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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/047, 83/2014 – 
más törv., 101/2016 – más törv. és 47/18. sz.) 20. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,  Az 
energetikai hatékonyságról és az energia ésszerű használatáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye,  40/21 sz.) 69. és  70. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló 
törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye,  54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.)  25. és 40. szakasza, valamint  Zenta Község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 15. szakasza 1. bekezdésének  8. 
pontja és  66. szakasza 1. bekezdésének  21. pontja  alapján Zenta község Községi Tanácsa  a 
2021. július 8-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2021. ÉVBEN A  LAKÓÉPÜLETEK,  CSALÁDI  
HÁZAK  ÉS   LAKÁSOK   ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ 

INTÉZKEDÉSEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ  SZABÁLYZATOT  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A lakóépületek, családi házak és lakások energiahatékonységának növelését célzó 
intézkedések társfinanszírozásáról társfinanszírozásáról szóló szabályzattal (a továbbiakban: 
szabályzat),  rendezzük: az intézkedés lefolytatásának  célját,   az intézkedéseket, amelyek 
társfinanszírozásra kerülnek és az eszközök felosztásának  és  használatának  közelebbi 
feltételeit,   az  intézkedések  megvalósításának  résztvevőit,   azok  részvételét és szerepét,   a 
pénzeszközök biztosításának  módját,   a  nyilvános  pályázatra a jelentkezés    módját és 
feltételeit és  a  gazdasági alanyok szelektálásának kritériumait,  a  nyilvános  pályázatra a 
jelentkezés  módját és  feltételeit  és  a polgárok (háztartások) szelektálásának  kritériumait, a 
megvalósítás  figyelemmel kísérését és a jelentéstételt.   

2. szakasz

A lakóépületek, családi házak és lakások energiahatékonyságának növelését célzó 
intézkedései lefolytatásának a célja az energetikai hatékonyság előmozdítása a 
lakásszektorban és a megújuló energiák megnövekedett használata   a  háztartásokban Zenta 
község területén.   

Az energiahatékonyság növelésének intézkedéseit, amelyeket  a jelen szabályzat irányoz 
elő,  a gazdasági alanyokkal együttműködés keretében folytatjuk le, amelyek  gyártással, 
szolgáltatásokkal  és  munkálatokkal  foglalkoznak  a lakólétesítmények  energetikai 
szanálása terén,  és  a  vissza nem térítendő eszközök végső   felhasználói a  háztartások 
Zenta község területén.   

Pénzeszközök 

3. szakasz

A jelen szabályzat 6. szakasza szerinti energiahatékonyság növelésének intézkedései 
társfinanszírozására az eszközöket Zenta község  2021-es évi költségvetésében választjuk ki a 
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17-es program keretében – Energetikai hatékonyság és  megújuló energiaforrások,
programaktivitás  0501-0001 Energetikai menedzsment,  436-os funkció, 454000-es
közgazdasági  osztályozás – Szubvenciók magánvállalatoknak.

4. szakasz

A jelen szabályzat 6. szakasza szerinti energiahatékonyság növelésének intézkedései 
társfinanszírozására az eszközöket a háztartásoknak  és  a  lakóközösségeknek  a  nyilvános  
felhívás alapján ítéljük oda legfeljebb a teljes  beruházás  értékének az 50%-áig ÁFÁ-val,  az 
egyenkénti  jelentkezés szerint, miközben  a  jóváhagyott eszközök maximális  összege  a  
felsorolt 6. szakaszban kerül megállapításra.  

5. szakasz

A polgároknak  az  eszközök odaítéléséről szóló határozatot a  község polgármestere 
hozza meg az energiahatékonyság növelésének intézkedései megvalósításában illetékes 
bizottság  javaslatára.   

6. szakasz

Zenta községben a  2021-es évben   az energetikai  hatékonyság  előmozdításának 
társfinanszírozására 5,000,000.00 (ötmillió) dinárt választottunk ki,  amelyből  2,500,000.00 
dinárt (kétmillió-ötszázezer) Zenta község  választott ki és 2,500,000.00 dinárt (kétmillió-
ötszázezer) a Bányászati és Energetikai Minisztérium, és  az alábbi   energetikai 
hatékonysági intézkedésekre  kerülnek   felhasználásra:  

1) A falak, tetők, padlások és  az egyéb termikus  takaró részeire a hőszigetelő
anyag   beépítése és beszerzése  a  családi házak fűtetlen helyiségei szerint

A teljes tervezett eszközök,  amelyeket Zenta község  közösen a  Minisztérium eszközeivel 
ítél oda   erre  az intézkedésre 2,000,000.00 dinárt tesznek.   

Zenta község   definiálja a serkentő eszközöket ÁFÁ-val (a HÖE maximális  részvételi 
összege),  amelyeket  egyes  végső  használóknak ítél oda  erre  az intézkedésre:  

- a maximális teljes serkentő eszközök erre  az intézkedésre   ÁFÁ-val  120,000.00
dinár  tesznek jelentkezésenként, illetve az ÁFÁ-val bejelentett teljes   összeg
maximálisan 50%-ig és:

- ÁFÁ-val  az elfogadható  összeg  50%-áig mértékegységenként,  amelyet  az alábbiak
szorzatával kapunk: (1) mennyiség a megküldött előszámlából és (2) elfogadható
egységár  erre  az intézkedésre ÁFÁ-val,   amely  maximálisan   a  hőszigetelésnek  a
homlokzattal  2,000.00 dinárt tehet ki négyzetméterenként.

A serkentő eszközök   mértékének megállapításakor használóként jóváhagyjuk az eszközöket, 
amelyek alacsonyabbak,  és   a  jelen szabályzat   6. szakasza 1. bekezdésének   1. pontja 
szerinti  módon kerültek  kiszámításra. 

Ha az előterjesztő  a  jelentkezését  magasabb árral  nyújtotta  be  az elfogadhatótól a  konkrét 
intézkedésre,   fel  kell hívni,  hogy  küldje  meg  a  nyilatkozatát,  hogy  saját  eszközökből  
kiegyenlíti a  különbséget.   
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2) A külső  ablakok és  ajtók  és  más meghatározott hőszigetelő tulajdonságokkal
rendelkező kültéri felületek cseréje  (beszerzés beépítéssel), megfelelő termikus
tulajdonságokkal rendelkező  fűtetlen helyiségeket illetően,   a családi házakban
és lakásokban, a  kísérő  építői munkálatokkal

A teljes tervezett eszközök,  amelyeket Zenta község  közösen a  Minisztérium eszközeivel 
ítél oda   erre  az intézkedésre 2,000,000.00 dinárt tesznek.   

Zenta község   definiálja a serkentő eszközöket ÁFÁ-val (a helyi önkormányzat maximális  
részvételi összege),  amelyeket  egyes  végső  használóknak ítél oda  erre  az intézkedésre:  

- a maximális teljes serkentő eszközök erre  az intézkedésre   ÁFÁ-val  100,000.00
dinár  tesznek ki jelentkezésenként, illetve az ÁFÁ-val bejelentett teljes  összeg
maximálisan 50%-ig erre az intézkedésre és:

- ÁFÁ-val  az elfogadható  összeg  50%-áig mértékegységenként,  amelyet  az alábbiak
szorzatával kapunk: (1) mennyiség a megküldött előszámlából és (2) elfogadható
egységár  erre  az intézkedésre ÁFÁ-val,   amely  maximálisan   14,000.00 dinárt
tehet ki négyzetméterenként az ablakokra és  a  teraszajtókra  és  maximálisan
20,000.00 dinárt  négyzetméterenként a bejárati ajtókra.

A serkentő eszközök   mértékének megállapításakor használóként jóváhagyjuk az eszközöket, 
amelyek alacsonyabbak,  és   a  jelen szabályzat   6. szakasza 1. bekezdésének   1. pontja 
szerinti  módon kerültek  kiszámításra.  

Ha az előterjesztő  a  jelentkezését  magasabb árral  nyújtotta  be  az elfogadhatótól a  konkrét 
intézkedésre,   fel  kell hívni,  hogy  küldje  meg  a  nyilatkozatát,  hogy  saját  eszközökből  
kiegyenlíti a  különbséget.   

3) Földgáz és/vagy biomassza kazánok beszerzése  és felszerelése  (fa pellet,  brikett,
vagdalék), a családi ház fűtetlen helyiségét illetően

A teljes tervezett eszközök, amelyeket Zenta község  közösen a  Minisztérium eszközeivel 
ítél oda   erre  az intézkedésre 1,000,000.00 dinárt tesznek.   

Zenta község meghatározza a serkentő eszközöket ÁFÁ-val (a helyi önkormányzat maximális  
részvételi összege),  amelyeket  egyes  végső  használóknak ítél oda  erre  az intézkedésre, 
maximálisan az ÁFÁ-val  bejelentett teljes összeg  50%-áig erre  az  intézkedésre:  

- 85.000,00 dinár ÁFÁ-val  jelentkezésenként  a biomasszával  működő kazánok vagy
fűtőtestek  beszerzésére  és  beépítésére családi  házakban,

- 70.000,00 dinár  ÁFÁ-val  jelentkezésenként  a gázzal  működő kazánok beszerzésére
és  beépítésére családi  házakban,

A serkentő eszközök mértékének megállapításakor használóként jóváhagyjuk az eszközöket, 
amelyek alacsonyabbak, és   a  jelen szabályzat   6. szakasza 1. bekezdésének   1. pontja 
szerinti  módon kerültek  kiszámításra.  
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Ha az előterjesztő  a  jelentkezését  magasabb árral  nyújtotta  be  az elfogadhatótól a  konkrét 
intézkedésre,   fel  kell hívni,  hogy  küldje  meg  a  nyilatkozatát,  hogy  saját  eszközökből  
kiegyenlíti a  különbséget.   
 
A kazán  elfogadható  ára   az   alapverzió ára  erre  az intézkedésre  ÁFÁ-val (nem hagyjuk  
jóvá az eszközöket  kombinált  berendezések  beszerzésére, amelyek   szilárd üzemanyagot  
és pelletet  használnak energensként).  
 
Az energetikai hatékonyság kritériumait   a nyilvános felhívásban   határozzuk  meg   a  
gazdasági alanyoknak,  de  eleget  kell, hogy tegyenek   az alábbi  minimális feltételeknek:  
 

1) A külső  nyílászárók a  következő  minimális műszaki jellemzőkkel (U a 
hőátbocsátási tényező):  

- U ≤1,5 W/négyzetméter K az ablakokra és a teraszajtókra,   
- U≤1,6 W/négyzetméter K a külső ajtókra.   

 
2) A külső fal  a  családi  házon az alábbi jellemzőkkel kell, hogy rendelkezzen:  
- a  hőszigetelés minimális vastagsága 10 cm-t tesz  ki, kivéve  ha   nincs  műszaki  

lehetőség   ezen  vastagságú  szigetelés elhelyezésére.   
A külső takaró/homlokzat színét össze kell hangolni a helyi hagyományos 
megoldásokkal,  kerülve  az erős és rikító divatszíneket.   
 
3) A kazán (helyiségfűtő)  minimális  hasznossági  fokozata biomasszával (fa pellet,  

brikett,   vagdalék) 85%-ot tesz  ki,  
 
4) A kazán (helyiségfűtő) minimális hasznossági  fokozata természetes gázra  90%-ot 

tesz ki.   
 

Pótfeltételek a  serkentő eszközök   odaítélésére  a lakólétesítmények   
energiahatékonyságáan növelésére:  

1) A jelen  szakasz  1. bekezdésének 1.  pontja  szerinti  intézkedésre,   a  serkentő  
eszközöket  a  szigetelésre nem hagyjuk jóvá a  lakólétesítményekre   a  kollektív  
lakhatásra (többemeletes épületek  több individuális  lakással különböző 
tulajdonosokkal),   

2) A jelen szakasz 1. bekezdésének 3) pontja szerinti  intézkedésre a serkentő 
eszközöket a hőszigetelésre nem  hagyjuk jóvá a  lakólétesítményekre   a  
kollektív  lakhatásra (többemeletes épületek  több individuális  lakással különböző 
tulajdonosokkal),   

3) Ha a  lakólétesítménynek   két  vagy több tulajdonosa  van,   a  jelentkezést  a  
tulajdonosok egyike  nyújtja be  a  többi tulajdonos  írásos jóváhagyásával.   A 
szuterének, amelyek   homlokzati  fala   kővel vagy hasonló   anyaggal  van   
befedve,  nem kell, hogy azt  hőszigeteljék.   

4) Az ikerlétesítményeket  különböző  tulajdonosokkal, valamint  a  létesítményeket  
sorozatban  külön   létesítményekként kezeljük.   

5) A 6. szakasz 1. bekezdésének 2) pontja szerinti   intézkedésekre  a serkentő 
eszközöket nem hagyjuk  jóvá  a  lakólétesítmények bejárati ajtajára,  amelyek 
nincsenek  közvetlen kapcsolatban   a  fűtött helyiséggel,  

6) A lakólétesítményekre több emelettel egy személy tulajdonában,   az eszközök  
felhasználhatóak  a  nyílászárók cseréjére  egy  vagy minden emeleten,  
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7) Az egyes  emeletek  tulajdonosai  a  lakólétesítményben egyenkénti
jelentkezéseket  nyújtanak  be  a nyílászárók cseréjére.

A kritériumok  a  jelentkezések értékelésére  a  nyilvános felhívásra  a  háztartások 
számára  adottak  a  jelen szabályzat  26. szakaszában. 

Elfogadható költségek  

7. szakasz

Az elfogadható  beruházási költségek azok a költségek, amelyek   ÁFÁ-val vannak 
kimutatva. 

8. szakasz

Nem  fogadjuk elé  a  munkálatok, az anyag  és  felszerelés  beszerzésének a költségeit,  
amelyek   a  bizottság első, vizsgálati, a  benyújtott  kérelmek  értékelése körbejárása  előtt 
keletkeztek   az energetikai  hatékonysági  projektum  társfinanszírozására.  

Nem elfogadható költségek,  amelyeket  nem  fogunk finanszírozni   a  nyilvános 
pályázattal  Zenta község költségvetéséből az alábbiak:  

1) a  költségek, amelyek a felszerelés  beszerzésével kapcsolatosak:  vám- és
adminisztrációs költségek,

2) a költségek amelyek  kapcsolatban vannak   a  hitelvállalás   jóváhagyásával és
lefolytatásával: a  hitel jóváhagyásának költségei,   a kamatköltségek,   a hiteliroda
költségei,   a  hitel biztosításának költségei stb.

3) költségtérítést  a  már  beszerzett  felszerelésre és elvégzett szolgáltatásokra (kifizetett
vagy  leszállított),

4) felszerelés  beszerzésére, amelyet  a  vissza nem térítendő eszközökre pályázó maga
gyárt  vagy  a  szolgáltatásokra, amelyeket a kérelem benyújtója  maga  végez,

5) más  költségeket, amelyek  nincsenek összhangban  az energiahatékonyság
növelésének intézkedéseivel,

6) a  pótelemek  beszerzésének a  költségeit (redőnyök, szúnyoghálók stb.).

II. ESZKÖZHASZNÁLÓK

9. szakasz

A közvetlen eszközhasználók az energiahatékonyság növelésének intézkedéseinek   a 
megvalósítására a gazdasági alanyok.  
      A gazdasági alanyok kötelesek   a megfelelő minőségű anyagot és felszerelést  leszállítani 
a használóknak és szolgáltatást nyújtani, összhangban   a  szerződés  rendelkezéseivel és   a 
megbeszélt határidőkkel.   

10. szakasz

A vissza nem térítendő eszközök  végső felhasználói a  háztartások, illetve  természetes 
személyek  Zenta község területén.   
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III. A  BIZOTTSÁG KINEVEZÉSE ÉS HATÁSKÖRE

11. szakasz

     Zenta község  polgármestere  hozza  meg  a határozatot   az energiahatékonyság 
növelésének intézkedései megvalósításában illetékes bizottság (a továbbiakban: bizottság) 
megalakításáról.   
    A nyilvános  pályázatokat az energiahatékonyság növelésének  intézkedései 
társfinanszírozására a  község nevében a bizottság  folytatja le,  amelyet  Zenta község 
polgármester alakít a  bizottság megalakításáról szóló határozatával.  
    A bizottság megalakításáról szóló határozattal meg kell állapítani: a bizottság tagjainak a 
számát,   az alapvető adatokat  a  bizottság  tagjairól (családi és utónév, a munkahely 
megnevezése),   az alapvető feladatokat  és  más  kérdéseket, amelyek  jelentősek a  bizottság 
munkájában.  
    A bizottság tagjai jogosultak  a  munkájukért járó térítésre.  

12. szakasz

A bizottság  alapvető feladatai  különösen az  alábbiakat  ölelik fel: 

- A pályázati dokumentáció előkészítése  a gazdasági alanyoknak és háztartásoknak
(nyilvános felhívás,   jelentkezési űrlap stb.)

- A nyilvános pályázat  és  a  kísérő dokumentáció  kihirdetése a  hirdetőtáblán és
Zenta  község  hivatalos honlapján,

- A beérkezett kérelmek  átvétele és ellenőrzése,
- A beérkezett  kérelmek rangsorolása és  a   jelentkezett gazdasági alanyok  és

háztartások kiválasztása,
- A kiválasztott  közvetlen használók és végső felhasználók elsődleges  rangsorolási

jegyzékének   kihirdetése a hirdetőtáblán  és   Zenta község hivatalos honlapján,  a
fellebbezések   megvitatása   a  kiválasztott gazdasági  alanyok  és  háztartások
elsődleges jegyzékére és  azok meghozatala.   A végső felhasználók elsődleges
ranglistája képezi  az alapot  a  bizottság terepi körbejárására,

- A kiválasztott közvetlen használók végső jegyzékének   és  a kiválasztott  végső
felhasználók végső   jegyzékjavaslatának a  meghozatala,  amellyel   elismerésre kerül
a  jogosultság  a  vissza nem térítendő eszközökre,

- A szerződésjavaslat kidolgozása   az energiahatékonyság növelésének intézkedéseinek
a lefolytatásáról és   a  közvetlen és végső  felhasználók végső  jegyzékéről szóló
határozat  kidolgozása  az energiahatékonyság növelésének  intézkedéseinek  a
lefolytatására,  amelyek Zenta község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.

A bizottság a munkájában független. A bizottság köteles  a község polgármesterének 
megküldeni  a  jegyzőkönyveket és  a  jelentéseket a munkájáról.   

A bizottság terepi  munkája   felöleli a háztartás legalább kétszeri  körbejárását a  végső 
felhasználók jegyzékéről, éspedig:  

- a munkálatok előtt, a  jelentkezés  értékelésekor,   a  létesítmény kezdő  állapotának
érékelése és a benyújtott jelentkezésből  az  adatok hitelességének   ellenőrzése,
valamint a  javasolt  energiahatékonyság növelését célzó  intézkedések   igazoltsága
céljából,
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- a munkálatok kivitelezését  követően, hogy megállapítsa a tényállást   a  munkálatok
befejezésének  bejelentése szerint.

A terepi körbejáráskor a  bizottság a helyszínen elvégzi a  létesítmény átvizsgálását a 
benyújtott kérelmek alapján,   a  kérelem  benyújtójának kötelező jelenlétében és 
jegyzőkönyvet vesz fel   két  példányban, miközben egy példány a kérelem benyújtójánál 
marad,  és  másikat  pedig megtartja a bizottság.   

A jegyzőkönyv tartalmazza  a  szakmai  műszaki véleményt a létesítmény meglévő 
állapotáról az intézkedések megvalósítását követően.  

A bizottság köteles a  körbejáráskor megállapítani, hogy  fennállnak-e feltételezhető  
törvénytelen cselekmények vagy  a szerződött kötelezettségek durva megsértése és  kérni   az 
eljárást, összhangban   a  szerződés rendelkezéseivel  és   a törvényes keretekkel.   

A bizottság  figyelemmel kíséri   az intézkedéseket  és   végzi  azok megvalósításának 
ellenőrzését. Az intézkedések   megvalósításának   figyelemmel kísérése felöleli:  

- A közvetlen/végső  eszközhasználó kötelezettségét, hogy tájékoztassa  a  bizottságot
a  megvalósított intézkedésekről,   a  szerződésben meghatározott határidőkben és
lehetővé tenni a bizottságnak, hogy  betekintsen   a  mérvadó  dokumentációba, amely
az aktivitás  megvalósítása során keletkezett,

- Az  információk begyűjtését a  közvetlen/végső feleszközhasználóktól,
- Egyéb, a szerződéssel előirányozott   aktivitásokat,
- A jelentés elkészítését az előrehaladásról  és   a hatásköri szervek és  a nyilvánosság

tájékoztatását.

13. szakasz

Megvalósítási  határidők: 

- a  nyilvános felhívásra  a  jelentkezési határidő  a  közvetlen eszközhasználóknak
legalább 15 nap.

- a jelentkezések kiértékelése   a  nyilvános  felhívásra  a  közvetlen eszközhasználók
által és   az elsődleges ranglista  meghozatala nem lehet több, mint  15 nap,

- a  végső felhasználók  jelentkezése  a  nyilvános  felhívásra  legkevesebb  21 nap,
- a  végső  felhasználók jelentkezésének  kiértékelése és  a végső felhasználók

elsődleges ranglistájának  a  meghozatala nem  lehet   több, mint  15 nap,
- a  közvetlen / végső felhasználók  végső ranglistájának  meghozatala az  utolsó

fellebbezés  benyújtásától számítva  nem lehet  több, mint   15 nap.

IV. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK   ELJÁRÁSA

14. szakasz

     Zenta község eszközei   a   lakóépületek,  családi házak  és  lakások 
energihatékonyságának növelését célzó intézkedései társfinanszírozására a jelen szabályzattal 
összhangban kerülnek odaítélésre.   
     A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközök felosztása  felöleli a  nyilvános felhívás 
kiírását  a  gazdasági alanyok részére,   a   nyilvános felhívásra  a jelentkezések begyűjtését  
és  komplettírozását,   a jelentkezések formális  kifogástalanságának és   teljességének 
ellenőrzését,   a  feltételek meglétét és  a gazdasági alanyok osztályozását,   a  közvetlen 
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használók jegyzékének  megállapítása és  a  közvetlen használó  kiválasztásáról szóló aktus 
meghozatala,  valamint   a  polgárok felé történő nyilvános felhívás  kiírását, a jelentkezések 
begyűjtését  és  komplettírozását,   a jelentkezések formális  kifogástalanságának és 
teljességének ellenőrzését,   az értékelést   a  végső  használók jegyzékének megállapítása  
céljából, a nyilvános felhívás szerinti  kritériumok  alapján,   a  végső  használók   
kiválasztásáról   szóló  aktus  meghozatalát,  a  megvalósítást  és a jelentéstételt.   

Nyilvános felhívás   a  közvetlen használóknak (gazdasági alanyok) 

15. szakasz

A nyilvános felhívás kiírásáról  a  határozatot  a  közvetlen használók kiválasztására 
Zenta község polgármestere írja ki.  

A nyilvános  felhívást a  közvetlen használók  kiválasztására  a bizottság folytatja le.  
A jelentkezésen értendő a  dokumentáció határidőben történő benyújtása, amely  a 

nyilvános felhívásban került  megállapításra, és  a bizottságnak  kell benyújtani.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti   nyilvános  felhívást  kötelezően közzé kell 

tenni  Zenta község hivatalos honlapján   és  a  helyi médiákban. 

16. szakasz

A nyilvános felhíváson   részt vehetnek  a  gazdasági  alanyok, amelyek a szállítást  és   a 
munkálatokat  végzik az  anyag, a felszerelés és a berendezés   beépítésén és eleget 
tesznek az alábbi feltételeknek:  
- hogy be vannak  jegyezve   a  Gazdasági Alanyok Cégjegyzékébe, mint  gazdasági

társaságok és vállalkozók, a  jelentkezés benyújtása előtt legalább  hat  hónappal,
- hogy ellenük nem folyik  csőeljárás és felszámolási eljárás,
- hogy kiegyenlítették  az összes kötelezettségüket   az adókat és járulékokat illetően,
- hogy kiegyenlítették az összes  kötelezettségüket   a  helyi  közbevételeket illetően,
- hogy a benyújtó számlája nincs zárolva, illetve  nem volt  zárolva  az előző 3 évben,
- hogy az  előző 2 évben pozitívan üzletelt,
- hogy a  tulajdonosok/alapítók és  a  törvényes képviselők  nem lettek  jogerősen

elítélve  a gazdaság elleni bűncselekményért,   a  környezetvédelem  elleni
bűncselekményért,  vesztegetés átvétele illetve adása  miatti   bűncselekményért,   a
munka  alapja szerinti jog  miatti bűncselekményért,   a szervezett  bűnöző csoportok
tagjaiként való  bűncselekményekért és  más bűncselekményekért, amelyeket  hivatali
kötelezettségből üldöznek,   valamint  ellenük nem folyik  vizsgálat  sem pedig
büntetőeljárás,

- hogy   az árak  érvényességi  határideje  a  jelentkezés benyújtása alkalmával   a
jelentkezés benyújtásától  legalább  90 napig érvényes,

- hogy a  javak  szállítási  határideje  a beépítéssel   a  benyújtott jelentkező által a
szerződés  aláírásától számított 45 nap,

- hogy rendelkeznek atteszttel a benyújtott jelentkezés szerinti  anyagokra és
termékekre.

A nyilvános felhívás  tartalma  a  közvetlen használóknak (gazdasági alanyok) 

17. szakasz

A jelen  szabályzat   15. szakasza szerinti  nyilvános felhívás   tartalmazza: 
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1) a jogalapot a  nyilvános felhívás kiírására,
2) a  célokat,  amelyeket  átvettek  Zenta község területén az energetikai  szanálás

intézkedései lefolytatásáról szóló  szabályzatból,
3) a  pénzügyi keretet,
4) az eszközök rendeltetését,
5) a pályázaton való részvétel feltételeit,
6) a  dokumentációt, amelyet a jelentkezőnek be  kell nyújtania  a  jelentkezési űrlap

mellett,
7) a  feltételek meglétét  a nyilvános felhívásból,
8) a jelentkezés  benyújtásának  módját és határidejét,
9) a határozat közzétételének  módját  a  gazdasági alanyok részvételéről   a  nyilvános

felhívás szerint   az energetikai  szanálás  intézkedései társfinanszírozására.

Jelentkezés a nyilvános felhívásra a  közvetlen használóknak (gazdasági alanyok) 

18. szakasz

A jelentkezés a nyilvános felhívásra, amelyet  a  gazdasági alany  nyújt be tartalmazza a 
jelentkezési űrlapot a  csatolt  dokumentációval.  

A jelentkezési űrlap  a  nyilvános felhívás csatolmányában található és különösen a 
következőket tartalmazza:  

1) általános adatokat   a  gazdasági alanyról,
2) adatokat a törvényes képviselőről,
3) a gazdasági alany profilját,
4) az áru és szolgáltatások árbeli áttekintését.

A jelentkezési űrlap  mellett csatolni kell az alábbi dokumentációt: 

1. kivonat  a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségétől,
2. nyilatkozat, hogy ellenük nem folyik  csőeljárás és felszámolási eljárás,
3. az Adóigazgatóság igazolása hogy kiegyenlítették  a kötelezettségüket az adókat és a

járulékokat illetően,
4. Zenta község helyi adóigazgatásának, és  a  benyújtó községe székhelyének az

igazolása, hogy  kiegyenlítették a kötelezettségüket   a  helyi  közbevételeket illetően,
5. a SZNB igazolása arról, hogy a benyújtó számlája nincs zárolva, illetve  nem volt

zárolva  az előző 3 évben,
6. az állapotmérleg, sikermérleg  és  a  statisztikai függelék  fénymásolata,  hitelesítve

bélyegzővel és aláírással,
7. a nyilatkozatot, hogy a  tulajdonosok/alapítók és  a  törvényes képviselők  nem lettek

jogerősen elítélve  a gazdaság elleni bűncselekményért,   a  környezetvédelem  elleni
bűncselekményért,  vesztegetés átvétele illetve adása  miatti   bűncselekményért,   a
munka  alapja szerinti jog  miatti bűncselekményért,   a szervezett  bűnöző csoportok
tagjaiként való  bűncselekményekért és  más bűncselekményekért, amelyeket  hivatali
kötelezettségből üldöznek,   valamint  ellenük nem folyik  vizsgálat  sem pedig
büntetőeljárás (1-es melléklet)

8. a gazdasági alany  nyilatkozatát, hogy  önállóan szerezte  be  a  dokumentációt, (2-es
melléklet)

9. a gazdasági alany nyilatkozatát a  jóváhagyásáról a szervek eljárására  az eljárás
szükségleteire (3-as melléklet),
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10. a gazdasági alany nyilatkozatát, hogy   az árak  érvényességi  határideje  a  jelentkezés
benyújtása alkalmával   a  jelentkezés benyújtásától  legalább  90 napig érvényes,  és
hogy a  javak  szállítási  határideje  a beépítéssel   a  benyújtott jelentkezőből  a
szerződés  aláírásától számított 45 nap,

11. az  atteszt és a bizonyítvány fénymásolata a jelentkezésben feltüntetett   javakra,
12. az engedély  fénymásolata  a  munkálatok lefolytatására  az intézkedést illetően,

amelyre  a jelentkezés vonatkozik.
Kritériumok   a közvetlen használók rangsorolására (gazdasági alanyok)

19. szakasz

A közvetlen használók  rangsorolására  a  kritériumok az alábbiakat ölelik fel: 
1) a  kulcsfontosságú  javak  árát  a   beépítéssel együtt arra az intézkedésre, amelyre

pályáznak.

A kiválasztott   közvetlen használók   értékelése, megállapítása  és  a szerződéskötés 

20. szakasz

A gazdasági alanyok   beérkezett   jelentkezéseinek  az értékelése és rangsorolása   a 
jelen szabályzat  19. szakasza szerinti  kritériumok szerint  történik. 

 A bizottság  megvitatja  a  jelentkezéseket, és összhangban a nyilvános felhívás 
feltételeivel  megállapítja  a közvetlen használók elsődleges ranglistáját.  

A közvetlen használók elsődleges ranglistáját a bizottság  közzé teszi Zenta község 
hirdetőtábláján  és  Zenta község hivatalos honlapján.  

A nyilvános felhívás résztvevői jogosultak  betekinteni  a  benyújtott jelentkezésekbe 
és  a csatolt dokumentációba a közvetlen használók elsődleges  ranglistájának megállapítását 
követően a lista közzétételétől számított három napon belül.  

A közvetlen használók  elsődleges   ranglistájára a pályázat résztvevői jogosultak  
fellebbezni  a  bizottságnál   annak  közzétételétől számított nyolc napon belül.  

A bizottság köteles  megvitatni a beterjesztett  fellebbezéseket a közvetlen használók 
elsődleges ranglistájára, valamint  meghozni a fellebbezés szerinti határozatot,   amelyet  meg 
kell  indokolni,  annak  kézhezvételétől számított  15 napon belül.  

A lefolytatott eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és  elkészíti   a  közvetlen 
használók kiválasztásáról szóló határozat végső  javaslatát az energiahatékonyság növelését 
célzó intézkedései  lefolytatásában  és   azokat  megküldi a  község polgármesterének 
elfogadás céljából.  

Zenta község polgármestere  meghozza   az energiahatékonyság növelésének 
intézkedései  lefolytatásában a közvetlen használók  kiválasztásáról szóló határozatot.   

Zenta község polgármesterének   a  határozatát  az energiahatékonyság növelésének 
intézkedései  lefolytatásában a közvetlen használók  kiválasztásáról  közzé kell tenni  Zenta 
község hirdetőtábláján  és Zenta község hivatalos honlapján.  

A hármas szerződést az energiahatékonyság növelésének  intézkedéseinek 
lefolytatásáról Zenta község,   a  közvetlen használó és a végső felhasználó  írják  alá, miután 
meghozatalra került az energiahatékonyság növelésének  intézkedései lefolytatásában a 
végső  felhasználók végső  jegyzékéről szóló végzés.  

Ha az  első   nyilvános felhívásra a  közvetlen használók számára  nem jelentkezik 
senki vagy nem kellő  számú gazdasági alany,   a  nyilvános felhívás megismételhető.   
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Nyilvános felhívás a polgároknak a  vissza nem térítendő eszközök odaítélésére   a   
lakóközösségekben 

 
21. szakasz  

 
 A határozatot a nyilvános pályázat kiírásáról vissza nem térítendő támogatás 
odaítélésre, amely a polgárok részére a  lakóépületek,  családi házak és lakások   
energiahatékonyság növelését célozza, Zenta község polgármester hozza meg.   
 
 A polgároknak a vissza nem térítendő   eszközök odaítélésére  a  nyilvános pályázatot  
a  bizottság folytatja le.  
 
 A polgárok – a  pályázat  résztvevői  a jelentkezésüket a bizottságnak nyújtják be.  A 
jelentkezésen értendő  a  pályázati dokumentáció  benyújtása  a  nyilvános felhívással 
előirányozott határidőben.   
 
 A jelen szakasz 1.  bekezdése szerinti nyilvános felhívást  kötelezően közzé kell tenni  
Zenta  község hirdetőtábláján és  Zenta  község hivatalos honlapján,  és  a  nyilvános felhívás    
bejelentését minden helyi médiában.  
 A pályázati  dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:  

1) nyilvános felhívás,  
2) jelentkezési   űrlap   a  szükséges dokumentumok jegyzékével. 

 
22. szakasz 

 
  A pályázaton való részvételre  azon  polgárok jogosultak, akik eleget tesznek az 
alábbi feltételeknek:  

1)   hogy  a  jelentkezés  benyújtója  tulajdonosa  Zenta község területén a  családi  
háznak  vagy lakásnak és abban  lakik (a személyi igazolvány fénymásolata vagy a 
személyi igazolvány olvasata, ha az chipes),  

2) hogy tulajdonában van   az alábbi bizonyítékok egyike a lakólétesítményt illetően:  
- az ingatlan-nyilvántartó hivatal  adatbázisának  kivonata  a szóban forgó ingatlanra 

(letölteni  a  következő linkről: https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni 
pristup),  

- hogy az adatok a Köztársasági Földméréstani Intézetből  -  nyilvános hozzáférés  a  
szóban  forgó  létesítményhez  azonos  a  terepen meglévő  állapottal,   

- hogy rendelkezik  törvényesítési végzéssel,  
- hogy rendelkezik  használatbavételi engedéllyel,   
- hogy  a  szóban forgó létesítmény a Szerb Köztársaság   érvényes jogszabályaival  

összhangban  lett kiépítve és bejegyezve,   
3) hogy kiegyenlítette  a vagyonadó alapján   esedékes kötelezettségeit.   

 
A végső  felhasználóknak (polgároknak) a nyilvános felhívás tartalma  

 
23. szakasz   

 
A jelen szabályzat  21. szakasza  szerinti nyilvános felhívás tartalmazza:  
1) a  jogalapot  a  nyilvános felhívás kiírására,   
2) Zenta község területén  az energiahatékonyság növelését célzó intézkedések 

társfinanszírozásáról szóló  szabályzatból átvett célokat,   
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3) pénzügyi keretet,
4) az eszközök rendeltetését,
5) az  intézkedések számát, amelyre egy  használó pályázhat,
6) a pályázaton való részvétel   feltételeit,
7) a  közvetlen  használók jegyzékét,   amelyek  által  megvalósítják az intézkedést,
8) a  dokumentációt,   amelyet  a pályázónak be kell nyújtania a  jelentkezési űrlap

mellett,
9) a módot,  ahogyan  Zenta  község  pótinformációt és  segítséget nyújt a jelentkezés

benyújtójának a  jelentkezés előkészítésében  és   benyújtásában,
10) a jelentkezés  benyújtásának  módját és határidejét,
11) az eszközök jóváhagyásának   eljárását,
12) a  nyilvános felhívás szerint az energiahatékonyság növelésének intézkedései

lefolytatására a polgároknak  a  vissza nem térítendő  eszközök   megvalósításáról
szóló  határozat  közzétételének módját.

Jelentkezés  a  nyilvános felhívásra  a  végső felhasználóknak (polgárok) 

24. szakasz

A dokumentációt, amelyet  a  jelentkezés  benyújtói küldenek meg a  jelentkezés 
 benyújtásakor:   

1) aláírt és kitöltött  jelentkezési űrlap  az energetikai hatékonyság intézkedéseinek
társfinanszírozása céljából a  kitöltött adatokkal   az intézkedésről, amelyre pályáznak,

2) a jelen szabályzat kitöltött űrlapja  (1-es melléklet), amely az  építési (homlokzati)
elemekre  és  a   létesítmény fűtési  rendszerére  vonatkoznak,

3) a kérelem  benyújtójának  és   a  családi  háztartása minden tagja  személyi
igazolványának fénymásolata vagy a személyi igazolványának olvasata,  akiket
illetően megállapításra kerül a lakcímük,

4) nyilatkozat a közös háztartásról (2-es melléklet),
5) igazolás Zenta község helyi adóigazgatásától a  kiegyenlített  kötelezettségekről (a

kiegyenlített  adókötelezettségről  az ingatlan tulajdonosának   a  vagyonadóját
illetően,   a  kiegyenlített környezetvédelmi térítményről   az ingatlan  tulajdonosát
illetően,   a kiegyenlített   városi építési   telek   használata utáni térítményről az
ingatlan tulajdonosát illetően),

6) a használati engedély, illetve más dokumentum   fénymásolata, amellyel bizonyítja a
létesítmény törvényességét vagy  kivonat  az  ingatlan-nyilvántartó  adatbázisából
(letölteni  a  következő linkről: https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni
pristup),

7) a  benyújtó  nyilatkozata, hogy  az  adatok, amelyeket   a  nyilvános hozzáférésről vett
át: e-kataszter azonosak  a terepen meglévő állapottal,

8) az elfogyasztott villanyáramszámla  fénymásolata  a lakólétesítményre,  amelyre
pályáznak az utolsó hónapra vonatkozóan,   bizonyítékként,  hogy  a  tulajdonos   a
bejelentett  lakólétesítményben  él (javasoljuk,  hogy  a  minimális fogyasztás  nem
lehet  alacsonyabb havi  50 kW/h-nál),

9) igazolás a gázhálózatra történő csatlakozás lehetőségéről,  a gázkazán 
beszerzésének intézkedésénél (földgázra működő kazán beszerzése), amelyet  a zentai 
Elgas Közvállalat ad  ki,   

10) előmérések  és  előszámla a  felszerelésre   beépítéssel,  amelyet  a  gazdasági alany
ad  ki  a   közvetlen használók jegyzékéről, amelyet  Zenta község közzétett,
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11) aláírt jóváhagyó nyilatkozat, hogy a szerv  az eljárás szükségleteire   betekintést
végezhet,   beszerezheti és  feldogozhatja   az adatokat  a  tényekről, amelyekről
hivatalos  nyilvántartást vezetnek, és  amelyek  szükségesek  a döntéshozatali
eljárásban (3-as melléklet).

Zenta község  hivatali kötelezettségből beszerzi   az   ingatlanlap kivonatát  és  más 
dokumentációt, összhangban  a  24. szakasz 1.  bekezdésének  10. pontjával.  

25. szakasz

 A nyilvános  felhíváson való részvételre  nem jogosultak: 
- a  lakó-üzletviteli létesítmény   külön részeinek   a  tulajdonosai,  amely  nem  a

lakhatást szolgálja,
- az energiahatékonyság növelésének intézkedései lefolytatásában illetékes bizottság

tagjai,
- Zenta község kinevezett és tisztségbe helyezett személyei.

Kritériumok   a  végső felhasználók   projektumai  kiválasztására (családi házak, 
lakások)  

26. szakasz

A beérkezett  jelentkezések értékelési  eljárása  és   a végső  eszközhasználók kiválasztása 
a  jelen szabályzattal és a nyilvános felhívással  megállapított  pontozási kritériumok lapján 
történik az alábbiak szerint:  

A falak, tetők, födémek és családi házak más fűtetlen terével határos felületeinek 
hőszigetelésére szolgáló anyag beszerzése és beépítése (lakóépületek, családi házak és 

lakások) 
A külső falak meglévő állapota Pontszám 
Hőszigetelés  nélküli  külső falak 10 
Külső falak hőszigeteléssel 0 

A meglévő fűtési mód: Pontszám 

Szén/fűtőolaj/mazut 15 
Elektromos energia 10 
Fa 5 

Földgáz  / brikett-pellet 0 

1) A külső  ablakok és  ajtók  és  más meghatározott hőszigetelő tulajdonságokkal
rendelkező kültéri felületek cseréje  (beszerzés beépítéssel), megfelelő termikus
tulajdonságokkal rendelkező  fűtetlen helyiségeket illetően,   a családi házakban
és lakásokban, a  kísérő  építői munkálatokkal
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A külső nyílászárók   meglévő jellemzői* Pontszám 
Fa, egyszárnyú, egy üveggel 15 
Fa, dupla kétszárnyú 10 

Fa, egyszárnyú dupla üveggel vagy vákuum üveggel 5 
PVC, alumínium 0 

Meglévő fűtési mód * Pontszám 

Szén/fűtőolaj/mazut 15 
Elektromos energia 10 
Fa 5 

Földgáz  / brikett-pellet / távfűtés 0 

Földgáz és/vagy biomassza kazánok beszerzése  és felszerelése  (fa pellet,  brikett,   
vagdalék) a helyiség  fűtésére (családi házakra, lakásokra) 

Meglévő fűtési mód* Pontszám 

Szén/fűtőolaj/mazut 15 
Elektromos energia 10 
Fa 5 

Földgáz  / brikett-pellet / távfűtés 0 

A fűtőberendezés fajtája* 
Број бодова 

Kályha („smederevac“), szénkazán, fa 15 
Kombinált fűtés  kályhával  („smederevac”) és elektromos fűtőtestek  (ТА 
kályha, fűtől, olajradiátor) 

10 

Elektromos fűtőtestek (ТА kályha, fűtők, olajradiátorok) 5 

Kazánok fára,  pelletre 0 

A jelen szakasz  1. bekezdése  szerinti  minden intézkedésre, mint   pontozási 
kritériumot  alkalmazzuk a K faktort,  a terület kihasználtsági fokára,   amely a lakóépület 
össz felületének és az objektum össz használójának hányadosa: 

A lakások területének kihasználtsági K-faktora 

Pontszám 

К<10 5 
10≤К<12,5 4,5 
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12,5≤К<15 4 
15≤К<17,5 3,5 
17,5≤К<20 3 
20≤К≤22,5 2,5 
22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

K faktor a terület lefoglaltságára a lakásokban 
К<15 5 
15≤К<17,5 4,5 
17,5≤К<20 4 
20≤К<22,5 3,5 
22,5≤К<25 3 
25≤К≤27,5 2,5 
27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

A családi házak területének kihasználtsági K-faktora 
К<15 5 
15≤К<17,5 4,5 
17,5≤К<20 4 
20≤К<22,5 3,5 
22,5≤К<25 3 
25≤К≤27,5 2,5 
27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

A nyilvános felhívással   megállapításra kerülnek  a maximális pontszámok minden 
kritérium  és  alkritérium szerinti  pontszám  alapján,   ha  az  alkritériumok definiálva lettek 
egyes  kritériumok keretében.  

Minden  kritérium és alkritérium  szerint, amelyeket az egyes  programokra 
alkalmaztunk  a  maximális teljes  pontszám nem haladhatja meg a 100-at.   

Ha fűtésre   két  vagy  több különböző energens kerül  felhasználásra,   a  
pontszámokat  a  pontok  aritmetikai közepeként  számítjuk ki a felsorolt energensekre 
vonatkozóan.  

A létesítményen  a nyílászárók  pontozásakor,  amelyen több fajta  nyílászáró 
találhatók azokat  az ablakokat pontozzuk, amelyeknek    a teljes  felülete a legnagyobb.  

Ha két kérelmet azonos  pontszámmal értékelünk,   előnye  azon jelentkezés 
benyújtójának  van,  akinek   a  terület  kihasználtsági K-faktora nagyobb. Ha   a 
kihasználtsági faktor alkalmazása mellett is két  kérelmet  azonos  pontszámmal   értékelünk, 
előnye  azon benyújtónak van, aki előbb nyújtotta be jelentkezését.   
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A jegyzék értékelése  és megállapítása  és  a  végső felhasználók kiválasztása  

27. szakasz

A polgárok projektumai   értékelését  és  rangsorolását   a  jelen szabályzat  26. 
szakasza szerinti kritériumok alkalmazásával végezzük.   

A bizottság megvitatja a jelentkezéseket, összhangban  a  jelen szabályzat 26. 
szakasza szerint feltételekkel,  megállapítja   a  végső  felhasználók  elsődleges  ranglistáját 
minden intézkedésre,  a  jelen szabályzat 26. szakasza szerinti  kritériumok alapján. 

A jelen szakasz 2.  bekezdése szerinti listát  a  bizottság közzé teszi  Zenta község 
hirdetőtábláján  és  Zenta község hivatalos honlapján.  

A kérelem  benyújtói  jogosultak  betekintene  a benyújtott  jelentkezésekbe és a 
csatolt   dokumentációba, miután megállapításra került  a  jelen szakasz 2. bekezdése szerinti 
lista, a lista közzétételétől számított   három napon belül,  összhangban a jelen szakasz  3. 
bekezdésével.   

A jelen szakasz 2. bekezdése  szerinti listára   a  jelentkezés benyújtói   jogosultak   
fellebbezni a bizottsághoz annak közzétételétől számított nyolc napon belül.  A fellebbezést   
Zenta község iktatójának kell benyújtani.  

A bizottság köteles  megvitatni minden benyújtott fellebbezést a jelen szakasz 2. 
bekezdése szerinti  listára és   határozatot hozni a fellebbezésről, amelyet meg kell indokolni,  
a  fellebbezés  kézhezvételétől számított 15 napon belül,  és   a  meghozott határozatok 
alapján   meghozni a  revideált   elsődleges  listát.  

A jelen szakasz   6. bekezdése szerinti lista  alapján a  bizottság   elvégzi a terepi 
körbejárást, hogy betekintsen  a  lakólétesítmények   állapotába erről a listáról,  bezárólag a 
kérelem benyújtójának sorszámával,  amelyig   biztosítottak   a teljes eszközök a 
szubvencióra.  

Ha a bizottság a  jelen szakasz 7. bekezdése  szerinti terepi körbejáráskor 
megállapítja, hogy a kérelem  benyújtója  valótlan  adatokat  adott meg  a jelentkezésében,  a 
bizottság   azt  eliminálja a revideált  elsődleges listáról és  helyette   lefolytatja a terepi 
körbejárást   a listán az első következő  jelentkezőnél,  akinél  nem végeztek terepi 
körbejárást.   

A terepi körbejáráskor,   a  kérelem benyújtójának a kötelező jelenlétében, a  bizottság  
jegyzőkönyvet vesz fel két példányban,  miközben egy példány  a  jelentkezés  benyújtójánál 
marad  és  egy példányt megtart   a  bizottság. A jegyzőkönyvben a bizottság   megállapítja, 
hogy   az előmérésben és  az előszámlában felsorolt   intézkedések,   amelyeket  a  polgár 
benyújtott  a  jelentkezésekor  a  nyilvános  felhívásra  elfogadhatóak-e.   

A jelen szakasz 9. bekezdése  szerinti   jegyzőkönyv alapján,  a  bizottság kidolgozza  
a végső felhasználók végső   listáját.   

A jelen szakasz 10. bekezdése szerinti listát a  bizottság közzé teszi Zenta  község 
hirdetőtábláján  és   Zenta  község hivatalos honlapján.  

A jelen szakasz 10. bekezdése szerinti listára a  jelentkezés benyújtói, akiknél 
elvégezték a terepi körbejárást,   jogosultak  a fellebbezésre a bizottsághoz a végső 
felhasználók  végső jegyzéke közzétételétől számított   nyolc napon belül. A fellebbezést 
Zenta  község iktatójában  kell  benyújtani.  

A bizottság  köteles  a jelen szakasz 10. bekezdése szerinti  fellebbezésről dönteni   a 
fellebbezés kézhezvételétől számított   15 napon belül és   a  döntéshozatalt  követően minden 
fellebbezés szerint  elkészíteni a  végső felhasználók  végső  listáját.   

Zenta község polgármestere  meghozza a határozatot   az energiahatékonyság 
növelését célzó intézkedései lefolytatásáról  a  végső  felhasználóknak   a  vissza nem 
térítendő eszközök  odaítéléséről, amelynek alapján   megkötik a  hármas szerződést  Zenta  
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község, a  közvetlen   használó  és  egyenként  minden végső  felhasználó  között,   amelyben 
szabályozásra  kerül az energiahatékonyság növelésének   intézkedése  lefolytatásának módja. 

28. szakasz

Ha a községi pályázat tartama alatt  nem  kap elegendő számú érvényes jelentkezést  a 
pályázattal előirányozott intézkedések valamelyikére, a  bizottság  megnöveli   az 
eszközhasználók számát   más  intézkedésre,  a  beérkezett  jelentkezések számától függően.   

Ha nem kerülnek felhasználásra   a  tervezett eszközök   valamely intézkedésre,   az 
eszközök  a  következő használónak   kerülnek  odaítélésre,  aki eleget   tesz  a  feltételeknek, 
a  használók listája szerint.   

Az eszközök kifizetése 

29. szakasz

Zenta község  végzi az eszközök átutalását,  kizárólag a közvetlen használóknak,   és 
nem a  végső felhasználóknak,   miután az egyenkénti   végső  felhasználó  befizette 
tartozását  a  közvetlen használónak, illetve kiegyenlíti  teljes egészében a kötelezettségét,  és 
miután   az intézkedés  megvalósításának befejezését követően   a  bizottság  a második terepi 
körbejárás  után  jegyzőkönyvben megállapítja,  hogy  az  intézkedés megvalósult, 
mindenben   a végső felhasználó  által  benyújtott, illetve jóváhagyott   jelentkezés szerint.  

Az eszközök átutalásának a feltétele  a közvetlen használónak   a  bizottság igazolása,  
hogy  a  munkálatok  úgy lettek  kivitelezve, ahogyan   elő  lettek irányozva az előméréssel és 
az előszámlával,  amelyet  a  jelentkezés   benyújtója    átadott  amikor  jelentkezett   az 
intézkedés  tárfinanszírozására, az eszközök elnyerésére.   

A végső  felhasználónak  kell, hogy legyen szabályos  dokumentációja (számlák, 
attesztek), amelyeket  megküld  a  hatásköri bizottságnak.  

A pénzeszközök átutalása  a  kiválasztott gazdasági alanyoknak   Zenta  község  és  a 
végső  használók által   a jelen szabályzat  20. szakasza szerinti hármas szerződésben kerül 
megállapításra.  

A végső felhasználó   maga viseli   a  kivitelezett munkálatok   költségeit, amelyek 
magasabbak  lesznek a  jelen szabályzat  6. szakaszában  feltüntetett   szubvenció   összegénél 
(a helyi önkormányzat maximális  részvételi összege).   

A szerződött kötelezettségek   elvégzésének ellenőrzését   Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatalának  hatásköri szerve gyakorolja, amely a  településrendezéssel, 
illetve a környezetvédelemmel van  megbízva,  éspedig együttműködve a bizottsággal.   

Ha az  eszközhasználó   az eszközöket nem rendeltetésszerűen   használta fel vagy  a 
munkálatok nem   az előméréssel és  az előszámlával összhangban   lettek   kivitelezve, 
amelyet   a  végső  használó benyújtott a  jelentkezés beterjesztésekor, a helyi önkormányzat 
nem  fogja   befizetni  a  nyilvános felhívással   odaítélt eszközöket.   

Az eszközhasználó elfogadja a kötelezettséget,  hogy  a  létesítmény fűtésére  nem 
fog   szenet  használni,  hanem ökológiailag elfogadható  fűtőanyagot.  Az  energens 
használatának ellenőrzését,  amelyet  a  létesítmény fűtésére  használnak a fűtési idény során 
a  helyi önkormányzat hatásköri szolgálatai végzik.  

Ha valamely okból a  végső felhasználó   nem  tudja   megvalósítani a beszerzést   a 
kiválasztott  közvetlen használóktól,   jogosult   azt  beszerezni más   közvetlen  használótól a 
listáról  és erről,  a  beszerzés megvalósítása előtt, köteles tájékoztatni a  bizottságot és 
megküldeni annak  az új előszámlát  / proforma számlát, azzal, hogy az összeg nem lehet 
magasabb  a  kiválasztottétól.   
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VII. AZ ENERGETIKAI  SZANÁLÁS   INTÉZKEDÉSE MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 

Jelentéstétel   

30. szakasz

      A bizottság elkészíti   a  zárójelentést  az energihatékonyság növelését célzó 
lefolytatott intézkedéseiről  és   benyújtja azt Zenta község Községi Tanácsának.  

A nyilvánosságot tájékoztatja  az energiahatékonyság növelését célzó intézkedései 
megvalósításáról  a helyi  médiák  és   Zenta község honlapja által.  

A zárójelentés az energiahatékonyság növelését célzó  intézkedésének lefolytatásáról,   
amely különösen tartalmazza   az információkat   a lefolytatott aktivitásokról és  a felhasznált  
pénzeszközökről,   az észlelt  hiányosságokról az aktivitások lebonyolításánál és  azok  okát, 
az adatokat   az energia megtakarításáról és az üvegházhatást kiváltó gázkibocsátás 
csökkenéséről,  Zenta község Községi Tanácsának kell   benyújtani és  közzé kell tenni Zenta 
község hivatalos honlapján.  

A közvetlen eszközhasználók, akik  az energiahatékonyság növelésénél a 
munkálatokat kivitelezik, kötelesek a bizottságnak,   minden pillanatban  lehetővé tenni  az 
aktivitás megvalósulásának ellenőrzését és betekintést nyújtani minden szükséges 
dokumentációba.  

Közzététel 

31. szakasz

A Bizottság által közzétett adatokat és iratokat Zenta község hivatalos honlapján kívül,   
közzé kell tenni Zenta község hirdetőtábláján is.  

A dokumentáció őrzése 

32. szakasz

Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala köteles őrizni a teljes dokumentációt, 
amely  az energiahatékonyság növelését célzó intézkedések  társfinanszírozási eljárásában 
keletkezett, összhangban  az érvényes jogszabályokkal.   
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VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. szakasz

A jelen szabályzat  a meghozatalának napjával  lép  hatályba és közzé kell tenni Zenta 
Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k l á s 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/047, 
83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv. és 47/18 sz.) 20. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja többek között előirányozza, hogy  a város/község a szerve által,  összhangban a 
törvénnyel gondoskodik  a  környezetevédelemről.   

Az energetikai hatékonyságról és  az energia ésszerű használatáról szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye,  40/21 sz.) 69. szakasza, többek között előirányozza,  hogy  az 
energia   hatékony használata  terén a  munkálatok  finanszírozására vagy 
társfinanszírozására,  amelyek   projektumok, programok kidolgozására és  aktivitások 
megvalósítására  vonatkoznak, biztosítani kell  a  Szerb Köztársaság  költségvetésében, 
valamint  a  helyi önkormányzati  egység költségvetésében.  

Az energetikai hatékonyságról és  az energia ésszerű használatáról szóló törvény 70. 
szakasza előirányozza,  hogy a  helyi önkormányzati egység hatásköri szerve az aktusával 
megállapíthat különleges   pénzügyi és más  serkentéseket,   alapíthat költségvetési 
pénzalapokat,   valamint használhatja az eszközöket  a  saját alapjaiból  a  projektumok és 
más   aktivitások megvalósítására az  energia hatékony  használata  céljából a saját területén, 
összhangban a  törvénnyel  és  a  jogszabályokkal, amelyek   ezen szervek munkáját 
szabályozzák.   Az  aktivitásairól, a jelen szakasz 1.  bekezdése szerint, a helyi  önkormányzat  
hatásköri szerve  köteles tájékoztatni a minisztériumot.   

Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 66. szakasza 1. 
bekezdésének 21. pontja  előirányozza, hogy  Zenta község Községi Tanácsa  meghozza az 
aktust  a község költségvetéséből   dotáció útján   azt eszközök odaítélésére   a  jogosultság  
érvényesítésének módjáról  és   eljárásárok  az  intézmények  és  szervezetek   programjaira – 
projektumaira, amelyekkel szemben a  község nem gyakorolja  az alapítói jogokat.   

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE  

Ceglédi Rudolf, okl.ép.mérnök, s.k. 

Szám: 352-70/III-2021 
Dátum: 2021. július 8-án 
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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.) 74. szakaszának 1. bekezdése, Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 109. szakasza, valamint Zenta község 
területén a helyi közösségekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2021. sz.) 
24-26. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. július 12-én tartott ülésén
meghozta az alábbi

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAI 

MEGVÁLASZTÁSA LEFOLYTATÁSÁBAN ILLETÉKES VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 

A képviselő-testület KINEVEZI Zenta község területén a helyi közösségek tanácstagjai 
megválasztása lefolytatásában illetékes választási bizottságot (a továbbiakban: bizottság) 
négyéves megbízatási időre, az alábbi összetételben:  

1. elnöknek SARNYAI RÓZSA EDIT, okl. jogászt, zentai lakost, a Vajdasági Magyar
Szövetség képviselői csoport javaslatára

2. elnökhelyettesnek MUŠKINJA HENRICH ANIKÓ, okl. jogászt, zentai lakost a
Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoport javaslatára

3. tagnak KOPASZ MÉSZÁROS LÍVIA zentai lakos, a Vajdasági Magyar Szövetség
képviselői csoport javaslatára

4. helyettes tagnak NAGY SZUZANNA zentai lakost, a Vajdasági Magyar Szövetség
képviselői csoport javaslatára

5. tagnak KORMÁNYOS KATONA GYÖNGYI zentai lakost, a Vajdasági Magyar
Szövetség képviselői csoport javaslatára

6. helyettes tagnak HUSZÁK GÁBOR zentai lakost, a Vajdasági Magyar Szövetség
képviselői csoport javaslatára

7. tagnak SAŠA SERDAR zentai lakost, az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért
képviselői csoport javaslatára,

8. helyettes tagnak IGOR LAZIĆ zentai lakost, az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért
képviselői csoport javaslatára,

9. tagnak ZORAN MARČETA zentai lakost, az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért
képviselői csoport javaslatára,

10. helyettes tagnak DRAGANA MARINKOVIĆ zentai lakost, az Aleksandar Vučić –
Gyermekeinkért képviselői csoport javaslatára,

11. tagnak LJUBICA ROMANDIĆ zentai lakost, a Грађански покрет за Сенту -
Шандор Јожеф – Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József képviselői csoport 
javaslatára  

12. helyettes tagnak KÓKAI CSILLA zentai lakost, a Грађански покрет за Сенту -
Шандор Јожеф – Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József képviselői csoport
javaslatára ,

111. 
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13. tagnak RÉPÁS ERIKA zentai lakost, a Заједно за бољу Сенту – Együtt a jobb
Zentáért képviselői csoport javaslatára,

14. helyettes tagnak GORAN AVDALOVIĆ zentai lakost, a Заједно за бољу Сенту –
Együtt a jobb Zentáért képviselő csoport javaslatára,

II. 

A képviselő-testület a bizottság titkárának KINEVEZI KECSKÉS DEZSŐ, okl. jogászt, 
zentai lakost.  
A képviselő-testület a bizottság titkárhelyettesének KINEVEZI HEVÉR ÉVA, okl. jogászt, 
zentai lakost.  

III. 

A választási bizottság a helyi közösség tanácstagjainak választása lebonyolításának 
alkalmával a következő teendőket végzi:  

1) gondoskodik a választások törvényességéről,
2) meghatározza a szavazóhelyeket,
3) megállapítja a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi azok tagjait,
4) utasítást hoz a helyi közösségi tanácstagok megválasztásának lebonyolítására (a

továbbiakban: utasítás),
5) meghozza a helyi közösségi tanácstagok megválasztása lebonyolításának eljárásában

a választási cselekmények határidejének beosztását,
6) előírja a formanyomtatványokat és megszervezi a technikai előkészületeket a

választások lebonyolításához,
7) megállapítja a jelölti javaslatok összeállításának és benyújtásának az utasítással való

megfelelőségét,
8) kihirdeti a jelöltállítást,
9) megállapítja a választási jelöltlistát
10) megállapítja a szavazólapok kinézetét és tartalmát, a szavazólapok

szavazóhelyenkénti számát és jegyzőkönyv felvételével átadja őket a szavazatszedő
bizottságoknak,

11) megállapítja és közzéteszi a helyi közösségek tanácstagjaira vonatkozó választások
eredményeit,

12) jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testületnek a helyi közösségek tanácstagjait
megválasztó lebonyolított választásokról.

IV.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indokolás: 

Zenta község területén a helyi közösségekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
12/2021. sz.) 25. szakasza szerint a választási bizottságot az elnök és hat tag képezi, akiket a 
Községi Képviselő-testülete nevez ki, a Községi Képviselő-testülete képviselői csoportjainak 
javaslatára, a képviselők számával arányosan.  
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A választási bizottság összetételének a képviselő-testület politikai összetételét kell tükröznie 
a képviselői csoportok és koalíciók tekintetében. Egyetlen politikai pártnak vagy koalíciónak 
sem lehet a választási bizottság tagjainak felénél több tagja. A választási bizottságnak van 
titkára, akit a Községi Képviselő-testület nevez ki és, aki a választási bizottság munkájában 
szavazati jogosultság nélkül vesz részt. A választási bizottság elnökének, tagjainak és 
titkárának vannak helyetteseik. A választási bizottság tagjainak a kinevezése négyéves 
időtartamra szól. A választási bizottság elnökének, elnökhelyettesének, titkárának és 
titkárhelyettesének olyan személyeket kel kinevezni, akik jogtudományi egyetemi 
alapképzésben részesültek, és legalább hároméves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.  

A rendelet 26. szakasza előirányozza a választási bizottság hatáskörét. 

Az Aleksandar  Vučić - Gyermekeinkért képviselői csoportnak  a Zentai Községi Képviselő-
testületben 10 képviselője van. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoportjának 13  
képviselője  van. Az Együtt a jobb Zentáért képviselői csoportnak   3  képviselője  van, a  
Polgári Mozgalom Zentáért - Sándor József képviselői csoportnak  3  képviselője  van. 

A fent előterjesztettek alapján, megállapítást nyert, hogy a jelen határozat rendelkező 
részében felsorolt személyek eleget tesznek a kinevezésre a választási bizottság összetételébe, 
mert választói joggal rendelkeznek, illetve lakóhelyük Zenta község területén van, és az 
elnök, illetve elnökhelyettes kinevezésére javasolt személyek, valamint a választási bizottság 
titkári és titkárhelyettesi tisztségébe javasolt személyek is eleget tesznek a felsorolt 
aktusokkal előirányozott feltételeknek. A fent felsorolt személyek kinevezésére a javaslatokat 
a Községi Képviselő-testület képviselői csoportjai javasolták, részarányosan a képviselők 
számával.  

A felsoroltakkal összhangban Zenta Község Képviselő-testülete meghozta a rendelkező rész 
szerinti  határozatot.  

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen engedélyezett a fellebbezés a 
Közigazgatási Bírósághoz a határozat meghozatalától számított 24 órán belül. 

A határozat meghozatalra került 2021. július 12- én 09:13 órakor. 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia s. k.  
Zenta község    a Zentai Községi Képviselő-testület elnökasszonya 
Zentai Községi Képviselő-testület: 
Szám: 020-76/2021-I  
Kelt: 2021. július 12-én 
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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.) 74. szakaszának 1. bekezdése, Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 109. szakaszának 4. bekezdése, 
valamint Zenta község területén a helyi közösségekről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 12/2021. sz.) 32. és 33. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2021. július 12-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAI 

MEGVÁLASZTÁSA LEFOLYTATÁSÁBAN ILLETÉKES MÁSODFOKÚ 
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 

A képviselő-testület KINEVEZI Zenta község területén a helyi közösségek tanácstagjai 
megválasztásában illetékes másodfokú választási bizottságot (a továbbiakban: bizottság) 
négyéves megbízatási időre, az alábbi összetételben:  

1. Elnöknek PÓSA IBOLYA, okl. jogászt, zentai lakost, a Vajdasági Magyar Szövetség
képviselői csoport javaslatára,

2. Tagnak MIROSLAV BASARIĆ zentai lakost, az Aleksandar Vučić –
Gyermekeinkért képviselői csoport javaslatára,

3. Tagnak TŐKE JÁNOS zentai lakost, a Грађански покрет за Сенту - Шандор
Јожеф – Polgári Mozgalom Zentáért – Sándor József képviselői csoport javaslatára.

II. 

A képviselő-testület a bizottság titkárának KINEVEZI SANJA GAJIN, okl. jogászt, zentai 
lakost.  

III. 

A bizottság feladata, hogy másodfokon döntsön Zenta község területén a helyi közösségek 
tanácstagjai megválasztásában illetékes választási bizottság határozataira a kifogásokról.  

IV.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indokolás: 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 109. szakaszának 4. 
bekezdése megállapítja, hogy a helyi közösségek megalakításáról szóló határozat szabályozza 
a helyi közösségi tanácstagok megválasztásában szükség esetén részt vevő másodfokú szerv 
összetételét, kinevezésének feltételeit és módját, valamint feladatát és meghatalmazását. 

Zenta község területén a helyi közösségekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
12/2021. sz.) 32. és 33. szakasza megállapítja, hogy a másodfokú választási bizottság 
másodfokon dönt a választási bizottság határozataira benyújtott kifogásokról. A másodfokú 
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választási bizottságot a Községi Képviselő-testület alakítja meg. A másodfokú választási 
bizottság összetételének tekintetében jelen rendelet választási bizottságára vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A másodfokú választási bizottság megalakítása a választási 
bizottság megalakításával egyidejűleg történik. A másodfokú választási bizottságot az elnök 
és két tag képezi. A másodfokú választási bizottságnak van titkára, akit a Községi Képviselő-
testület nevez ki és, aki a választási bizottság munkájában szavazati jogosultság nélkül vesz 
részt. A másodfokú választási bizottság elnökét, tagjait és titkárát négyéves időtartamra kell 
kinevezi, és újra kinevezhetőek.  

Az Aleksandar Vučić - Gyermekeinkért képviselői csoportnak a Zentai Községi Képviselő-
testületben 10 képviselője van. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoportjának 13 
képviselője van. Az Együtt a jobb Zentáért képviselői csoportnak 3 képviselője van, a Polgári 
Mozgalom Zentáért - Sándor József képviselői csoportnak 3 képviselője van. 

Zenta község statútumának és Zenta község területén a helyi közösségekről szóló rendelet 
felsorolt rendelkezései alapján, megállapítást nyer, hogy a jelen határozat rendelkező 
részében felsorolt személyek eleget tesznek a másodfokú választási bizottságba való 
kinevezésnek. A fent felsorolt személyek kinevezésére a javaslatokat a Községi Képviselő-
testület képviselői csoportjai javasolták, részarányosan a képviselők számával. 

A felsoroltakkal összhangban Zenta Község Képviselő-testülete meghozta a rendelkező rész 
szerinti határozatot.  

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen engedélyezett a fellebbezés a 
Közigazgatási Bírósághoz a határozat meghozatalától számított 24 órán belül. 

A határozat meghozatalra került 2021. július 12- én 09:14 órakor. 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia s. k.  
Zenta község    a Zentai Községi Képviselő-testület elnökasszonya 
Zentai Községi Képviselő-testület: 
Szám: 020-77/2021-I  
Kelt: 2021. július 12-én 
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Főtér . 1. 
Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

- 13. Szám -
2021.07.12.
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