lakost,   a Групе грађана Заједно за вољу  Сенту 
– Polgárok csoportja Együtt a jobb  Zentáért képviselőjét,  a Заједно за вољу  Сенту 
- Együtt a jobb  Zentáért képviselői csoport javaslatára, 
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- helyettes tagnak VARENINA STEFANT, zentai lakost,   a Групе грађана Заједно 
за вољу  Сенту – Polgárok csoportja Együtt a jobb  Zentáért képviselőjét,  a Заједно 
за вољу  Сенту - Együtt a jobb  Zentáért képviselői csoport javaslatára, 

- tagnak TŐKE JÁNOST, zentai lakost  a  Групе  грађана  „Грађански покрет за 
Сенту“ – Polgári Mozgalom Zentáért Polgárok Csoportja – Grupa građana 
„Građanski pokret za Sentu“ képviselőjét,   a  „Грађански покрет за Сенту“ – 
Шандор  Јожеф , Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József  képviselői csoport 
javaslatára,   

- helyettes tagnak  KÓKAI CSILLÁT, zentai lakost, a  Групе  грађана  „Грађански 
покрет за Сенту“ – Polgári Mozgalom Zentáért Polgárok Csoportja – Grupa građana 
„Građanski pokret za Sentu“ képviselőjét,   a  „Грађански покрет за Сенту“ – 
Шандор  Јожеф , Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József  képviselői csoport 
javaslatára,   
 
 

II  
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 

I n d o k l á s:  
 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2010. – az AB határozata,  54/2011., 12/2020. – autentikus tolmácsolás és 68/2020. sz.) 
11. szakaszának 1. bekezdése  szerint,   a  helyi   önkormányzati egységben a választások 
lefolytatására   a   választási bizottság és a szavazatszedő bizottság,  míg ugyanezen   törvény 
12. szakaszának 1. bekezdése  szerint  a szerv tagjai és  azok  helyettesei polgárok lehetnek, 
akik szavazati joggal rendelkeznek, valamint a lakhelyük   a  helyi önkormányzati egység 
területén van.  A felsorolt törvény  13. szakaszának 1. bekezdése szerint a  választási 
bizottság állandó összetételben  dolgozik (kinevezett tagok) és bővített összetételben 
(meghatalmazott tagok),  míg ugyanezen szakasz 4. bekezdése  szerint a  választásokat 
lefolytató szerv  elnökének és tagjainak a   kinevezéséről szóló határozatban,   az  elnök, 
illetve a tagok  személyneve  mellett fel  kell tüntetni  a  politikai hovatartozásukat vagy a 
párt nevét,  illetve  a  koalíciós pártot,  amelynek javaslatára  kinevezésre került. A fent 
felsorolt törvény 14. szakaszának 1. bekezdése szerint az állandó összetételű választási 
bizottságot az elnök és legalább hat tag  alkotják, akiket   a  helyi önkormányzat képviselő-
testülete nevez ki a képviselői csoportok javaslatára a helyi önkormányzati egység képviselő-
testületében,   részarányosan   a  képviselők számával. 
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakaszának 88. 
pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvénnyel  és  a jelen 
statútummal  megállapított más teendőket is ellát, míg   ugyanazon szakasz 89.  pontja szerint 
a  képviselő-testület, összhangban  a törvénnyel, a törvénnyel és  a jelen statútummal  
megállapított egyéb teendőket is ellát.  
 

- A Községi Képviselő-testületben, amely 29 képviselőt számlál,  négy képviselői csoport van   
bejelentve, éspedig  a  Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoport 13 képviselővel,  ami 
azt jelenti, hogy   jogosult 3 bizottsági tagot javasolni,  az  Aleskandar Vučić – 
Gyermekeinkért képviselői csoport 10 képviselővel, amit  az jelenti, hogy jogosult   2 
bizottsági tagot  javasolni,  a Заједно за вољу  Сенту  
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Együtt a jobb  Zentáért  3 képviselővel,  ami  azt jelenti, hogy jogosult  1  bizottsági tagot 
javasolni  és  a  a  Групе  грађана  „Грађански покрет за Сенту“ – Polgári Mozgalom 
Zentáért Polgárok Csoportja – Grupa građana „Građanski pokret za Sentu“ képviselőjét,   a  
„Грађански покрет за Сенту“ – Шандор  Јожеф , Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor 
József  képviselői csoport 3 képviselővel,  ami azt jelenti, hogy jogosult   1  bizottsági tagot 
javasolni.   
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  a  képviselői  csoportok   javaslatait   
Zenta község állandó összetételű Választási Bizottságába  az elnök és  a tagok és helyetteseik   
kinevezését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen engedélyezett a fellebbezés a 
Közigazgatási Bírósághoz,  a  határozat meghozatalát követő 24 órán belül.  
 
A határozat meghozatalra került 2021. február 1-én 09:42 órakor. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány   Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-29/2021-I 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 
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12. 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2010. – az AB határozata,  54/2011., 12/2020. – autentikus tolmácsolás és 68/2020. sz.) 
14. szakasza, valamint  Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 
45. szakaszának 88. és 99.  pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. február 
01-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA TITKÁRÁNAK   ÉS 

HELYETTESÉNEK   A  KINEVEZÉSÉRŐL  
 
I 
 

A KKT kinevezi Zenta község Választási Bizottsága titkárát, éspedig SIMONYI 
ZOLTÁN, okleveles jogászt.  

 
II 

 
A KKT kinevezi Zenta község Választási Bizottsága titkára helyettesét, éspedig 

SARNYAI RÓZSA EDIT, okleveles jogászt.  
 

 
III 
 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

A helyhatalmi választárokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2010. – az AB határozata,  54/2011., 12/2020. – autentikus tolmácsolás és 68/2020. sz.)14. 
szakaszának 3-5. bekezdései előirányozzák, (többek között),   hogy  a  választási bizottságnak   
titkára van, akit   a  helyi  önkormányzati egység    képviselő-testülete  nevez ki, aki 
döntéshozatal nélkül részt vesz   a   bizottság  munkájában, és a titkárnak van helyettese,  és   
a választási  bizottság  titkárának és helyettes titkárának okleveles jogászt kell kinevezni.     
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakaszának 88. 
pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvénnyel  és  a jelen 
statútummal  megállapított más teendőket is ellát, míg   ugyanazon szakasz 89.  pontja szerint 
a  képviselő-testület, összhangban  a törvénnyel, a törvénnyel és  a jelen statútummal  
megállapított egyéb teendőket is ellát.  
 
Tekintettel  a  tényre, hogy benyújtásra került   a  javaslat Zenta község Választási Bizottsága 
új tagjainak a kinevezésére,  Zenta Község Képviselő-testülete meghozta a rendelkező rész 
szerinti határozatot.   
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat  ellen engedélyezett a fellebbezés a 
Közigazgatási Bírósághoz,  a  határozat meghozatalát követő 24 órán belül.  
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A határozat meghozatalra került 2021. február 01-én 09:42 órakor. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány   Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-31/2021-I 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 
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13. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – 
más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 36. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének  47. pontja és 49. 
szakasza, valamint   a Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 3/2018. sz.) 73. és 74. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A GYERMEKJOGI TANÁCS  ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  
 

I. 
 
A gyermekjogi tanács  elnökének és tagjainak  a KKT megválasztja:  
 
 
1. Zsíros Jankelić Anikó,  zentai lakost – a tanács elnökének a Községi Tanács javaslatára  
2. Döme Ágnes, zentai lakost  - a tanács tagjának, a Petőfi Sándor Á.I. képviselőjeként 
3. Tandari Ferenc, zentai lakost  - a tanács tagjának, a Thurzó Lajos Á. I. képviselőjeként 
4. Molnár Attila,  zentai  lakost  - a tanács tagjának, a zentai Intelektus Ifjúsági Egyesülete 
képviselőjeként 
5. Barát Hajnal Anna, zentai lakost  - a tanács tagjának, a zentai Thurzó Lajos MOK 
képviselőjeként 
6. Mirković Brigitta, zentai lakost – a tanács tagjának a zentai „Снежана-Hófehérke” Óvoda 
képviselőjeként 
7. Marinković Dragana, zentai lakost – a tanács tagjának, a Stevan Sremac SZMK 
képviselőjeként 
8. Trampa Biljana, zentai lakost – a  tanács tagjának, a Közgazdasági és Kereskedelmi 
Iskola képviselőjeként 
9. Véber Zita, zentai lakost – a tanács tagjának, a Zentai Egeszségház képviselőjeként 
  

II.  
 

A tanács tagjainak  a  megbízatása   a  képviselő-testület   képviselői   mandátumának idején  
tart, akik   megalakították.   
 

III. 
 

A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései előirányozzák, 
hogy a község képviselő-testülete  állandó- és időszakos  munkatestületeket alakít a hatáskörébe 
tartozó  kérdések  megvitatására. A munkatestületek   véleményezik a  jogszabály- és 
rendeletjavaslatokat, amelyeket a község képviselő-testülete   hoz  meg, és ellátnak más teendőket 
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amelyeket a község statútuma állapít meg (2. bekezdés). A munkatestületek számát, megválasztását, a 
munkatestületek  elnökeinek és tagjainak   a  jogait és kötelezettségeit   a   községi képviselő-testület   
ügyrendje  állapítja meg (3. bekezdés).  
 
Zenta község statútuma 45. szakasza 1. bekezdésének 47. pontjának rendelkezései előirányozzák, 
hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, állandó-, külön- és ideiglenes 
munkatestületeket  alakít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására.  
 
Zenta község  statútuma 49. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései előirányozzák, hogy a   községi 
képviselő-testület  állandó-, külön- és   időszakos  munkatestületeket alakít  a hatáskörébe tartozó 
kérdések megvitatására. A községi képviselő-testület ügyrendje határozza meg számukat és 
feladatukat az állandó- és külön munkatestületeknek, valamint megválasztásukat, jogaikat, a tagok és 
a bizottsági elnökök kötelezettségeit illetve más kérdéseket illetően a bizottságok kapcsán (2. 
bekezdés). Az időszakos munkatestület megalakításáról szóló határozat lefekteti annak megnevezését 
és működési területét, a munkatestület feladatát, tagjai számát és minden olyan kérdést, amely a 
bizottság munkájára vonatkozik (3. bekezdés).  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló  ügyrend  50. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó egyes kérdések 
megvitatására, valamint a község statútumával és a jelen ügyrenddel összhangban álló egyéb 
feladatok ellátására állandó munkatestületeket – bizottságokat, külön munkatestületeket – tanácsokat, 
és időszakos munkatestületeket – bizottságokat alakít. A munkatestületnek elnöke és meghatározott 
számú tagja van (2. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  68. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület az alábbi külön munkatestületeket alakítja: 

1) biztonsági tanács, 
2) gyermekjogi tanács, 
3) ifjúsági tanács,  
4) közszolgálat-igénylők tanácsa, 
5) nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  69. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy  külön munkatestületek elnökét és tagjait a községi képviselő-
testület választja és menti fel, képviselőcsoportok javaslatára, ha a község statútumával vagy a jelen 
ügyrenddel nem került másként előirányozásra. A külön munkatestületek elnökévé és tagjaivá a 
képviselők mellett polgárok is kinevezhetők, akik érvényesültek azon a területen, melyre a 
munkatestületet megalakítják (2. bekezdés). Egy képviselő csak egy (állandó vagy külön) 
munkatestület tagja lehet (3. bekezdés). A lezárt vitát követően a külön munkatestületek elnökének és 
tagjainak teljes javasolt listájáról kerül döntés meghozatalra, titkos szavazással (4. bekezdés). A külön 
munkatestület megalakítottnak minősül, ha elnyerte a jelenlevő képviselők többségének szavazatát (5. 
bekezdés). A külön munkatestület elnöke és tagjai a megválasztást követően haladéktalanul kötelesek 
az előirányozott nyomtatványt az elérhetőségeikről szóló adatokkal kitölteni (3. melléklet) (6. 
bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  70. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a  külön munkatestületi tagok mandátuma a munkatestületet 
megalakító képviselő-testületi képviselők mandátumának lejártáig tart. A külön munkatestületek 
képviselők közül megválasztott elnökének és tagjainak a megválasztásuk szerinti időszak lejárta előtt 
megszűnik a tisztsége, képviselői mandátumuk megszűnése esetén (2. bekezdés). Azon tagoknak, akik 
a külön munkatestületbe bizonyos szervben, szervezetben vagy intézményben ellátott funkció alapján 
kerültek megválasztásra, az általuk ellátott tisztség megszűnésének napján megszűnik a tanácsban 
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betöltött mandátuma (3. bekezdés). A külön munkatestületek elnöke és tagjai felmenthetők azon idő 
lejárta előtt, melyre megválasztásra kerültek, ugyanolyan módon és eljárásban, ahogyan őket 
megválasztották (4. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  73. szakaszának rendelkezései 
előirányozzák, hogy a gyermekjogi tanács:  
1) kezdeményezi és részt vesz a helyi gyermekjóléti politika kidolgozásában, az oktatás, az 
egészségügy, a szociálpolitika, az esélyegyenlőség biztosítása, a sport, a bántalmazás, az elhanyagolás 
és a kihasználás elleni védekezés, a művelődés és a szabadidő-használat, az aktív részvétel, a 
tájékoztatás és az erőszak vagy bűnözés megakadályozása, a fenntartható fejlődés és 
környezetvédelem, valamint egyéb, a gyermekek számára jelentős területeken; 
2) részt vesz a helyi gyermekjóléti akcióterv, valamint egyéb stratégiai okiratok kidolgozásában, 
amelyek összhangban vannak a Nemzeti Gyermekjóléti Akciótervvel;  
3) véleményezi a gyermekek számára jelentős kérdéseket és azokról tájékoztatja a községi szerveket;  
4) véleményezi a községi képviselő-testület által a gyermekek számára jelentős területeken 
meghozandó előírás- és rendelettervezeteket;  
5) elfogadja a helyi gyermekjóléti akcióterv megvalósításáról szóló éves és időszakos jelentéseket, és 
benyújtja azokat a községi képviselő-testülethez, a község polgármesteréhez és a községi tanácshoz;  
6) kezdeményezi projektumok előkészítését vagy a községnek a gyermekekkel kapcsolatos 
programokban és projektumokban való részvételét, a gyermekek helyzetének előmozdítása és azon 
jogaik megvalósításának biztosítása céljából, amelyek a község hatáskörébe tartoznak; 7) javaslatot 
nyújt be a község polgármesteréhez az eszközök jelentkezőknek való odaítélésére, a községi 
költségvetés eszközeinek keretébe.  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  74. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a gyermekjogi tanácsnak 9 tagja van. A tanács elnökét a községi 
tanács, míg a tagokat az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények, a biztonsági szervek, a 
gyermekek problémáival foglalkozó civil szervezetek, a médiumok és Zenta község gyermekei 
számára a gyermekjóléti akciótervet megvalósító gyermekek csoportja javasolja (2. bekezdés). A 
gyermekjogi tanács elnökét és tagjait a községi képviselő-testület választja meg, azzal a feltétellel, 
hogy azok többéves tapasztalattal rendelkeznek a gyermekekkel folytatott munka minden területén, 
bizonyított szakképesítésük van, illetve aktívan részt vettek a gyermekek számára lényeges több 
aktivitásban (3. bekezdés). 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény, Zenta község statútuma és a Zentai Községi Képviselő-
testület munkájáról szóló ügyrend fenn idézett   rendelkezései alapján meghoztuk a rendelkező rész 
szerinti  határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
Zenta Község      Szabó Dékány Zsófia  s.k. 
Zenta Község Képviselő-testülete   a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 
asszonya 
Szám: 020-20/20-I/1 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – 
más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 36. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének  47. pontja és 49. 
szakasza, valamint   a Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 3/2018. sz.) 75. és 76. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ IFJÚSÁGI TANÁCS  ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  
 

I. 
 
Az ifjúsági tanács elnökének és tagjainak  a KKT megválasztja:  
 
1. Vujačić Nikola, zentai lakost – a tanács elnökének, a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnökének javaslatára 
2. Tóth Andrea, tornyosi lakost  - a tanács tagjának, a Kevi HK javaslatára 
3. Babin Beáta felsőhegyi lakos – a tanács tagjának, az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért 
képviselői csoport javaslatára 
4. Barsi Ádám, zentai lakost – a tanács tagjának, aZenta Fiataljai Ifjúsági Egyesület 
javaslatára  
5. Fényszárosi Krisztina, zentai lakost  - a Centár-Tópart HK javaslatára 
6. Bata Pál, zentai lakost – a tanács tagjának, a Kertek HK javaslatára  
7. Herédi Krisztián, zentai lakost – a tanács tagjának a Vajdasági Magyarok Szövetségi  
képviselői csoport javaslatára  
8. Göblös Anita, zentai lakost  - a tanács tagjának az Alvég HK javaslatára  
9. Kocsi Szürke Zsolt,  zentai lakost – a tanács tagjának, a zentai Délibáb Magyar 
Művelődési Társaság javaslatára 

II.  
 

A tanács tagjainak  a  megbízatása   a  képviselő-testület   képviselői   mandátumának idején  
tart, akik   megalakították.   
 

III. 
 

A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései 
előirányozzák, hogy a község képviselő-testülete  állandó- és időszakos  munkatestületeket 
alakít a hatáskörébe tartozó  kérdések  megvitatására. A munkatestületek   véleményezik a  
jogszabály- és rendeletjavaslatokat, amelyeket a község képviselő-testülete   hoz  meg, és 
ellátnak más teendőket amelyeket a község statútuma állapít meg (2. bekezdés). A 
munkatestületek számát, megválasztását, a munkatestületek  elnökeinek és tagjainak   a  
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jogait és kötelezettségeit   a   községi képviselő-testület   ügyrendje  állapítja meg (3. 
bekezdés).  
 
Zenta község statútuma 45. szakasza 1. bekezdésének 47. pontjának rendelkezései 
előirányozzák, hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, állandó-, külön- 
és ideiglenes munkatestületeket  alakít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására.  
 
Zenta község  statútuma 49. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései előirányozzák, hogy a   
községi képviselő-testület  állandó-, külön- és   időszakos  munkatestületeket alakít  a 
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására. A községi képviselő-testület ügyrendje határozza 
meg számukat és feladatukat az állandó- és külön munkatestületeknek, valamint 
megválasztásukat, jogaikat, a tagok és a bizottsági elnökök kötelezettségeit illetve más 
kérdéseket illetően a bizottságok kapcsán (2. bekezdés). Az időszakos munkatestület 
megalakításáról szóló határozat lefekteti annak megnevezését és működési területét, a 
munkatestület feladatát, tagjai számát és minden olyan kérdést, amely a bizottság munkájára 
vonatkozik (3. bekezdés).  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló  ügyrend  50. szakasza 1. 
bekezdésének   rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó 
egyes kérdések megvitatására, valamint a község statútumával és a jelen ügyrenddel 
összhangban álló egyéb feladatok ellátására állandó munkatestületeket – bizottságokat, külön 
munkatestületeket – tanácsokat, és időszakos munkatestületeket – bizottságokat alakít. A 
munkatestületnek elnöke és meghatározott számú tagja van (2. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  68. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület az alábbi külön munkatestületeket 
alakítja: 

1) biztonsági tanács, 
2) gyermekjogi tanács, 
3) ifjúsági tanács,  
4) közszolgálat-igénylők tanácsa, 
5) nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  69. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy  külön munkatestületek elnökét és tagjait a községi 
képviselő-testület választja és menti fel, képviselőcsoportok javaslatára, ha a község 
statútumával vagy a jelen ügyrenddel nem került másként előirányozásra. A külön 
munkatestületek elnökévé és tagjaivá a képviselők mellett polgárok is kinevezhetők, akik 
érvényesültek azon a területen, melyre a munkatestületet megalakítják (2. bekezdés). Egy 
képviselő csak egy (állandó vagy külön) munkatestület tagja lehet (3. bekezdés). A lezárt 
vitát követően a külön munkatestületek elnökének és tagjainak teljes javasolt listájáról kerül 
döntés meghozatalra, titkos szavazással (4. bekezdés). A külön munkatestület 
megalakítottnak minősül, ha elnyerte a jelenlevő képviselők többségének szavazatát (5. 
bekezdés). A külön munkatestület elnöke és tagjai a megválasztást követően haladéktalanul 
kötelesek az előirányozott nyomtatványt az elérhetőségeikről szóló adatokkal kitölteni (3. 
melléklet) (6. bekezdés). 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

- 02. Szám - 
2021.02.01.  

 

78 

 

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  70. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a  külön munkatestületi tagok mandátuma a 
munkatestületet megalakító képviselő-testületi képviselők mandátumának lejártáig tart. A 
külön munkatestületek képviselők közül megválasztott elnökének és tagjainak a 
megválasztásuk szerinti időszak lejárta előtt megszűnik a tisztsége, képviselői mandátumuk 
megszűnése esetén (2. bekezdés). Azon tagoknak, akik a külön munkatestületbe bizonyos 
szervben, szervezetben vagy intézményben ellátott funkció alapján kerültek megválasztásra, 
az általuk ellátott tisztség megszűnésének napján megszűnik a tanácsban betöltött mandátuma 
(3. bekezdés). A külön munkatestületek elnöke és tagjai felmenthetők azon idő lejárta előtt, 
melyre megválasztásra kerültek, ugyanolyan módon és eljárásban, ahogyan őket 
megválasztották (4. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  75. szakaszának 
rendelkezései előirányozzák, hogy az ifjúsági tanács:  
1) kezdeményezi és részt vesz a helyi ifjúsági politika kidolgozásában, az oktatás, a sport, a 
szabadidő eltöltése, a foglalkoztatottság növelése, a tájékoztatás, az aktív részvétel, az 
esélyegyenlőség biztosítása, az egészségügy, a művelődés, a nemek egyenjogúsága, az 
erőszak és a bűnözés megakadályozása, a jogosultságok elérhetősége, a fenntartható fejlődés 
és a környezetvédelem, valamint egyéb, a fiatalok számára jelentős területeken; 
2) részt vesz a külön helyi akcióterveknek, programoknak és politikáknak a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiával összhangban történő kidolgozásában, és figyelemmel kíséri azok 
megvalósulását,; 
3) véleményezi a fiatalokkal kapcsolatos jelentős kérdéseket és azokról tájékoztatja a községi 
szerveket; 
4) véleményezi a jogszabály- és rendeletjavaslatokat, amelyeket a községi képviselő-testület 
hoz meg a fiatalok számára jelentős területeken; 
5) elfogadja a helyi ifjúsági politika és a fiatalok helyi akciótervei és programjai 
megvalósulásáról szóló éves és időszakos jelentéseket, és utalja azokat a községi képviselő-
testület, a község polgármestere és a községi tanács irányába;  
6) kezdeményezi a projektumok előkészítését vagy a községnek a fiatalok programjaiban és 
projektumaiban való részvételét, a fiatalok helyzetének előmozdítása és községi hatáskörbe 
sorolt jogaik érvényesítésének biztosítása céljából;  
7) serkenti a község és az ifjúsági szervezetek és egyesületek közötti együttműködést és 
támogatja tevékenységük megvalósítását; 
8) serkenti a fiatalok számára jelentős községek közötti együttműködést, és erről tájékoztatja 
a községi szerveket; 
9) véleményezi a fiatalok számára jelentős projektumjavaslatokat, amelyek finanszírozása 
részben vagy egészében a község költségvetéséből történik, figyelemmel kíséri azok 
megvalósulását és megadja véleményét a hatásköri községi szervnek.  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 76. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy az ifjúsági tanácsnak 9 tagja van. Az ifjúsági tanács 
elnökét és tagjait a községi képviselő-testület választja meg a község polgármesterének, a 
községi képviselő-testület elnökének, képviselői csoportoknak, helyi közösségeknek, civil 
szervezeteknek, ifjúsági szervezeteknek és egyesületeknek, iskoláknak és más 
közszolgálatoknak a javaslatára (2. bekezdés). Az ifjúsági tanács tagságának legalább a felét 
15-től 30 éves fiatalok alkotják, akik tevékenységükkel és magatartásukkal jelentősen 
érvényesítették a pozitív szerepet és a fiatalok jelentőségét a helyi közösségben, illetve akik a 
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fiatalok érdeklődésének különböző területei szempontjából jelentős iskolai, egyetemi, 
tudományos, illetve egyéb jelentős díjak nyertesei (3. bekezdés). Az ifjúsági tanács többi 
tagját a községi képviselő-testület választja, azzal a feltétellel, hogy többéves gyakorlattal 
rendelkeznek a fiatalok problémáival kapcsolatos tevékenységeket illetően, bizonyított 
szakképesítéssel, illetve aktívan részt vettek több, a fiatalok számára jelentős tevékenységben 
(4. bekezdés). 

A helyi önkormányzatról szóló törvény, Zenta község statútuma és a Zentai Községi 
Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend fenn idézett  rendelkezései alapján meghoztuk a 
rendelkező rész szerinti  határozatot.  
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
Zenta Község           Szabó Dékány Zsófia  s.k. 
Zenta Község Képviselő-testülete   a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 
asszonya 
Szám: 020-20/20-I/2 
Kelt: 2021. február 01-én  
 Z e n t a 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – 
más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 36. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének  47. pontja és 49. 
szakasza, valamint   a Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 3/2018. sz.) 50., 68., 69., 70. és 77. szakasza alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2021. február  01-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A KÖZSZOLGÁLAT-IGÉNYLŐK TANÁCSA  ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  
 

I. 
 
A közszolgálat-igénylők tanács elnökének és tagjainak  a KKT megválasztja:  
1. Vujačić Sava, zentai lakost – a tanács elnökének, a Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselői csoportjának javaslatára 
2. Rác Szabó György, zentai lakost – a tanács tagjának,  a Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselői csoportjának javaslatára 
3. Lőrinc István, zentai lakost -  a tanács tagjának,  a Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselői csoportjának javaslatára 
4. Nagy Attila, tornyosi lakost  - a tanács tagjának,  a Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselői csoportjának javaslatára 
5. Marčeta Zoran, zentai lakost – a  tanács tagjának, az Aleksandar  Vučić – 
Gyermekeinkért képviselői csoport javaslatára. 
6. Gedošević Miroslav, zentai lakost - a  tanács tagjának, az Aleksandar  Vučić – 
Gyermekeinkért képviselői csoport javaslatára. 
7. Bradić Miladin, zentai lakost - a  tanács tagjának, az Aleksandar  Vučić – Gyermekeinkért 
képviselői csoport javaslatára. 
8. Kajári Ferenc, zentai lakost – a tanács tagjának a Sándor József – Zentai Polgári 
Mozgalom  képviselői csoport javaslatára,  
9. Veréb Károly, zentai lakost  - a tanács tagjának az Együtt a Jobb Zentáért  képviselői 
csoport javaslatára 

 
II. 

 
A tanács tagjainak  a  megbízatása   a  képviselő-testület   képviselői   mandátumának idején  
tart, akik   megalakították.   
 

III. 
 

A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései 
előirányozzák, hogy a község képviselő-testülete  állandó- és időszakos  munkatestületeket 
alakít a hatáskörébe tartozó  kérdések  megvitatására. A munkatestületek   véleményezik a  
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jogszabály- és rendeletjavaslatokat, amelyeket a község képviselő-testülete   hoz  meg, és 
ellátnak más teendőket amelyeket a község statútuma állapít meg (2. bekezdés). A 
munkatestületek számát, megválasztását, a munkatestületek  elnökeinek és tagjainak   a  
jogait és kötelezettségeit   a   községi képviselő-testület   ügyrendje  állapítja meg (3. 
bekezdés).  
 
Zenta község statútuma 45. szakasza 1. bekezdésének 47. pontjának rendelkezései 
előirányozzák, hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, állandó-, külön- 
és ideiglenes munkatestületeket  alakít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására.  
 
Zenta község  statútuma 49. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései előirányozzák, hogy a   
községi képviselő-testület  állandó-, külön- és   időszakos  munkatestületeket alakít  a 
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására. A községi képviselő-testület ügyrendje határozza 
meg számukat és feladatukat az állandó- és külön munkatestületeknek, valamint 
megválasztásukat, jogaikat, a tagok és a bizottsági elnökök kötelezettségeit illetve más 
kérdéseket illetően a bizottságok kapcsán (2. bekezdés). Az időszakos munkatestület 
megalakításáról szóló határozat lefekteti annak megnevezését és működési területét, a 
munkatestület feladatát, tagjai számát és minden olyan kérdést, amely a bizottság munkájára 
vonatkozik (3. bekezdés).  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló  ügyrend  50. szakasza 1. 
bekezdésének   rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó 
egyes kérdések megvitatására, valamint a község statútumával és a jelen ügyrenddel 
összhangban álló egyéb feladatok ellátására állandó munkatestületeket – bizottságokat, külön 
munkatestületeket – tanácsokat, és időszakos munkatestületeket – bizottságokat alakít. A 
munkatestületnek elnöke és meghatározott számú tagja van (2. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  68. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület az alábbi külön munkatestületeket 
alakítja: 

1) biztonsági tanács, 
2) gyermekjogi tanács, 
3) ifjúsági tanács,  
4) közszolgálat-igénylők tanácsa, 
5) nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  69. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy  külön munkatestületek elnökét és tagjait a községi 
képviselő-testület választja és menti fel, képviselőcsoportok javaslatára, ha a község 
statútumával vagy a jelen ügyrenddel nem került másként előirányozásra. A külön 
munkatestületek elnökévé és tagjaivá a képviselők mellett polgárok is kinevezhetők, akik 
érvényesültek azon a területen, melyre a munkatestületet megalakítják (2. bekezdés). Egy 
képviselő csak egy (állandó vagy külön) munkatestület tagja lehet (3. bekezdés). A lezárt 
vitát követően a külön munkatestületek elnökének és tagjainak teljes javasolt listájáról kerül 
döntés meghozatalra, titkos szavazással (4. bekezdés). A külön munkatestület 
megalakítottnak minősül, ha elnyerte a jelenlevő képviselők többségének szavazatát (5. 
bekezdés). A külön munkatestület elnöke és tagjai a megválasztást követően haladéktalanul 
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kötelesek az előirányozott nyomtatványt az elérhetőségeikről szóló adatokkal kitölteni (3. 
melléklet) (6. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  70. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a  külön munkatestületi tagok mandátuma a 
munkatestületet megalakító képviselő-testületi képviselők mandátumának lejártáig tart. A 
külön munkatestületek képviselők közül megválasztott elnökének és tagjainak a 
megválasztásuk szerinti időszak lejárta előtt megszűnik a tisztsége, képviselői mandátumuk 
megszűnése esetén (2. bekezdés). Azon tagoknak, akik a külön munkatestületbe bizonyos 
szervben, szervezetben vagy intézményben ellátott funkció alapján kerültek megválasztásra, 
az általuk ellátott tisztség megszűnésének napján megszűnik a tanácsban betöltött mandátuma 
(3. bekezdés). A külön munkatestületek elnöke és tagjai felmenthetők azon idő lejárta előtt, 
melyre megválasztásra kerültek, ugyanolyan módon és eljárásban, ahogyan őket 
megválasztották (4. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 77. szakasza 1. bekezdésének  
rendelkezései előirányozzák, hogy a közszolgálat-igénylők tanácsának 9 tagja van.   A 
közszolgálat-igénylők tanácsa megvitatja a közszolgálatok terveit, programjait és jelentéseit, 
és álláspontjáról tájékoztatja a községi képviselő-testületet és a nyilvánosságot (2. bekezdés). 
A közszolgálat-igénylők tanácsa különösképpen megvitatja a közszolgálati szolgáltatásokban 
elért minőségi szintet és terjedelmet, valamint a kommunális termékek és szolgáltatások 
díjait, illetve a közszolgálati szolgáltatások térítményeinek mértékét (3. bekezdés). A 
közszolgálat-igénylők tanácsának tagjait a községi képviselő-testület választja meg képviselői 
csoportok és polgári egyesületek javaslatára (4. bekezdés). A közszolgálat-igénylők 
tanácsának elnöke és tagságának legalább a fele nem kerülhet ki a képviselők, a 
tisztségviselők, és a helyi önkormányzati egységben, valamint a községi alapítású 
közszolgálatokban foglalkoztatottak  összetételéből (5. bekezdés). 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény, Zenta község statútuma és a Zentai Községi 
Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend fenn idézett  rendelkezései alapján meghoztuk a 
rendelkező rész szerinti  határozatot.  
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
Zenta Község           Szabó Dékány Zsófia  s.k. 
Zenta Község Képviselő-testülete   a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 
asszonya 
Szám: 020-20/20-I/3 
Kelt: 2021. február 01-én  
 Z e n t a 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – 
más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 36. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének  47. pontja és 49. 
szakasza, valamint   a Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 3/2018. sz.) 50., 68., 69., 70. és 7. szakasza alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A NEMI EGYENJOGÚSÁGGAÉ FOGLALKOZÓ TANÁCSA  ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGJAINAK A MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  
 

I. 
 
A nemi egyenjogúsággal foglalkozó tanács elnökének és tagjainak  a KKT megválasztja:  
1. Kablar Marjan, zentai lakost – a tanács elnökének,  
2. Marjanović Jasmina, zentai lakost – a tanács tagjának,   
3. Ősz Szabó Norbert, felsőhegyi lakost -  a tanács tagjának,   
4. Pejić Marija, zentai lakost  - a tanács tagjának,   
5. Horvát Alexandra, zentai lakost – a  tanács tagjának, 
6. Csetle Judit, felsőhegyi lakost - a  tanács tagjának,  
7. Renkó Ágnes, zentai lakost - a  tanács tagjának, 
8. Pásztor Mária, zentai lakost – a tanács tagjának,  
9. Gordán Kolos, zentai lakost  - a tanács tagjának.  

 
II. 

 
A tanács tagjainak  a  megbízatása   a  képviselő-testület   képviselői   mandátumának idején  
tart, akik   megalakították.   
 

III. 
 

A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései 
előirányozzák, hogy a község képviselő-testülete  állandó- és időszakos  munkatestületeket 
alakít a hatáskörébe tartozó  kérdések  megvitatására. A munkatestületek   véleményezik a  
jogszabály- és rendeletjavaslatokat, amelyeket a község képviselő-testülete   hoz  meg, és 
ellátnak más teendőket amelyeket a község statútuma állapít meg (2. bekezdés). A 
munkatestületek számát, megválasztását, a munkatestületek  elnökeinek és tagjainak   a  
jogait és kötelezettségeit   a   községi képviselő-testület   ügyrendje  állapítja meg (3. 
bekezdés).  
 
Zenta község statútuma 45. szakasza 1. bekezdésének 47. pontjának rendelkezései 
előirányozzák, hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, állandó-, külön- 
és ideiglenes munkatestületeket  alakít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására.  
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Zenta község  statútuma 49. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései előirányozzák, hogy a   
községi képviselő-testület  állandó-, külön- és   időszakos  munkatestületeket alakít  a 
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására. A községi képviselő-testület ügyrendje határozza 
meg számukat és feladatukat az állandó- és külön munkatestületeknek, valamint 
megválasztásukat, jogaikat, a tagok és a bizottsági elnökök kötelezettségeit illetve más 
kérdéseket illetően a bizottságok kapcsán (2. bekezdés). Az időszakos munkatestület 
megalakításáról szóló határozat lefekteti annak megnevezését és működési területét, a 
munkatestület feladatát, tagjai számát és minden olyan kérdést, amely a bizottság munkájára 
vonatkozik (3. bekezdés).  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló  ügyrend  50. szakasza 1. 
bekezdésének   rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó 
egyes kérdések megvitatására, valamint a község statútumával és a jelen ügyrenddel 
összhangban álló egyéb feladatok ellátására állandó munkatestületeket – bizottságokat, külön 
munkatestületeket – tanácsokat, és időszakos munkatestületeket – bizottságokat alakít. A 
munkatestületnek elnöke és meghatározott számú tagja van (2. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  68. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület az alábbi külön munkatestületeket 
alakítja: 

1) biztonsági tanács, 
2) gyermekjogi tanács, 
3) ifjúsági tanács,  
4) közszolgálat-igénylők tanácsa, 
5) nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  69. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy  külön munkatestületek elnökét és tagjait a községi 
képviselő-testület választja és menti fel, képviselőcsoportok javaslatára, ha a község 
statútumával vagy a jelen ügyrenddel nem került másként előirányozásra. A külön 
munkatestületek elnökévé és tagjaivá a képviselők mellett polgárok is kinevezhetők, akik 
érvényesültek azon a területen, melyre a munkatestületet megalakítják (2. bekezdés). Egy 
képviselő csak egy (állandó vagy külön) munkatestület tagja lehet (3. bekezdés). A lezárt 
vitát követően a külön munkatestületek elnökének és tagjainak teljes javasolt listájáról kerül 
döntés meghozatalra, titkos szavazással (4. bekezdés). A külön munkatestület 
megalakítottnak minősül, ha elnyerte a jelenlevő képviselők többségének szavazatát (5. 
bekezdés). A külön munkatestület elnöke és tagjai a megválasztást követően haladéktalanul 
kötelesek az előirányozott nyomtatványt az elérhetőségeikről szóló adatokkal kitölteni (3. 
melléklet) (6. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  70. szakasza 1. bekezdésének   
rendelkezései előirányozzák, hogy a  külön munkatestületi tagok mandátuma a 
munkatestületet megalakító képviselő-testületi képviselők mandátumának lejártáig tart. A 
külön munkatestületek képviselők közül megválasztott elnökének és tagjainak a 
megválasztásuk szerinti időszak lejárta előtt megszűnik a tisztsége, képviselői mandátumuk 
megszűnése esetén (2. bekezdés). Azon tagoknak, akik a külön munkatestületbe bizonyos 
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szervben, szervezetben vagy intézményben ellátott funkció alapján kerültek megválasztásra, 
az általuk ellátott tisztség megszűnésének napján megszűnik a tanácsban betöltött mandátuma 
(3. bekezdés). A külön munkatestületek elnöke és tagjai felmenthetők azon idő lejárta előtt, 
melyre megválasztásra kerültek, ugyanolyan módon és eljárásban, ahogyan őket 
megválasztották (4. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 78. szakasza 1. bekezdésének  
rendelkezései előirányozzák, hogy a nemek egyenjogúságával foglalkozó tanácsnak 9 tagja 
van. A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács figyelemmel kíséri a nemek 
egyenjogúságának megvalósulását, véleményezi a jogszabály- és rendeletjavaslatokat, 
amelyeket a községi képviselő-testület hoz meg, továbbá aktivitásokat és intézkedések 
foganatosítását javasolja, különösképpen azokat, melyek által a község szintjén az 
esélyegyenlőségi politika megvalósul (2. bekezdés). A nemek egyenjogúságával foglalkozó 
tanács munkájában, meghívásra, határozathozatali jog nélkül más személyek is részt vehetnek 
(3. bekezdés). 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény, Zenta község statútuma és a Zentai Községi 
Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend fenn idézett  rendelkezései alapján meghoztuk a 
rendelkező rész szerinti  határozatot.  
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
Zenta Község           Szabó Dékány Zsófia  s.k. 
Zenta Község Képviselő-testülete   a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 
asszonya 
Szám: 020-20/20-I/4 
Kelt: 2021. február 01-én  
 Z e n t a 
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14. 
A helyi önkormányzatról szóló   törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. – más 
törv.,  101/2016. – más törv. és  47/2018. sz.) 36. szakasza,   Zenta  község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. bekezdésének 47. pontja  és  49. szakasza,  és  a Zentai 
Községi Képviselő-testület  ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja,  3/2018. sz.) 52. szakaszának 
1. bekezdése, 60. szakasza  és  62. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2021. 
február  01-én  tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T  
A KÁDERÜGYI, VÁLASZTÁSI  ÉS  KINEVEZÉSE, ÉS MANDÁTUM-MENTELMI JOGI  

BIZOTTSÁG  ELNÖKÉNEK A FELMENTÉSÉRŐL 
 

 
I.  

A KKT felmenti  a káderügyi, választási és  kinevezési, és mandátum-mentelmi jogi  bizottság  
elnökét:  
 

1. Hevér Éva, zentai lakost  - a bizottság elnökét 
 

II.  
Ezt  a határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény  36. szakaszának 1. bekezdése előirányozza, hogy a községi  
képviselő-testület  megalapítja  az állandó és  ideiglenes  munkatestületeket  a  hatáskörébe tartozó 
kérdések   megvitatására.  A munkatestületek   véleményezik  a  jogszabályok  és  rendeletek  
javaslatait, amelyeket  a  községi  képviselő-testület hoz meg  és  egyéb, a statútummal  megállapított 
teendőket látnak el (2. bekezdés).  A munkatestületek  számát,  megválasztását, az elnökök és a tagok 
jogait és kötelezettségeit a  községi képviselő-testület ügyrendje állapítja meg (3. bekezdés).  
 
Zenta  község  statútuma 45. szakaszának 1. bekezdése előirányozza, hogy a Községi Képviselő-
testület, összhangban a törvénnyel   állandó, külön és  ideiglenes  munkatestületeket alapít a  
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására.   
 
Zenta  község  statútuma 49. szakasznak 1.  bekezdésének  rendelkezése előirányozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület  állandó, külön és  ideiglenes  munkatestületeket alapít a  hatáskörébe tartozó 
kérdések megvitatására.  A Községi Képviselő-testület ügyrendjével megállapításra kerül   az állandó 
és  külön munkatestületek  száma  és  a feladatuk, megválasztásuk  és   az állandó és  külön 
munkatestületek elnökeinek és tagjainak  a  joga és  kötelezettsége, valamint  más,  az állandó és  
külön munkatestületek   munkájában jelentős kérdések (2. bekezdés).  Az  ideiglenes   munkatestület  
megalakításáról szóló aktussal, meg kell állapítani annak nevét és a területet, amelyre alapítják,  a  
munkatestület feladatait, tagjainak  számát,   a feladatok   elvégzésének határidejét,   a munkatestület  
elnökének  és  tagjainak  a  jogait és kötelezettségeit és  más,  a munkatestületek munkájában jelentős 
kérdéseket (3. bekezdés).  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület   ügyrendje  52. szakasza 1. bekezdésének  a  rendelkezése   
előirányozza,  hogy a Községi Képviselő-testület a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdések   
megvitatására,  aktusok javaslatára,  valamint   a  területen az állapot  felügyeletére, amellyel a 
meghatározott munkatestület megbízásra került, állandó munkatestületeket  alakít.   
 
A Zentai Községi  Képviselő-testület   ügyrendje  60. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák, hogy a káderügyi,  választási és  kinevezési és mandátum-mentelmi jogi bizottság:  
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1) javaslatokat  ad  aktusok meghozatalára,  amelyek  szabályozzák  a  képviselők   jogait és 
kötelezettségeit,   
2) javaslatokat ad  aktusok meghozatalára,  amelyek  szabályozzák a képviselők mentelmi jogát,   
3) megvitatja   a  képviselők   mandátum- és mentelmi jogával  kapcsolatos kérdéseket,   
4) megvitatja  a  képviselők mandátumának a megszűnését,  
5) megvitatja  az aktusjavaslatokat  a közvállalatok,  intézmények, szervezetek és  szolgálatok 
igazgatói,  igazgatóbizottságai és felügyelő bizottságai megválasztására, amelyek alapítója vagy 
társtulajdonosa  a  község és   
6)  megvitat  más, a hatáskörébe tartozó kérdéseket.   
A bizottságnak  5 tagja van,  akik  a  képviselők és polgárok soraiból kerülnek   kinevezésre (2. 
bekezdés).   
 
A Zentai Községi Képviselő-testület   ügyrendje  62. szakaszának 1. bekezdése előirányozza,  hogy  
az állandó  munkatestületek   elnökeit és  tagjait  a  Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti  fel 
képviselői csoportok javaslatára,  ha  a  község statútuma vagy a  jelen ügyrend  ezt másképpen nem 
irányozza elő.   Az állandó  munkatestületek   elnökének  és tagjainak,  a képviselők mellett   
megválaszthatóak  a  polgárok is, akik érvényesültek  a  területen,  amelyre  a munkatestületet  
alakítják (2. bekezdés).  A képviselő legtöbb   egy állandó munkatestület tagja lehet (3. bekezdés). Az 
állandó  munkatestületek  javasolt elnökeinek és  tagjainak  a  javasolt  listájáról, a vita  befejezését  
követően,  egészében kell dönteni, nyilvános szavazás útján (4. bekezdés).  Az állandó   munkatestület  
meg van választva,  ha  arra   a  jelenlevő képviselők többsége  szavazott (5. bekezdés). 
 
A káderügyi, választási és  kinevezési, és mandátum-mentelmi jogi  bizottság  elnöke Hevér Éva 
benyújtotta lemondását a  bizottság elnökének   a helyére.  
 
Az idézett  rendelkezések alapján a  helyi  önkormányzatról szóló törvényből, Zenta község 
statútumából  és  a Zentai Községi Képviselő-testület  ügyrendjéből  meghoztuk  a  rendelkező rész 
szerinti  határozatot.  
JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS:A jelen határozat  ellen közigazgatási  per indítható  a  Belgrádi 
Közigazgatási Bíróság előtt,  a Nemanjina 9-es szám alatt.  A keresetet  a  Belgrádi Közigazgatási 
Bíróságnak   közvetlenül vagy  posta  útján kell benyújtani, a  jelen végzés kézhezvételétől számított 
30 napon belül.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község       Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület   
Szám: 020-21/2021-I   a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Kelt: 2021. február 01-jén 
Z e n t a  
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15. 
A helyi önkormányzatról szóló   törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. – 
más törv.,  101/2016. – más törv. és  47/2018. sz.) 36. szakasza,   Zenta  község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. bekezdésének 47. pontja  és  49. 
szakasza,  és  a Zentai Községi Képviselő-testület  ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 52. szakaszának 1. bekezdése, 60. szakasza  és  62. szakasza alapján a Zentai 
Községi Képviselő-testület  a  2021. február  01-én  tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T  
A KÁDERÜGYI, VÁLASZTÁSI  ÉS  KINEVEZÉSE, ÉS MANDÁTUM-MENTELMI 

JOGI  BIZOTTSÁG  ELNÖKÉNEK A MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
 

 
III.  

A KKT  a káderügyi, választási és  kinevezési, és mandátum-mentelmi jogi  bizottság  
elnökének  megválasztja:  
 

1. Gerić Marko, zentai lakost  - a bizottság elnöke 
 

IV.  
 
A bizottság elnökének a mandátuma  a képviselő-testület   képviselői mandátuma tartama 
alatt tart,  amely  megválasztotta.  
 

V.  
 

Ezt  a határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény  36. szakaszának 1. bekezdése előirányozza, hogy a 
községi  képviselő-testület  megalapítja  az állandó és  ideiglenes  munkatestületeket  a  
hatáskörébe tartozó kérdések   megvitatására.  A munkatestületek   véleményezik  a  
jogszabályok  és  rendeletek  javaslatait, amelyeket  a  községi  képviselő-testület hoz meg  és  
egyéb, a statútummal  megállapított teendőket látnak el (2. bekezdés).  A munkatestületek  
számát,  megválasztását, az elnökök és a tagok jogait és kötelezettségeit a  községi képviselő-
testület ügyrendje állapítja meg (3. bekezdés).  
 
Zenta  község  statútuma 45. szakaszának 1. bekezdése előirányozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel   állandó, külön és  ideiglenes  
munkatestületeket alapít a  hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására.   
 
Zenta  község  statútuma 49. szakasznak 1.  bekezdésének  rendelkezése előirányozza, hogy a 
Községi Képviselő-testület  állandó, külön és  ideiglenes  munkatestületeket alapít a  
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására.  A Községi Képviselő-testület ügyrendjével 
megállapításra kerül   az állandó és  külön munkatestületek  száma  és  a feladatuk, 
megválasztásuk  és   az állandó és  külön munkatestületek elnökeinek és tagjainak  a  joga és  
kötelezettsége, valamint  más,  az állandó és  külön munkatestületek   munkájában jelentős 
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kérdések (2. bekezdés).  Az  ideiglenes   munkatestület  megalakításáról szóló aktussal, meg 
kell állapítani annak nevét és a területet, amelyre alapítják,  a  munkatestület feladatait, 
tagjainak  számát,   a feladatok   elvégzésének határidejét,   a munkatestület  elnökének  és  
tagjainak  a  jogait és kötelezettségeit és  más,  a munkatestületek munkájában jelentős 
kérdéseket (3. bekezdés).  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület   ügyrendje  52. szakasza 1. bekezdésének  a  
rendelkezése   előirányozza,  hogy a Községi Képviselő-testület a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó kérdések   megvitatására,  aktusok javaslatára,  valamint   a  területen az 
állapot  felügyeletére, amellyel a meghatározott munkatestület megbízásra került, állandó 
munkatestületeket  alakít.   
 
A Zentai Községi  Képviselő-testület   ügyrendje  60. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák, hogy a káderügyi,  választási és  kinevezési és mandátum-mentelmi jogi 
bizottság:  
1) javaslatokat  ad  aktusok meghozatalára,  amelyek  szabályozzák  a  képviselők   jogait és 
kötelezettségeit,   
2) javaslatokat ad  aktusok meghozatalára,  amelyek  szabályozzák a képviselők mentelmi 
jogát,   
3) megvitatja   a  képviselők   mandátum- és mentelmi jogával  kapcsolatos kérdéseket,   
4) megvitatja  a  képviselők mandátumának a megszűnését,  
5) megvitatja  az aktusjavaslatokat  a közvállalatok,  intézmények, szervezetek és  szolgálatok 
igazgatói,  igazgatóbizottságai és felügyelő bizottságai megválasztására, amelyek alapítója 
vagy társtulajdonosa  a  község és   
6)  megvitat  más, a hatáskörébe tartozó kérdéseket.   
A bizottságnak  5 tagja van,  akik  a  képviselők és polgárok soraiból kerülnek   kinevezésre 
(2. bekezdés).   
 
A Zentai Községi Képviselő-testület   ügyrendje  62. szakaszának 1. bekezdése előirányozza,  
hogy  az állandó  munkatestületek   elnökeit és  tagjait  a  Községi Képviselő-testület nevezi 
ki és menti  fel képviselői csoportok javaslatára,  ha  a  község statútuma vagy a  jelen 
ügyrend  ezt másképpen nem irányozza elő.   Az állandó  munkatestületek   elnökének  és 
tagjainak,  a képviselők mellett   megválaszthatóak  a  polgárok is, akik érvényesültek  a  
területen,  amelyre  a munkatestületet  alakítják (2. bekezdés).  A képviselő legtöbb   egy 
állandó munkatestület tagja lehet (3. bekezdés). Az állandó  munkatestületek  javasolt 
elnökeinek és  tagjainak  a  javasolt  listájáról, a vita  befejezését  követően,  egészében kell 
dönteni, nyilvános szavazás útján (4. bekezdés).  Az állandó   munkatestület  meg van 
választva,  ha  arra   a  jelenlevő képviselők többsége  szavazott (5. bekezdés). 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület   ügyrendje  63. szakasza 1. bekezdésének  rendelkezése 
előirányozza, hogy   az állandó  munkatestületek  tagjai   mandátuma  addig tart, amíg a 
képviselő-testület  képviselőinek a mandátuma, amely  megalakította azokat.  
 
Az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért képviselői csoport a  bizottság elnökének Gerić 
Marko, okleveles jogászt, zentai lakost javasolta.  
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Az idézett  rendelkezések alapján a  helyi  önkormányzatról szóló törvényből, Zenta község 
statútumából  és  a Zentai Községi Képviselő-testület  ügyrendjéből,  éspedig  a  képviselői   
csoportok javaslata  alapján  meghoztuk  a  rendelkező rész szerinti  határozatot.  
 
JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS:A jelen határozat  ellen közigazgatási  per indítható  a  
Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,  a Nemanjina 9-es szám alatt.  A keresetet  a  Belgrádi 
Közigazgatási Bíróságnak   közvetlenül vagy  posta  útján kell benyújtani, a  jelen végzés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község       Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület   
Szám: 020-26/2021-I   a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Kelt: 2021. február 01-én 
Z e n t a  
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16. 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019. sz.) 46. szakasza, 
a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 
101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 12. pontja alapján a Zentai 
Községi Képviselő-testület a 2021. február 1-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI "ELGAS" KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA MEGBÍZATÁSÁNAK A 

MEGSZŰNÉSÉRŐL  
 

I.  
 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA a zentai "ELGAS" Közvállalat igazgatója, Novák László, okleveles 
gépészmérnök, zentai lakos igazgatói megbízatásának a megszűnését, 2021. február 1-jei dátummal, 
mert személyes okora hivatkozva lemondott.  
 

II.  
 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás:  
 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019. sz.) 46. szakasza 
szerint az igazgató megbízatása az időszak leteltével, amelyre megválasztották, lemondással és 
felmentéssel szűnik meg. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más 
törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a Községi 
Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, 
intézmények és szolgálatok igazgató- és felügyelő bizottságait és kinevezi és felmenti az igazgatóit, és 
jóváhagyja azok alapszabályát, összhangban a törvénnyel.  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 12. pontja 
szerint a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel az általa alapított közvállalatok felügyelő 
bizottságát és igazgatóját, jóváhagyja a közvállalat alapszabályát és gyakorolja az alapító egyéb 
jogait, összhangban a törvénnyel és az alapítói aktussal.  
 
A fent előterjesztettek alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges. A határozat ellen munkaügyi per 
indítható a hatáskörrel rendelkező bíróságnál a határozat megküldésétől számított 60 napon belül.  
 
Szerb Köztársaság        
Vajdaság Autonóm Tartomány    Szabó Dékány Zsófia s. k. 
Zenta község         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökasszonya  
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-22/2021-I  
Kelt: 2021. február 1-én 
Z e n t a  
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17. 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019. sz.) 52. 
szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. 
szakaszának 12. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2021. február 1-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI "ELGAS" KÖZVÁLLALAT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA 

KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I.  
A KKT KINEVEZI MAJOROS ANTAL, okleveles közgazdászt a zentai "ELGAS" 
Közvállalat megbízott igazgatójának, a közvállalat által lefolytatott nyilvános pályázat 
szerinti igazgatójának a kinevezéséig.  
 
A megbízott igazgatói tisztség ellátásának időszaka nem lehet hosszabb egy évnél.  
 

II.  
 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indokolás:  
 

Novák Lászlót, a Zentai Községi Képviselő-testület, a 020-116/2017-I-es számú 
határozatával, 2017. október 13-án nevezte ki a zentai "ELGAS" Közvállalat igazgatójává, 
négyéves megbízatási időszakra. 
 
A zentai "ELGAS" Közvállalat igazgatója 2021.02.27-én benyújtotta lemondását a 
közvállalat igazgatói tisztségéről, személyes okokra hivatkozva, 2021. február 1-jei hatállyal.  
 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019. sz.) 46. 
szakasza előirányozza, hogy az igazgató megbízatása a kinevezési időszak leteltével, 
lemondással és felmentéssel szűnik meg.  
 
A törvény 47. szakasza előirányozza, hogy a lemondást írásos formában kell benyújtani a 
közvállalat igazgatója kinevezéséért felelős szervnek.  
 
A közvállalatokról szóló törvény 52. szakasza szerint megbízott igazgató nevezhető ki a 
közvállalat által lefolytatott nyilvános pályázat szerinti igazgatójának a kinevezéséig. A 
megbízott igazgató tisztsége ellátásának időszaka nem lehet hosszabb egy évnél. Ugyanazon 
személy kétszer nem nevezhető ki megbízott igazgatónak. A megbízott igazgatónak eleget 
kell tennie a közvállalat igazgatója kinevezési feltételeinek a jelen törvény 25. szakasza 
szerint. 
 
A megbízott igazgatót megilletik a közvállalat igazgatójának jogai, kötelezettségei és 
meghatalmazásai.  
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 12. 
pontja szerint a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel az általa alapított 
közvállalatok felügyelő bizottságát és igazgatóját, jóváhagyja a közvállalat alapszabályát és 
gyakorolja az alapító egyéb jogait, összhangban a törvénnyel és az alapítói aktussal.  
 
Mivel az előterjesztettek alapján megállapítást nyert, hogy adottak a feltételek a zentai 
"ELGAS" Közvállalat megbízott igazgatójának a kinevezésére, meghoztuk a rendelkező rész 
szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen nem lehet fellebbezni, de kereset 
nyújtható be az illetékes bírósághoz a határozat megküldésétől számított 60 napon belül.  
 
 
Szerb Köztársaság        
Vajdaság Autonóm Tartomány    Szabó Dékány Zsófia s. k. 
Zenta község       a Zentai Községi Képviselő-testület elnökasszonya  
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-23/2021-I  
Kelt: 2021. február 1-én 
Z e n t a  
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18. 
A kultúráról szóló törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig. és 6/2020. sz.) 37. szakasza 1. és 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és  101/2016. sz. – más törv. 
és 47/2018. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 9) pontja, valamint  Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 13)  pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a  2021.  február 01-jén  tartott  ülésén meghozta  az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A  ZENTAI SZERB  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  IGAZGATÓJÁNAK A 

FELMENTÉSÉRŐL  
 

I.  
 

A KKT felmenti Aleksandar I. Đorđećot  a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ  
igazgatóját  a tisztsége alól, személyes kérésre.   
 

II. 
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás: 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  020-70/2018-I-es számú, 2018. december 28-án  
tartott ülésén a  020-70/2018-I-es számú  határozatával    kinevezte a   zentai Stevan Sremac  
Szerb Művelődési Központ igazgatóját, Aleksandar I. Đorđevićet 
 
Aleksandar I. Đorđević 2021. január 27-én benyújtotta a felmentésére irányuló kérelmét.   
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig. és 6/2020. sz.) 39. szakaszának rendelkezései előirányozzák:  
„Az intézmény  igazgatójának a tisztsége  a mandátum leteltével  és   felmentéssel szűnik 
meg.  
Az intézmény alapítója felmenti   az igazgatót a mandátum lejárta előtt:  

1) személyes kérésre, 
2) ha a tisztségét a törvényi rendelkezésekkel ellentétesen látja el,  
3) ha nem szakavatott, szabálytalan  és  lelkiismeretlen munkával   nagyobb kárt okoz az 

intézménynek vagy annyira elhanyagolja  vagy lelkiismeretlenül teljesíti a  
kötelezettségeit, hogy  zavarok keletkeznek vagy keletkezhetnek   az  intézmény 
munkájában,  

4) ha  ellene  büntető eljárás indul olyan cselekményért,   amely  méltatlanná teszi  az 
igazgatói tisztségek ellátására,  illetve  ha  jogerős  bírósági döntéssel   elítélik 
bűncselekményért,   amely méltatlanná teszi az intézmény igazgatói tisztségének 
ellátására,   

5) más, a törvényben és az intézmény alapszabályában   megállapított okokból.”  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. 
– más törv. és  101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 9) 
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pontja előirányozza: „A képviselő-testület, összhangban  a  törvénnyel, kinevezi és  felmenti 
az  igazgató- és felügyelő bizottságokat,  kinevezi és  felmenti  a közvállalatok, intézmények, 
szervezetek és  szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója,  és  összhangban a 
törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait.”  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1 
bekezdésének 13)   pontja előirányozza:   „A  képviselő-testület, összhangban  a  törvénnyel,  
kinevezi és  felmenti az  igazgató- és felügyelő bizottságokat,  kinevezi és  felmenti  a 
közvállalatok, intézmények, szervezetek és  szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója,  
és  összhangban a törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait.”  

Tekintettel, hogy Aleksandar I. Đorđević, a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ  
igazgatója benyújtotta   a felmentésére  irányuló kérelmét,  Zenta község Községi Tanácsa,  
mint a Zenta Község Képviselő-testület által hozott aktusok  meghatalmazott javaslattevője, 
javasolta a Zentai Községi Képviselő-testületnek   a határozat meghozatalát, így  meghozta a 
rendelkező rész szerinti  határozatot. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. 
A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 
napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 
Zentai Községi Képviselő-testület     asszonya 
Szám: 020-25/2021-I  
Kelt: 2021. február 01-én 
Z e n t a  
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19. 
A kultúráról szóló törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig. és 6/2020. Sz.) 37. szakasza 1. és 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és  101/2016. sz. – más törv. 
és 47/2018. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 9) pontja, valamint  Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 13)  pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a  2021.  február 01-én  tartott  ülésén meghozta  az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A  ZENTAI SZERB  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I.  
 

A KKT kinevezi Basarić Miroslavot  a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 
megbízott igazgatójának,   a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   igazgatójának 
a kinevezéséig, de legfeljebb egy évre.   
 

II. 
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás: 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  020-70/2018-I-es számú, 2018. december 28-án  kelt 
határozatával    kinevezte a   zentai Stevan Sremac  Szerb Művelődési Központ igazgatóját, 
Aleksandar I. Đorđevićet 
 
Aleksandar I. Đorđević 2021. január 17-én benyújtotta a felmentésére irányuló kérelmét.   
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig. és 6/2020)  37. szakaszának 1.  bekezdése szerint az alapító kinevezheti  az intézmény 
megbízott igazgatóját, előzetesen lefolytatott  nyilvános pályázat nélkül, abban az esetben, ha 
az  igazgatónak   megszűnik a kötelezettsége a mandátum lejárta előtt,  illetve ha az 
igazgatóra kiírt pályázat   sikertelen volt.   
 
A kultúráról szóló törvény 37. szakaszának 1.  bekezdése szerint a  megbízott igazgató ezt a  
tisztséget   legfeljebb  egy évig láthatja el.   
 
A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   megalapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  28/2016. sz.) 29. szakaszának 1. bekezdése szerint az alapító 
kinevezheti  az intézmény megbízott igazgatóját,  előzetesen lefolytatott pályázat nélkül,  
abban az esetben, ha az igazgatónak   a mandátum letelte előtt megszűnik a tisztsége, illetve 
ha  az igazgatóra  kiírt nyilvános pályázat sikertelen  marad.   
 
A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   megalapításáról szóló rendelet 29. 
szakaszának 2. bekezdése szerint, a megbízott  igazgató ezt a tisztséget   legfeljebb egy évig 
láthatja el.  
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A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   megalapításáról szóló rendelet 29. 
szakaszának 3. bekezdése szerint, a megbízott igazgatónak  eleget kell tennie  a feltételeknek  
az igazgatójelölt megválasztására.   
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. 
– más törv. és  101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 9) 
pontja előirányozza: „A képviselő-testület, összhangban  a  törvénnyel, kinevezi és  felmenti 
az  igazgató- és felügyelő bizottságokat,  kinevezi és  felmenti  a közvállalatok, intézmények, 
szervezetek és  szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója,  és  összhangban a 
törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait.”  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1 
bekezdésének 13)   pontja előirányozza:   „A  képviselő-testület, összhangban  a  törvénnyel,  
kinevezi és  felmenti az  igazgató- és felügyelő bizottságokat,  kinevezi és  felmenti  a 
közvállalatok, intézmények, szervezetek és  szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója,  
és  összhangban a törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait.”  

Tekintettel, hogy Aleksandar I. Đorđević, a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ  
igazgatója benyújtotta   a felmentésére  irányuló kérelmét,  Zenta község Községi Tanácsa,  
mint a Zenta Község Képviselő-testület által hozott aktusok  meghatalmazott javaslattevője, 
javasolta a Zentai Községi Képviselő-testületnek   a határozat meghozatalát, így  meghozta a 
rendelkező rész szerinti  határozatot. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 
Zentai Községi Képviselő-testület     asszonya 
Szám: 020-24/2021-I  
Kelt: 2021. február 01-jén 
Z e n t a  
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20. 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. Szám és 88/2019) 
17. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény és 47/2018) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

 
A KKT felmenti a zentai ELGAS Közvállalat felügyelő bizottsága  elnökét Tóth Kornél 
zentai lakost. 
 

II. 
 
A KKT felmenti a zentai ELGAS Közvállalat felügyelő bizottsága tagjait, éspedig: Vukanić 
Radomir zentai lakost és Vujačić Andrea zentai lakost. 
 

III. 
 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

 

 

 

Indoklás: 

 

 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám és 88/2019) 
17. Szakasza értelmében a helyi önkormányzati egység által alapított közvállalat felügyelő 
bizottságának elnökét és tagjait a helyi önkormányzati egység alapszabályával 
meghatározott szerv nevezi ki, négyéves időszakra, akik közül egy tag a foglalkoztatottak 
sorából kerül kinevezésre. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 83/2014. 
szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény és 47/2018) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontjával meghatározásra került, hogy a községi képviselő-testület a 
törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, 
kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat. 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 12. pontja alapján a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa 
alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá jóváhagyja azok 
alapszabályát. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa jelen rendelet 
meghozatalára vonatkozó javaslatának és a Zentai Községi Képviselő-testület káder-, 
mandátumügyi és mentelmi bizottsága véleményének megvitatását követően a rendelkező 
rész szerinti határozatot hozta. 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. Jelen 
határozat ellen közigazgatási per indítható a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű 
Közigazgatási Bíróságnál. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton 
lehet benyújtani. 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 
Zentai Községi Képviselő-testület     asszonya 
Szám: 020-14/2021-I 
Kelt: 2021. február 01-jén 
Z e n t a  
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21. 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám és 88/2019) 
17. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény és 47/2018) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT  

A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK 
KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 
A KKT a zentai ELGAS Közvállalat felügyelő bizottsága elnökének négyéves megbízatási 
időre kinevezi: Gajin Milivoj zentai lakost. 
 
 

II. 
 
 
A KKT a zentai ELGAS Közvállalat felügyelő bizottsága tagjainak kinevezi: Tóth Kornél 
zentai lakost és Nagy Zámbó Zsolt - a foglalkoztatottak sorából, négyéves megbízatási 
időre. 

 
 

III. 
 

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak joguk van megfelelő térítésre a felügyelő 
bizottságban 

végzett munkájukért, amelynek a mértékét az alapító állapítja meg, a közvállalat üzletviteli 
programja megvalósítása fokáról szóló jelentés alapján. 

 
IV. 

 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

Indoklás: 
 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám és 
88/2019) 17. Szakasza értelmében a helyi önkormányzati egység által alapított 
közvállalat felügyelő bizottságának elnökét és tagjait a helyi önkormányzati egység 
alapszabályával meghatározott szerv nevezi ki, négyéves időszakra, akik közül egy tag a 
foglalkoztatottak sorából kerül kinevezésre. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 83/2014. 
szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény és 47/2018) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontjával meghatározásra került, hogy a községi képviselő-testület a 
törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, 
kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 12. pontja alapján a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa 
alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá jóváhagyja azok 
alapszabályát. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa jelen rendelet 
meghozatalára vonatkozó javaslatának és a Zentai Községi Képviselő-testület káder-, 
mandátumügyi és mentelmi bizottsága véleményének megvitatását követően a 
rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. 
Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti 
székhelyű Közigazgatási Bíróságnál. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a 
jelen határozat kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül 
vagy postai úton lehet benyújtani. 

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm 
Tartomány Zenta község 
Zenta Község Képviselő-
testülete Szám: 020-15/2020-I 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 

 
Szabó Dékány Zsófia s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-

testület elnök asszonya 
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22. 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. Szám és 88/2019) 
17. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény és 47/2018) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI 

KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

 
A KKT felmenti a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat felügyelő bizottsága  
elnökét Tóth Eleonóra zentai lakost. 
 

II. 
 

A KKT felmenti a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat felügyelő bizottsága 
tagjait, éspedig: Serdar Saša zentai lakost és Mari Éva zentai lakost. 

 
III. 

 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
Indoklás: 

 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám és 88/2019) 
17. Szakasza értelmében a helyi önkormányzati egység által alapított közvállalat felügyelő 
bizottságának elnökét és tagjait a helyi önkormányzati egység alapszabályával 
meghatározott szerv nevezi ki, négyéves időszakra, akik közül egy tag a foglalkoztatottak 
sorából kerül kinevezésre. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 83/2014. 
szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény és 47/2018) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontjával meghatározásra került, hogy a községi képviselő-testület a 
törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, 
kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 12. pontja alapján a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa 
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alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá jóváhagyja azok 
alapszabályát. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa jelen rendelet 
meghozatalára vonatkozó javaslatának és a Zentai Községi Képviselő-testület káder-, 
mandátumügyi és mentelmi bizottsága véleményének megvitatását követően a rendelkező 
rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. Jelen 
határozat ellen közigazgatási per indítható a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű 
Közigazgatási Bíróságnál. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton 
lehet benyújtani. 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                  Szabó Dékány Zsófia s.k., 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete                        a Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 020-16 /2021-I                                                           elnök asszonya 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 
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23. 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám és 88/2019) 
17. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény és 47/2018) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI 

KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK 
KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 
A KKT a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat felügyelő bizottsága elnökének 
négyéves megbízatási időre kinevezi: Suhajda Izabella zentai alatti lakost. 
 
 

II. 
 
A KKT a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat felügyelő bizottsága tagjainak 
kinevezi: Serdar Saša zentai lakost és Mari Éva - a foglalkoztatottak sorából, négyéves 
megbízatási időre. 

 
III. 

 
A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak joguk van megfelelő térítésre a felügyelő 
bizottságban végzett munkájukért, amelynek a mértékét az alapító állapítja meg, a közvállalat 
üzletviteli programja megvalósítása fokáról szóló jelentés alapján. 

 
IV. 

 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás: 
 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám és 
88/2019) 17. Szakasza értelmében a helyi önkormányzati egység által alapított 
közvállalat felügyelő bizottságának elnökét és tagjait a helyi önkormányzati egység 
alapszabályával meghatározott szerv nevezi ki, négyéves időszakra, akik közül egy tag a 
foglalkoztatottak sorából kerül kinevezésre. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 83/2014. 
szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény és 47/2018) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontjával meghatározásra került, hogy a községi képviselő-testület a 
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törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, 
kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 12. pontja alapján a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa 
alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá jóváhagyja azok 
alapszabályát. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa jelen rendelet 
meghozatalára vonatkozó javaslatának és a Zentai Községi Képviselő-testület káder-, 
mandátumügyi és mentelmi bizottsága véleményének megvitatását követően a 
rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. 
Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti 
székhelyű Közigazgatási Bíróságnál. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a 
jelen határozat kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül 
vagy postai úton lehet benyújtani. 

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm 
Tartomány Zenta község 
Zenta Község Képviselő-estülete 
Szám: 020-17/2020-I 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 

 
Szabó Dékány Zsófia s.k., 

 
A Zentai Községi Képviselő-

testület elnök asszonya 
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24. 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
36/2011. és 99/2011., 83/2014. – más törv., 5/2015., 44/2018., 95/2018. és 91/2019. szám) 
198. szakasza 1., 2. és 5. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK 
Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014 – más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018 szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 4/2019. sz. szám) 45. szakasza 1. bekezdésének  12. pontja, a POSLOVNI 
INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta Korlátolt Felelősségű 
Gazdasági Társaság alapítói aktusa módosításáról és kiegészítéséről szóló szerződés 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008. sz.) 4. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2021.február 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 
A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. SENTA – 

ZENTA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG 
TAGGYŰLÉSI TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

 
A Községi Képviselő-testület felmenti a POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI 
INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság taggyűlés 
tagjait, éspedig: 
 

Takács Kornél, zentai lakost  - tagot 
Bulatović Branislav, zentai lakost  - tagot.  

 
 

II. 
 

Ez a határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 

Indoklás: 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014 – 
más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja 
és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének  12. pontja  szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti  az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és 
szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, 
valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
36/2011. és 99/2011., 83/2014. – más törv., 5/2015., 44/2018., 95/2018. és 91/2019. szám) 
a gazdasági szervezet irányítása megszervezhető egy- vagy két modulusúként. Az egy 
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modulusú igazgatás esetében a társaság szervei: 1) a taggyűlés, 2) egy vagy több igazgató. 
A két modulusú igazgatás esetén a társaság szervei: 1) a taggyűlés, 2) a felügyelő 
bizottság, 3) egy vagy több igazgató. Az alapítói aktus állapítja meg, hogy a gazdasági 
társaság irányítása egy vagy két modulusú. 
 
A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta 
Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság alapítói aktusa módosításáról és kiegészítéséről 
szóló szerződés (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008. sz.) 4. szakaszának 2. bekezdése 
szerint a taggyűlést az alapítók alkotják, éspedig a község képviseletében két tag, és egy 
tag a Vojvodina Investment Promotion - VIP Vajdaság Beruházás- támogatási Alap 
képviseletében. 
 
A Zenta község Községi Tanácsa mint a zentai Községi Képviselő-testület által 
meghozott aktusok felhatalmazott javaslattevője javasolta Takács Kornél és  
Bulatović Branislav felmentését a zentai ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР доо – 
ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Сента – Zenta korlátolt felelősségű gazdasági társaság 
közgyűlésének tagsága alól. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta Korlátolt 
Felelősségű Gazdasági Társaság taggyűlése tagjainak a felmentésére tett javaslatát, 
meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm 
Tartomány Zenta község 
Zenta Község Képviselő-estülete  
 Szám: 020-12/2021-I 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 

 
Szabó Dékány Zsófia s.k., 

 
A Zentai Községi Képviselő-testület 

elnök asszonya 
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25. 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
36/2011. és 99/2011., 83/2014. – más törv., 5/2015., 44/2018., 95/2018. és 91/2019. szám) 
198. szakasza 1., 2. és 5. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK 
Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014 – más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018 szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 4/2019. sz. szám) 45. szakasza 1. bekezdésének  12. pontja, a POSLOVNI 
INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta Korlátolt Felelősségű 
Gazdasági Társaság alapítói aktusa módosításáról és kiegészítéséről szóló szerződés 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008. sz.) 4. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. SENTA – 

ZENTA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG 
TAGGYŰLÉSI TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI 
INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság taggyűlése 
tagjait, éspedig: 

Nagy Szilárd, zentai lakost –tagnak, 
Takács Kornél, zentai lakost – tagnak. 

 
II. 
 

A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta 
Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság taggyűlése tagjainak a mandátuma négy évre 
szól. 

 

III. 
 
Ez a határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 

Indoklás: 
 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011. és 
99/2011. sz.) 198. szakasza 1., 2. és 5. bekezdése szerint a gazdasági szervezet irányítása 
megszervezhető egy- vagy két modulusúként. Az egy modulusú igazgatás esetében a 
társaság szervei: 1) a taggyűlés, 2) egy vagy több igazgató. A két modulusú igazgatás 
esetén a társaság szervei: 1) a taggyűlés, 2) a felügyelő bizottság, 3) egy vagy több 
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igazgató. Az alapítói aktus állapítja meg, hogy a gazdasági társaság irányítása egy vagy 
két modulusú. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye,129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja  szerint a községi képviselő-testület a 
törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti  az általa alapított közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, 
kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 
 
A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta 
Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság alapítói aktusa módosításáról és kiegészítéséről 
szóló szerződés (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008. sz.) 4. szakaszának 2. bekezdése 
szerint a taggyűlést az alapítók alkotják, éspedig a község képviseletében két tag, és egy 
tag a Vojvodina Investment Promotion - VIP Vajdaság Beruházás- támogatási Alap 
képviseletében. 
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta Nagy Szilárdnak és Takács Kornélnak a 
POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta Korlátolt 
Felelősségű Gazdasági Társaság taggyűlése tagjainak való kinevezését. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. Senta – Zenta Korlátolt 
Felelősségű Gazdasági Társaság taggyűlése tagjainak a kinevezésére tett javaslatát, 
meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm 
Tartomány Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete  
Szám: 02-13/2020-I 
Kelt: 2021. február 01-én  
Z e n t a 

 
Szabó Dékány Zsófia s.k., 

 
A Zentai Községi Képviselő-

testület elnök asszonya 
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26. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és  83/2014. 
sz. – más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 20. 
pontja,  valamint  Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakaszának 89. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2021. február  01-én 
tartott  ülésén meghozta  az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
Zenta  község területén az állami tulajdonban levő  mezőgazdasági földterületek 

bérbeadására a  nyilvános  árverés  lefolytatásában illetékes  bizottság felmentéséről 
 

I. 
 

A KKT felmenti Zenta község területén az állami tulajdonban levő mezőgazdasági 
földterületek bérbeadására a  nyilvános  árverés  lefolytatásában illetékes  bizottságot, 
éspedig:  
A bizottság elnökét¨ 
1. Molnár Csikós József, okl. közgazdászt,  Rákóczi u. 2a. sz. alatti zentai  lakost, és  
 
- a bizottság tagjait:  
1. Varga Róbert,  mezőgazdasági termelőt, zentai, Fehér Ferenc u. 9-es szám alatti lakost,  
2. Pósa Józsefet, nyugdíjast, bogarasi, Testvériség Egység u. 4-es szám alatti lakost,  
3. Sóti Ferencet, mezőgazdasági termelőt, zentai, Szerémségi u. 18-as szám alatti lakost,  
4. Kopasz Mészáros Líviát, okl. közgazdászt, zentai, Alsó Tisza-part 24-es sz. alatti lakost,  
5. Szűgyi Ervint, mezőgazdasági termelőt, kevi, IV. Reon 8-as szám alatti lakost,  
6. Búrány Richárdot, asztalost, tornyosi, Petőfi Sándor  u. 14-es szám alatti  lakost. 
 

II. 
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 

Indoklás: 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és  83/2014. 
sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 20. pontja szerint  a Községi Képviselő-
testület, összhangban a törvénnyel, a  törvénnyel és a statútummal megállapított más  
teendőket  is ellát.  
 
Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakaszának 89. 
pontja  szerint a Községi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban a törvénnyel és a 
statútummal megállapított más teendőket is ellát.  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok  
meghatalmazott javaslattevője  javasolta Zenta község területén az állami tulajdonban levő 
mezőgazdasági földterületek bérbeadására a  nyilvános  árverés  lefolytatásában illetékes  
bizottság elnökének és tagjainak a  felmentését, így meghoztuk  a rendelkező rész szerinti   
határozatot 
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JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján 
kell a keresetet beadni. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány    Szabó Dékány Zsófia  s. k.  

Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Zentai Községi Képviselő-testület 

Szám: 020-98/2020-I  

Kelt: 2021. február 01-én 

Z e n t a  
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27. 
A helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye  129/2007., 83/2014. 
sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és  47/2018. sz.) 32. szakasza 10. bekezdésének 20. 
pontja,  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. 
szakaszának 89. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. február 01-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

Zenta községben az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadására irányuló 
nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottság megalakításáról 

I. 

A Községi Képviselő-testület a megalakítja a Zenta község állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterület bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottságot (a 
továbbiakban: bizottság). 

II. 

A bizottság elnökből és hat tagból áll, éspedig: 

a bizottság elnöke: 

1. Tóth Ervin, mezőgazdasági termelő, Zenta, Tóparti u. 78., és 
bizottsági tagok: 

1. Varga Róbert, mezőgazdasági termelő, Zenta, Fehér Ferenc 9. sz.  
2. Mészáros Kis János, nyugdíjas, Zenta, Szentteleki Kornél u. 16.,  
3. Kopasz Mészáros Lívia, okl. közgazdász, Zenta, Alsó Tisza-part 24., 
4. Vastag Izabella,  mezőgazdasági termelő, Kevi, Arany János u. 8. 
5. Petrović Veselin, közgazdász, Zenta, Vase Pelagića 16/a,  
6. Anitics Dávid, közgazdász, Zenta, Mikszáth Kálmán u. 96. 
7.  

III. 

A Képviselő-testület az elnököt és a bizottsági tagokat négyéves megbízatási időre nevezi ki. 

IV. 

A bizottság elnökét távolléte esetén Kopasz Mészáros Lívia bizottsági tag vagy más tag  
helyettesíti,  akit a bizottság elnöke   határoz meg. 

V. 

A bizottság hatásköre az alábbi:  

1. megállapítja  a  bérbeadás  bérleti díját, az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület   
elővásárlási jogát illetően,   
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2. megállapítja  az állami tulajdonú földterület bérleti díját bíróságon kívüli  kiegyezés  útján,  

3. megállapítja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület kezdő díját,  amelyre a 
nyilvános  árverés   eljárását  kell kiírni,   

4. begyűjti  a nyilvános árverésre  a jelentkezéseket,  

5. lefolytatja a  nyilvános árverés eljárását,  

6. javasolja a község polgármesterének   a  legkedvezőbb  ajánlattevőket.  

VI.  

A szakmai és az adminisztrációs teendőket a bizottság részére a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztálya végzi. 

VII. 

A bizottsági tagok munkadíját a Községi Képviselő-testület képviselői és a képviselőtestületi 
munkatestületek tagjainak térítményeiről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
23/2010. és 10/2011. szám) 7. szakasza alapján kell meghatározni. 

VIII. 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Indoklás: 

A helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye  129/2007., 83/2014. 
sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és  47/2018. sz.) 32. szakasza 10. bekezdésének 20. 
pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban   a törvénnyel,  a törvénnyel és  a 
statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát.   

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakaszának 89. 
pontja szerint a Községi Képviselő-testület összhangban a törvénnyel,  a törvénnyel és a 
statútummal előirányozott egyéb teendőket is  ellát. 

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsa 
javaslatát Zenta község területén az állami tulajdonú mezőgazdasági terület bérbeadására 
irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottság elnökének és tagjainak a  
kinevezéséről,   a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.  

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
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Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Zenta község                      Szabó Dékány Zsófia, s. k  

Zentai Községi Képviselő-testület 

Szám: 020-99/2020-I               a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya  

Dátum: 2021. február 01-én 

Z e n t a  
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28. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 129/2007., 
83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv.  és 47/2018 sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése,  
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 49. szakaszának 1. 
bekezdése,  Zenta  községnek a hallgatókat  ösztöndíjazásáról szóló  alap megalapításáról 
szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  8/2009. sz.) 8. szakaszának 2. bekezdése, 
valamint a hallgatók ösztöndíjazásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
16/2013. és 25/2017. sz.) 7. szakaszának 4. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T  
A HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁBAN ILLETÉKES  BIZOTTSÁG 

FELMENTÉSÉRŐL  
 

I. 
 
A KKT felmenti a hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottságot az alábbi összetételben:   

1. Tóth Kornél – elnök 
2. Újházi Éva – tag 
3. Urbán Zsuzsanna – tag  
4. Nagy Abonyi Zoltán – tag 
5. Rózsa Endre  – tag 
6. Popov Danilo – tag és  
7. Gašović Jovan – tag 

 
II. 

 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás: 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  2017. november 29-én tartott  ülésén a  020-
131/2017-I-es számú határozatával  kinevezte  a  hallgatók ösztöndíjazásában illetékes  
bizottságot négyéves megbízatási időre.  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 36. 
szakaszának 1. bekezdése szerint a Községi Képviselő-testület  megalapítja  az állandó vagy 
ideiglenes  munkatestületeit  a hatáskörébe tartozó kérdések  megvitatása  kapcsán.  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 4/2019. sz.) 49. szakaszának 1. 
bekezdése szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,   megalapítja  az 
állandó,  különleges és  időszakos  munkatestületeit  a  hatáskörébe tartozó kérdések 
megvitatása kapcsán. 
 
Zenta  községnek a hallgatókat  ösztöndíjazásáról szóló  alap megalapításáról szóló  rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  8/2009.. sz.) 8. szakaszának 1. bekezdése szerint megalakul  
a  hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság. 
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Zenta községnek a hallgatókat ösztöndíjazásáról szóló alap megalapításáról szóló rendelet  8. 
szakaszának 3. bekezdése szerint a  bizottság  négyéves megbízatási időre szól.  
 
A hallgatók ösztöndíjazásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. és 
25/2017. sz.) 7. szakaszának 2. bekezdése szerint, a teendők ellátására,  amelyek   az alap 
céljainak megvalósítását szolgálják és a pályázati eljárásra  megalakul  a hallgatók 
ösztöndíjazásában illetékes bizottság (a továbbiakban: bizottság).  
 
A hallgatók ösztöndíjazásáról szóló szabályzat 7. szakaszának 4. bekezdése szerint  a Községi 
Képviselő-testület kinevezi  a  bizottság  elnökét  és  tagjait  négyéves  megbízatási időre.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok meghatalmazott javaslattevője, javasolta a hallgatók ösztöndíjazásában  illetékes  
bizottság felmentését,  és  meghoztuk  a  rendelkező rész szerinti  határozatot.   
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány   Szabó Dékány Zsófia  s. k.  

Zenta község     a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Zentai Községi Képviselő-testület 

Szám: 020-10/2021-I  

Kelt: 2021. február  01-én 

Z e n t a  
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29. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. –
más törv., 101/2016. – más törv., és 47/2018. sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése,  Zenta  
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 49. szakaszának 1. bekezdése,  
Zenta  községnek a hallgatókat  ösztöndíjazásáról szóló  alap megalapításáról szóló  rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  8/2009. sz.) 8. szakaszának 2. bekezdése, valamint a 
hallgatók ösztöndíjazásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. És 
25/2017. sz.) 7. szakaszának 4. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. 
február 01-én tartott ülésén meghozta  az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T  
A HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁBAN ILLETÉKES  BIZOTTSÁG   

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 
A KKT kinevezi a hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottságot, négyéves megbízatási 
időre, éspedig az alábbi összetételben 

1. Kablar Marjan – elnök 
2. Zelić Aleksandar – tag 
3. Hevér Éva – tag  
4. Rózsa Endre – tag 
5. Tóth Kornél – tag 
6. Újházi Éva – tag és  
7. Nagy Abonyi Zoltán – tag 

 
II. 

 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás: 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület  felmentette a hallgatók ösztöndíjazásában illetékes 
bizottságot   a  020-131/2017-I-es számú határozatával.  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. –
más törv., 101/2016. – más törv., és 47/2018. sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése szerint a 
Községi Képviselő-testület  megalapítja  az állandó vagy ideiglenes  munkatestületeit  a 
hatáskörébe tartozó kérdések  megvitatása  kapcsán.  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 49. szakaszának 1. 
bekezdése szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,   megalapítja  az 
állandó,  különleges és  időszakos  munkatestületeit  a  hatáskörébe tartozó kérdések 
megvitatása kapcsán. 
 
Zenta  községnek a hallgatókat  ösztöndíjazásáról szóló  alap megalapításáról szóló  rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  8/2009. sz.) 8. szakaszának 1. bekezdése szerint megalakul  
a  hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság. 
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Zenta  községnek a hallgatókat  ösztöndíjazásáról szóló  alap megalapításáról szóló  rendelet 
8. szakaszának 2. bekezdése szerint a bizottságnak  elnöke és 6  tagja van, akiket a Községi 
Képviselő-testület   nevez ki.   
 
Zenta községnek a hallgatókat ösztöndíjazásáról szóló alap megalapításáról szóló rendelet  8. 
szakaszának 3. bekezdése szerint a  bizottság  négyéves megbízatási időre szól.  
 
A hallgatók ösztöndíjazásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. és 
25/2017.  sz.) 7. szakaszának 2. bekezdése szerint a teendők ellátására, amelyek   az alap   
céljainak a megvalósítását szolgálják  és a pályázati eljárásra   megalakul a hallgatók 
ösztöndíjazásában illetékes bizottság.   
 
A hallgatók ösztöndíjazásáról szóló szabályzat 7. szakaszának 4. bekezdése szerint  a Községi 
Képviselő-testület kinevezi  a  bizottság  elnökét  és  tagjait  négyéves  megbízatási időre.  
 
Tekintve, hogy Zenta Község Képviselő-testülete, mint a Zentai Községi Képviselő-testület 
által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője, javasolta a hallgatók ösztöndíjazásában  
illetékes  bizottság kinevezését,   meghoztuk  a  rendelkező rész szerinti  határozatot.   
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány    Szabó Dékány Zsófia  s. k.  

Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Zentai Községi Képviselő-testület 

Szám: 020-11/2021-I  

Kelt: 2021. február 01-én 

Z e n t a  
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30. 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig.) 45. szakaszának 4. bekezdése,   a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014 – más  törv.,  101/2016 – más törv. és  47/2018 
szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9) pontja,  valamint Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének  13) pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2021. február 01-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A  ZENTAI  „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ”  – ZENTAI 
MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A  

FELMENTÉSÉRŐL 

I. 

A KKT megállapítja, hogy Berényi Lászlónak, mint a „Сенћанско мађарско  камерно 
позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő bizottsága tagjának – az alapító 
(Zenta község) képviselőjének megszűnt a mandátuma elhalálozás miatt. 

II.  

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Indoklás: 

A Zentai Községi Képviselő-testület a  2017. július 22-én tartott  ülésén  a  020-76/2017-I-es 
számú határozatával  kinevezte  a zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – 
Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő bizottságának   az elnökét és tagjait négyéves 
megbízatási időre (kezdve  2017.  július 13-ától).   

Berényi László, a felügyelő bizottság tagja a zentai „Сенћанско мађарско  камерно 
позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínházban – az alapító (Zenta község) képviselője, 
elhunyt 2018. december 27-én.    

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016 és 30/2016.  sz. – 
kiig) 45. szakasza 4. bekezdése előirányozza:  „A felügyelő bizottság tagjait  az alapító 
nevezi ki és menti fel.” 

A  helyi önkormányzatról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007,  83/2014 – 
más törv., 101/2016 – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9) pontja 
előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi  és felmenti 
a  felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti  a  közvállalatok,  intézmények, szervezetek és  
szolgálatok igazgatóit,  amelyeknek az alapítója és a  törvénnyel összhangban jóváhagyja az 
alapszabályukat.”  
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. Szakasza 1. 
bekezdésének  13) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel, kinevezi  és felmenti a  felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti  a  
közvállalatok,  intézmények, szervezetek és  szolgálatok igazgatóit,  amelyeknek az alapítója 
és a  törvénnyel összhangban jóváhagyja az alapszabályukat.”  

Tekintettel, hogy a   zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – Zentai Magyar 
Kamaraszínház felügyelő bizottsága  tagjának  elhalálozás miatt megszűnt a jogi 
szubjektivitása 2018. március 13-án, Zenta Község Képviselő-testülete,  miután megvitatta 
Zenta község   Községi Tanácsának   a  javaslatát, meghozta a rendelkező rész  szerinti   
határozatot. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:  

Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per 
indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül 
vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 

Szerb Köztársaság                           Szabó Dékány Zsófia s. k.,       

Zenta  község                                             a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

Zentai Községi Képviselő-testület   

Szám: 020-95/2020-I  

Kelt: 2021. február 01-én 

Z e n t a  
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31. 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig.) 45. szakaszának 4. bekezdése, a zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” 
– Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 1/2008, 15/2008,, 2/2009, 9/2011. és 2/2013. sz.) 14. szakaszának 2. és 3.  bekezdése,    
a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014 – 
más  törv.,  101/2016 – más törv. és  47/2018 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9) pontja,  
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének  13) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. február 01-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A  ZENTAI  „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ”  – ZENTAI 
MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 

A KKT kinevezi a zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – Zentai Magyar 
Kamaraszínház felügyelő bizottságának tagját, éspedig Polyák Jankai Tamarát -  az alapító 
(Zenta község) képviselőjének.  

II.  

A „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő 
bizottsága tagjának а mandátuma  а felügyelő bizottság mandátumának a leteltéig tart, 
amelyre  kinevezték őket a Zentai Községi Képviselő-testület   020-76/2017-I-es számú,  
2017.  július 22-én kelt  határozatával.  

III.  

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Indoklás: 

A Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. július 22-én tartott  ülésén  a  020-76/2017-I-es 
számú határozatával  kinevezte  a zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – 
Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő bizottságának   az elnökét és tagjait négyéves 
megbízatási időre (kezdve  2017.  július 13-ától).   

Berényi László, a felügyelő bizottság  tagja a zentai „Сенћанско мађарско  камерно 
позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínházban – az alapító (Zenta község) képviselője, 
elhunyt 2018. december 27-én.    
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016 és 30/2016.  sz. – 
kiig és 6/2020. sz.) 45. szakasza 4. bekezdése előirányozza:  „A felügyelő bizottság tagjait  
az alapító nevezi ki és menti fel.” 

A kultúráról szóló törvény 45. szakaszának  5. bekezdése  előirányozza: „A felügyelő 
bizottság  elnökét az alapító nevezi ki  a felügyelő bizottság tagjainak a soraiból.” 

A kultúráról szóló törvény 46. szakaszának  3. bekezdése  előirányozza: „Az alapítói jogok  
átruházása esetén a nemzeti  kisebbségek nemzeti tanácsaira,  összhangban ezen törvény  24. 
szakaszának 3. bekezdésével,  az alapítói jogok átruházásáról szóló aktussal meg kell  
állapítani  a  felügyelő bizottság tagjai  kinevezésének módját.”  

Zenta község  és  a Magyar Nemzeti Tanács  2012. október  29-én  a  6-11/2012-I-es számon   
szerződést kötöttek   a  zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – Zentai Magyar 
Kamaraszínház intézmény  feletti alapítói jogok részleges átruházásáról (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 34/2012. sz.).  

A  zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház 
intézmény  feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés  1. szakaszának 6. 
pontja szerint a szerződő felek   egyetértenek, hogy a  tanács  az intézmény  felügyelő 
bizottságának  egy tagját   nevezi ki.   

A zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008, 15/2008,, 2/2009, 
9/2011. és 2/2013. sz.) 14. szakaszának 1. és 3-7.  és 9. bekezdése előirányozza:  

 „A színházban megalakul a felügyelő bizottság.   

Az elnököt és  egy tagot  a  Községi Képviselő-testület   nevezi  ki, és  a  felügyelő bizottság   
harmadik tagját a  nemzeti tanács nevezi ki.  

A felügyelő bizottság elnökét a felügyelő bizottság tagjainak sorából a képviselő-testület 
nevezi ki.  

A felügyelő bizottság egy tagját a foglalkoztatottak sorából a színház reprezentatív 
szakszervezetének, illetve a foglalkoztatottak többségének javaslatára kell kinevezni.  

A felügyelő bizottság összetételébe a kevésbé képviselt nem legalább egy képviselőjét kell 
kinevezni.  

A felügyelő bizottság elnökét és tagjait négyéves megbízatási időszakra nevezik ki, és 
legfeljebb kétszer nevezhetők ki.”  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9) pontja  előirányozza: „A községi képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek 
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és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti az igazgatóit, 
valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.” 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének  13) pontja előirányozza: „A községi képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek 
és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti az igazgatóit, 
valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.” 

Tekintve, hogy a  zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – Zentai Magyar 
Kamaraszínház felügyelő bizottsága tagjának   megszűnt a mandátuma elhalálozás miatt, 
megszűnt a jogi szuvjektivitása 2018. március 13-ával,  Zenta község Községi Tanácsa, mint    
a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott aktusok  meghatalmazott javaslattevője, 
megerősítette  a zentai „Сенћанско мађарско  камерно позориште” – Zentai Magyar 
Kamaraszínház felügyelő bizottsága új tagjának   a  kinevezéséről szóló határozatot  és  utalta 
azt a Községi Képviselő-testületnek megvitatás és elfogadás céljából.  

Zenta Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának 
javaslatát a  „Сенћанско Mађарско  Камерно Позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház 
felügyelő bizottsága  tagjának a kinevezésére  vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 

Szerb Köztársaság                    Szabó Dékány Zsófia s. k.       

Zenta  község                            a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Zentai Községi Képviselő-testület   

Szám: 020-94/2020-I  

Kelt: 2021. Február 01-én 

Z e n t a  
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ZENTA KÖZSÉG 

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN  AZ ÉRTÉKESÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEKEN  KÍVÜLI 
ELADÁSI HELYEK  LOKÁCIÓJÁNAK TERVE ÉS PROGRAMJA 

Zenta község Községi Tanácsa a 
2020.12.30-án tartott ülésén 
meghozta végzését  a terv és program 
meghozataláról. 

Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök 
a Községi Tanács elnöke

32.
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BEVEZETŐ ÉS JOGALAP 

 
Zenta község területén    az értékesítési    létesítményeken kívüli eladási    helyek lokációja 
tervével és programjával (a továbbiakban: terv és program),   előirányozzuk   a  pultok, más 
mozgatható    ideiglenes létesítmények (a továbbiakban: mozgatható létesítmények) fajtáját, 
külalakját,     elhelyezésük és eltávolításuk   feltételét és módját,   Zenta község területén a 
közterületeken, valamint         az eladási helyek számát bizonyos lokációkon, amelyek 
használhatóak áru eladására értékesítési létesítményen kívül. 
A mozgatható létesítmények elhelyezésére a terv és program kidolgozásának a célja feltételek 
megteremtése   az értékesítési  létesítményeken kívüli kereskedelemről szóló rendelet  (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,   22/2019. sz.) lefolytatására.    A tervvel és   programmal     eleget 
teszünk  a kötelezettségnek, hogy definiáljuk  a  közterület  egy része  ideiglenes lefoglalására 
a  jogosultság érvényesítésének feltételeit és módját. 
A mozgatható létesítmények az értékesítési  helyeken ezen terv és  program  értelmében az 
alábbiak: 

        pultok, amelyek   megfelelő módon  a talajhoz rögzítettek, 
 mobilis    pultok,  illetve  értékesítési    helyek      járműveknek,    idényjellegű  árura, 

gyümölcsre, zöldségre (mezőgazdasági terményekre) és  tüzelőre. 
A lokáció meghatározása - Zenta község területén az értékesítési helyekre az értékesítési 
létesítményeken kívüli eladási helyeken a kereskedelemről szóló rendelettel (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  22/2019. sz.) összhangban kerül sor. 
A terv és a program kidolgozásának a jogi alapja: 

        A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 
81/2009. – kiig., 64/2010.  – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. – az 
AB  határozata,  50/2013.  –  az  AB  határozata,  98/2013.  –  az  AB  határozata, 
132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019. és 37/2019. sz. – más törv.) 146. szakasza 
1. és 2. bekezdése, amelyek előirányozzák a közterületen az ideiglenes jellegű kisebb 
montázs  létesítmények  elhelyezését  és  eltávolítását  (pultok  és  más  mozgatható 
berendezések), amelyeket a helyi önkormányzati egység biztosít és rendez. 

 Az  értékesítési létesítményeken kívüli eladási helyeken  a kereskedelemről szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  22/2019. sz.) – a továbbiakban: rendelet. 

 
II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 
A mozgatható létesítmények, amelyeket a tervvel és programmal definiált lokáción helyeznek 
el,  kizárólag arra a rendeltetésre használhatóak, amelyre jóváhagyásra kerültek, amely az 
egyes lokációk tervével és programjával került megállapításra. 
A  mozgatható  létesítményeket  minőségesen  kell  kivitelezni,  az  érvényes  szabványok, 
jogszabályok szerint, valamint az tervben és programban definiált esztétikai feltételek szerint 
kell kialakítani. 

 
Ugyanazon a lokáción azonos pultokat kell elhelyezni, a nagyságuk, formájuk, színük és 
materializálásuk tekintetében. 

 
A  mozgatható  létesítményeke  elhelyezése  olyan  kell,  hogy  legyen,  hogy  biztosítsa  a 
használók és a járókelők biztonságát, hogy ne  zavarja  a gyalogosok  kommunikációját,    a 
közlekedés    biztonságát        és            a    beavatkozási     járművekhez    való    hozzáférést.
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A mozgatható létesítményeket munkaidőben kell elhelyezni és használni, amely összhangban 
van az      értékesítési létesítményeken kívüli eladási helyeken a kereskedelemről szóló 
rendelettel. 
A mobilis pultok  használói áru eladására,  amelyek    nincsenek    szerkezetileg    a talajhoz 
rögzítve,  kötelesek   azokat   a munkaidő lejártát követően eltávolítani a közterületről. 
Az  áru  nem  értékesíthető  a  földről,  és    a    mozgatható  létesítmény    használója  köteles 
karbantartani a  területet    a   mozgatható  létesítmények  körül,    és    a    munkaidő  leteltét 
követően rendezett állapotba hozni,  és   eltávolítani minden göngyöleget és  hulladékot. 
A   mozgatható   létesítmény   használója   köteles   számot   viselni   az   értékesítési   hely 
higiéniájáról,  valamint   nem  zavarhat  másokat, akik  a  közterületet használják, amelyen az 
értékesítési helyek vannak. 
A pultok sérülése esetén (amelyek megfelelő módon a talajhoz vannak rögzítve),   meg  kell 
téríteni a javítási költségeket teljes egészében. 
A pultokon és a jóváhagyott értékesítési helyeken kívüli áru eladása  nem engedélyezett. 

III. A MOZGATHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK FAJA ÉS  KÜLALAKJA 

A pultok, amelyek megfelelő módon a talajhoz vannak rögzítve: 
-    A pult típusos, nyitott az áru elhelyezésére és eladására, amelynek bruttó területe nem 

lehet  nagyobb 2 m2-nél, az eresz 2.0 m magasságával (amennyiben fedett),    és    a 
törvénnyel engedélyezett árufaj eladását szolgálja, 

-    A szerkezetet  betonból  vagy  dobozos  fémprofilból  kell  kivitelezni,  a  különböző 
elemek variációjával,  hogy elérjük az esztétikailag  kielégítő hatást, 

-    A tetőfedő lehet műanyagos bádog, plexiglas vagy műanyagos szövet, 
- Ugyanazon a lokáción   azonos   pultokat   kell elhelyezni a nagyságuk,   formájuk, 

színük és  materializálásuk tekintetében, 
-    A tetőfedőknek az azonos lokáción azonosaknak kell lenniük, 
-    Minden pultnak kell, hogy legyen saját száma, 

Mozgatható pultok: 
- Mozgatható pultokon  értendőek a  létesítmények és  felszerelés,  amelyek  nincsenek 

szerkezetileg  a talajhoz rögzítve, 
- A pult könnyű, hordozható montázs szerkezet az áru elhelyezésére és értékesítésére, 

amelynek bruttó területe nem lehet  nagyobb 10 m2-nél,   és     a   mezőgazdasági 
termékek – gyümölcs és zöldségfélék értékesítésére szánt, 

- A szerkezetet fából vagy dobozos  fémprofilból kell kivitelezni,   a különféle  elemek 
variációjával, hogy elérjük az esztétikailag  kielégítő hatást, 

-    A tetőfedő nem lehet ciráda, 
-    A mozgatható pult elhelyezése nem  zavarhatja   a többi alany  üzletét,  a  gyalogos 

közlekedést   és     az áttekintést   az   úttesten és   a   kerékpárúton    a   közlekedés 
lefolytatására, 

- Az ilyen jellegű   létesítményeket   naponta kell felállítani   és   használni, az év egy 
bizonyos   időszakában   vagy  az   egész   évben,      a      rendelet   rendelkezéseiben 
megállapított munkaidőben, és  a  munkaidő  leteltét követően  kötelezően el kell őket 
távolítani a közterületről. 

 
Értékesítési helyek járműveknek az idényárura, gyümölcsre, zöldségfélékre (mezőgazdasági 
termékek) és tüzelőre: 

-    Az   idényáru,   gyümölcs,   zöldségfélék   (mezőgazdasági   termékek)   és      tüzelő 
értékesítése végezhető mozgó értékesítés útján  kocsikon és  mozgó járműveken,
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-    A járműveken az értékesítésre előirányozott lokációkon, amelyeknek a teherbírásuk 

5 (öt) tonnáig terjed, 
- Az áru nem értékesíthető a földről, és a használó köteles  karbantartani a területet  a 

jármű értékesítési helye körül,   és   a  munka  befejezését követően    rendes állapotba 
hozni, és eltávolítani minden göngyöleget és hulladékot, 

-    A járművek értékesítési helyén kívül az áru értékesítése nem engedélyezett, 
-    A járművek az elhelyezkedésükkel nem  zavarhatják  a gyalogosok kommunikációját, 

a közlekedés beláthatóságát   és     biztonságát   és   a beavatkozó járművekhez való 
hozzáférést, 

-    Mellettük nem engedélyezett szabadon álló  vászontetők elhelyezése. 
 

IV. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEKEN KÍVÜLI ELADÁSI LOKÁCIÓK 
MOZGATGATHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉRE 

 
A) AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEKEN KÍVÜLI ELADÁSI LOKÁCIÓK, AMELYEK A 

TELJES  NAPTÁRI ÉS  SORÁN HASZNÁLHATÓAK 
 

1-es számú lokáció (grafikai melléklet 1) – Zentán, a Radivoj Ćirpanov utcában elhelyezett 
pultokon - összesen 24 pult, 
2-es számú lokáció (grafikai melléklet 2) – Zentán, a dr. Zoran Đinđić sétány utcában a zentai 
Homok üzlet mellett,  Sentapromet Kereskedelmi Vállalat, az elhelyezett pultokon - összesen 
6  pult, 
3-as számú lokáció (grafikai melléklet 3) -  Zentán, az Új sor   utcában,   az  üzlet előtt az  Új 
sor és a Tóparti utcák sarkán elhelyezett pultokon - összesen 4  pult, 
4-es számú lokáció (grafikai melléklet 4) – Felsőhegyen     a   Kis köz utcában, a Helyi 
Közösség  létesítménye mellett az elhelyezett pultokon – összesen 10 pult, 
5-ös számú lokáció (grafikai melléklet 5) – Bogarason, a Marsall Tito utcában, a posta előtt 
elhelyezett pultokon - összesen 3  pult, 
6-os számú lokáció (grafikai melléklet 6) – Tornyoson, a Radnóti Miklós utcákban,  az  úgyn. 
„zöld piacon” elhelyezett pultokon – összesen 26 pult, 
7-es  számú  lokáció  (grafikai melléklet  7)  –  Keviben,  az Arany János  utcában,  a  Helyi 
Közösség létesítménye mellett elhelyezett pultokon – összesen 9 pult, 
8-as számú lokáció (grafikai melléklet 8) – Széchenyi tér, tervben van 2 pult elhelyezése és 2 
hely járműről való értékesítésre, 
9-es számú lokáció (grafikai melléklet 9) – plató (parkolóhely), amely    a   Dózsa György 
utcában      a   szabadon álló    üzleti létesítmény      mellett található – 1 hely van tervezve 
járműből való értékesítésre,   a  szabad  terület   az Európa  pékség kioszkja   mögött  - 1 hely 
van tervezve járműből való értékesítésre. 

 
 
 

B) AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEKEN KÍVÜLI ELADÁSI LOKÁCIÓK, AMELYEKET 
IDŐSZAKOSAN HASZNÁLNAK 

 
10-es számú lokáció (grafikai melléklet 10) – Zentai Városi Temető. Ez a lokáció a naptári év 
folyamán   az   értékesítési   létesítményeken   kívüli   áru   eladására   csak   néhány   napig 
használható, Mindenszentekkor, illetve    néhány   napig      Mindenszentek   előtt és    után, 
összhangban a határozattal, amelyet Zenta község  hatásköri szerve hoz meg. 
11-es  lokáció  (grafikai  melléklet  11)  -  Szent Anna Temető.    Ez  a  lokáció  a  naptári év 
folyamán   az   értékesítési   létesítményeken   kívüli   áru   eladására   csak   néhány   napig 
használható, Mindenszentekkor, illetve    néhány   napig      Mindenszentek   előtt és    után, 
összhangban a határozattal, amelyet Zenta község  hatásköri szerve hoz meg.
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MEGJEGYZÉS: A felsorolt lokációk mellett Zenta község hatásköri szerve jóváhagyhatja 
más  lokációk ideiglenes  használatát  az értékesítési létesítményeken  kívüli eladási  helyekre 
Zenta község területén bizonyos rendezvények megtartása   idején, mint: Zenta város napja, 
Karácsonyi Vásár, Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál stb. 

 
V. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEKEN KÍVÜLI  ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK ÉS 

MOZGATHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK  BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSA 
 

Az értékesítési létesítményeken kívüli lokációkon a mozgatható létesítményeket az érdekelt 
személyek kérésére adjuk ki egy bizonyos időszakra. 
Az értékesítési létesítményeken kívüli eladási helyeken a kereskedelemnek a közterületeken 
nincs  piaci  és  piaci  eladási  jellege,  hanem  az  értékesítési  helyeken  a  kereskedelemben 
érdekelt személyek kötelezően fizetik a térítést a közterület használatáért a jóváhagyott 
időszakra. 
Abban az esetben, ha több érdekelt személy van egy értékesítési helyre, az eladási jogot az a 
személy  kapja  meg,  aki  elsőként  adta  át  a  kérelmét  Zenta  község  fogadóirodájában  a 
bizonyos időszakra. 
A rendelet  3.  szakasza  szerinti  érdekelt  személyeknek  a  kérelmet  a  2.  szakasz  szerinti 
közterületen az eladásra az előirányozott formanyomtatványon kell    benyújtaniuk, amely a 
rendelet mellékletét képezi.      A rendelet 2. szakasza szerinti közterületen a kereskedelem 
jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalában a kommunális teendők szerve bír hatáskörrel, 
és   a  közterület használata  utáni térítésről a határozatot    a Községi  Közigazgatási Hivatal 
belső szervezeti egysége hozza meg,        amely       hatáskörrel bír        a közbevételek 
megállapításában,  ellenőrzésében és   megfizettetésében. 
A rendelet 2. szakasza szerinti közterületen a  kereskedelem jóváhagyásáról szóló határozatot 
be lehet   szüntetni közigazgatási eljárásban,   ha   a   személy, akinek   kiadásra   került   az 
értékesítési létesítményeken  kívüli   eladási hely   használatára   a jóváhagyás,   megszegi   a 
törvényt  vagy más  jogszabályokat, pl.     a     rendelet     rendelkezéseit  vagy a tervvel és 
programmal  előirányozott feltételeket. 
A határozat beszüntetése esetén,  amikor a személy,  akinek kiadásra került  a jóváhagyás 
beszünteti a mozgó árusítást,  Zenta  községnek nincs  kötelezettsége  a  rendelet  7. szakasza 
szerinti térítés  visszafizetésére. 

 
 
 

VI. A MOZGÓ LÉTESÍTMÉNYEK ELTÁVOLÍTÁSA 

Az ideiglenes létesítmény az alábbi esetekben kerül eltávolításra: 

-    ha  a létesítményt engedély nélkül helyezték el, 
 

-    ha a létesítmény a tervben megállapított feltételekkel ellentétesen kerül felállításra, 
 

- ha az ideiglenes létesítményt a kiadott jóváhagyással ellentétesen helyezik el vagy 
használják, 

 
-    ha a létesítmény olyan helyre került elhelyezésre, amely nincs megállapítva a tervvel, 

 
- ha változik a tervben és a jóváhagyásban megállapított feltételek  valamelyike, és a 

használó   nem  alkalmazkodik ezekhez a  meghagyott határidőben, 
- a az elhelyezett     ideiglenes   létesítményt     jogtalan személy használja,     kivéve 

azokat, amelyek  a talajhoz rögzítettek,
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-    ha ez szükséges a közterület használata feltételének és módjának a módosítása miatt, 

 
- ha ez szükséges műszaki intézkedések foganatosítása miatt, amelyekkel módosul a 

közlekedési rezsim, 
 

- ha  a  létesítményt  olyan helyen  helyezték el, amely  használatra más használónak 
került odaítélésre. 

VII. A TERV ÉS A PROGRAM  LEFOLYTATÁSA 
 

A jelen  tervet  és  programot  a  Zentai  Községi  Közigazgatási  Hivatal  településrendezési 
teendőkben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége folytatja le. 

 
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
A jelen  terv  és  program módosítható  és  kiegészíthető  a  Községi  Közigazgatási Hivatal 
településrendezési teendőkben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége javaslatára. 
A jelen terv és   program alkotó részei   a grafikai mellékletek,   a berajzolt   mozgatható 
létesítmények lokációjával (meglévő lefoglalt  lokációk és újonnan tervezett lokációk). 
A jelen  terv  és  program  a  terv  meghozatalának  napjától  számított  nyolcadik  napon  lép 
hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, valamint a Zentai KLKV 
hivatalos honlapján. 

 
 
 
 

Kidolgozta: 
Építésügyi és kommunális teendők osztálya 
Településrendezési, építésügyi és kommunális teendők alosztálya 
Víg Kornélia, okl. építőmérnök 
az alosztály vezetője
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33. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
ZENTA KÖZSÉG  
Községi Tanács 
Szám: 401-2/2021-IV/01 
Kelt: 2021. január 27-én 
Z e n t a  
 
Az egyesületek  által  megvalósított közérdekű programok   serkentésére  vagy  a  programok 
finanszírozásának  hiányzó  részére  az eszközökről szóló  Kormányrendelet (az SZK Hivatalos 
Közlönye,  16/2018. sz.) 4. szakasza, Zenta község   egyesületei közérdekű   programjai és  
projektumai finanszírozásáról és   társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  29/2016. sz.) 4. szakasza alapján, összhangban  Zenta község 2021-es évi   
költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020. sz.), Zenta község 
Községi Tanácsa  a  2021. január  27-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

2021. ÉVES  TERVET  A  NYILVÁNOS PÁLYÁZATOKRA  
 

Zenta község 2021-es évi  költségvetéséről szóló   rendelettel,   a pénzeszközöket   Zenta község   
közérdekű egyesületei   finanszírozására és társfinanszírozására az alábbiak szerint  tervezzük, 
éspedig:  

- a SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM  nevű 0901-es program  keretében, mint a  
0003-as számú aktivitást  és  A közösség  nappali szolgáltatásai néven,  a 070-es 
funkcionális osztályozás  A közösség nappali szolgáltatásai,  a 070-es  funkcionális 
osztályozáson  és a Máshová nem sorolt   veszélyeztetett lakosság   szociális 
támogatása, a 48/0 számú pozíció alatt,   481000 közgazdasági  osztályozásként, leírva, 
mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 2.800.000,00 dináros  
összegben,  

- a SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM  nevű 0901-es program  keretében, mint a  
0008-as számú aktivitást    a rokkant  személyeknek támogatás  nyújtása, az 55/0 
számú pozíció alatt,  a 090-es  funkcionális osztályozáson, és a Máshová nem sorolt   
veszélyeztetett lakosság   szociális támogatása, az 55/0 számú pozíció alatt 481000 
közgazdasági  osztályozásként, leírva, mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI 
SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 2.650.000,00 dináros  összegben,  

- a 0602-es  számú  program keretében A HELYI ÖNKORMÁNYZAT  ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI, mint  a  0001-es  aktivitás alatt,  A  helyi  önkormányzat és  
városi községek  működése néven,  a  320-as számú funkcionális osztályozás   alatt  és  
a  Tűzvédelmi szolgáltatások  elnevezés alatt, a 99/0 pozíciószámon, mint   a  481000 
közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK 
DOTÁLÁSA 2.350.000,00 dináros  összegben,  

- az 1501-es  számú  program keretében HELYI GAZDASÁGI FEJLESZTÉS, mint  a  
0003-as  aktivitás alatt,  A gazdasági fejlesztés támogatása és  a  vállalkozás 
népszerűsítése néven,  a  411-es számú funkcionális osztályozás   alatt  és  az Általános  
gazdasági  és kommerciális teendők  elnevezés alatt, a 105/0 pozíciószámon, mint   a  
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481000 közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI 
SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 700.000,00 dináros  összegben,  

-  az 1501-es  számú  program keretében HELYI GAZDASÁGI FEJLESZTÉS, mint  a  
0003-as  aktivitás alatt,  A gazdasági fejlesztés támogatása és  a  vállalkozás 
népszerűsítése néven,  a  411-es számú funkcionális osztályozás   alatt  és  az Általános  
gazdasági  és kommerciális teendők  elnevezés alatt, a 105/0 pozíciószámon, mint   a  
481000 közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI 
SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 700.000,00 dináros  összegben,  

- az 0101-es  számú  program keretében MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS, 
mint  a  0001-es  aktivitás alatt,  A helyi közösségben a   mezőgazdasági politika 
lefolytatásának támogatása néven,  a  421-es számú funkcionális osztályozás   alatt  és  
az Mezőgazdaság  elnevezés alatt, a 111/0 pozíciószámon, mint   a  481000 
közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK 
DOTÁLÁSA 2.400.000,00 dináros  összegben,  

- az 0701-es  számú  program keretében A KÖZLEKEDÉS  ÉS   A  KÖZLEKEDÉSI 
INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE, mint  a  0004-es  aktivitás alatt,  Az utasok 
városi és peremvárosi szállítása néven,  a  452-es számú funkcionális osztályozás   alatt  
és  az Vízi közlekedés  elnevezés alatt, a 111/0 pozíciószámon, mint   a  481000 
közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK 
DOTÁLÁSA 590.000,00 dináros  összegben,  

- az 1502-es  számú  program keretében A TURIZMUS FEJLESZTÉSE, mint  a  0001-
es  aktivitás alatt,  A turizmus igazgatása néven,  a  473-as számú funkcionális 
osztályozás   alatt  és  az Turizmus  elnevezés alatt, a 127/0 pozíciószámon, mint   a  
481000 közgazdasági osztályozás, leírva mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI 
SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 750.000,00 dináros  összegben,  

- a 0401-es program keretében,  leírva, mint KÖRNYEZETVÉDELEM, a  0001-es számú 
aktivitás A környezetvédelem igazgatása az  540-es számú funkcionális osztályozás  
kódján,  a táj növényi és állati világának  megőrzése  a 142/0-ás  pozíció alatt, mint  a 
481000-es  közgazdasági  osztályozás leírva mint  a KORMÁNYON KÍVÜLI 
SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 350.000,00 dináros  összegben.  

- az 1801-es program keretében az EGÉSZSÉGVÉDELEM nevű program alatt  leírva, 
mint aktivitás  a  0003-as szám alatt Aktivitások   lefolytatása   a  társadalmi 
gondoskodás és  közegészségügy terén, a  740-es számú funkcionális osztályozáson a   
közegészségügyi szolgáltatások a 163/0 számú pozíción, 481000-es  közgazdasági  
osztályozásként KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 340.000,00 
dináros  összegben,  

- az 1201-es program keretében a  KULTÚRA ÉS  TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE  
nevű program  alatt  leírva, mint aktivitás  a  0002-es szám alatt A kulturális termelés és 
a művészeti alkotókészség erősítése, a  820-as számú funkcionális osztályozáson a   
kultúrális szolgáltatások a 179/0 számú pozíción, 481000-es  közgazdasági  
osztályozásként KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 2.300.000,00 
dináros  összegben,  
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Az előző bekezdés szerinti  eszközök  odaítélésére nyilvános pályázat kerül kiírásra  a 
polgárok egyesületei programjai és projektumai finanszírozására Zenta község 
költségvetéséből, éspedig:  

 

Sorsz
. 
 

Az 
eszközöke

t adó 

A nyilvános pályázat 
területe A nyilvános pályázat neve  

A 
nyilvános 
pályázat  

kiírásának 
tervezett 
időszaka 

Tervezett 
pénzeszköz

ök 

1 
 

Zenta 
község 

 
Szociális védelem  

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 

közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 

és társfinanszírozására a 
szociális védelem területén a 
nappali szolgáltatás nyújtása 

céljából 

2021 
januárja 

2.800.000 
dinár 

2 
 
 

Zenta 
község 

 
Szociális védelem 

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására a 
szociális védelem területén 
tanácsadói-terápiás és 
szociális-edukációk nyújtása 
céljából 

2021 
januárja 

2.650.000 
dinár 

3 
Zenta 

község 
 

Tűzvédelem  
 

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására a 
tűzvédelem területén. 

2021 
januárja 

2.350.000 
dinár 

4 
 

Zenta 
község 

 

Gazdasági- és 
vállalkozásfejlesztés  

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására a 
vállalkozásfejlesztés területén 

2021 
januárja 

700.000 
dinár 

5 Zenta Mezőgazdaság Nyilvános pályázatot Zenta 2021 2.400.000 
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 község 
 

község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására a 
mezőgazdaság-fejlesztés 
területén 

februárja dinár 

6 
 

Zenta 
község 

 
Közlekedés 

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására a vízi 
közlekedés  területén a Tiszán  
komppal  való közlekedésre 

2021 
márciusa  

590.000 
dinár 

7 
 

Zenta 
község 

 
Turizmus  

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására a 
turizmus területén 

 
2021 

márciusa 

 
750.000 

dinár 

8 
 

Zenta 
község 

 
Környezetvédelem  

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására a 
környezetvédelem területén 

2021 
áprilisa 

350.000 
dinár 

9 
 

Zenta 
község 

 

Közegészségügyi 
társadalmi 

gondoskodás és 
egészségvédelem 

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására az 
egészségvédelem területén 

2021 
áprilisa 

340.000 
dinár 

10 
Zenta 

község 
 

Kultúra és művészet  

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
közérdekű programjai és 
projektumai finanszírozására 
és társfinanszírozására, a 
kultúra alanyainak a korszerű 
művészeti alkotás területén 

2021 
júniusa 

900.000 
dinár 

11 
 

Zenta 
község 

 
Kultúra és művészet 

Nyilvános pályázatot Zenta 
község területén a nemzeti 
közösségek kultúrája és 
művészete megőrzése, 
védelme, előmozdítása és 
fejlesztése terén a programok 
és projektumok 
finanszírozására vagy 

2021 
júniusa 

825.000 
dinár 
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társfinanszírozására 

12 
 

Zenta 
község 

 

 
 
 

Nyilvános pályázatot Zenta 
község számára jelentős, az 
egyesületek közérdekű 
programjai és projektumai 
finanszírozására és 
társfinanszírozására  minden 
területen,   kivéve a sport, a 
turizmus,  a  mezőgazdaság-
fejlesztés,  a 
vállalkozásfejlesztés,  a 
tűzvédelem,  a  vízi közlekedés 
– a Tiszán a komppal való 
átkelés, az egészségvédelem,  a 
szociális védelem,   a  
környezetvédelem és a  kultúra 
terén 

2021 
júliusa 

750.000 
dinár 

13 
 

Zenta 
község 

 
 

nyilvános pályázatot Zenta 
község számára az egyesületek 
éves  programjai egy részének 
a  finanszírozására és 
társfinanszírozására, amelyek a 
programjaikat és 
projektumaikat  Zenta község   
közérdekében valósítják meg, 
a bérleti díj  és  egyéb állandó 
költségek lefedésére a 2021-es 
évben  

2021 
februárja  

1.000.000 
dinár 

 
 

A jelen tervet közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján és Zenta Község Hivatalos 
Lapjában, valamint legalább egy elektronikus médiában.  
 

                                                Czeglédi Rudolf okl. építőmérnök s. k.  
                                                       Zenta község Községi Tanácsának az elnöke   
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