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157. 

Az energetikai törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 145/2014. és 95/2018. szám - más 

törvény) 15. szakasza, az energia hatékony felhasználásáról szóló törvény (SZK Hivatalos 

Közlönye, 25/2013. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és 10. szakasza, a lakhatásról 

és az épületek karbantartásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. és 9/2020. 

sz.) 61. szakasza 5. és 6. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK Hivatalos 

Közlönye, 129/2007. sz., 83/2014-es egyéb törvény, 101/2016-egyéb törvény és 47/2018) 32. 

szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos 

Lapja, 4/2019.sz.) 45. szakasza 1. bekezdése értelmében, valamint a JP 2/21 számú nyilvános 

felhívással összhangban, amely az épületek, a családi házak és lakások energetikai 

rehabilitációs programjának anyagi támogatására irányul és az önkormányzatok szintjén 

valósul meg, Zenta Község Képviselő-testülete 2021. szeptember 28-án meghozza  

 

 

R E N D E L E T E T  
 

a 2021. évi Zenta községbeli lakóépületek, családi házak és lakások  

energiahatékonyságának növeléséhez nyújtott pénzügyi támogatásról és a Zenta 

községben  található lakóépületek, családi házak és lakások energetikai rehabilitációs 

intézkedések  végrehajtási eljárásainak megállapításáról a 2021. évre szóló rendelet 

módosításáról   

 

1. szakasz  
 

A jelen  határozattal  a KKT eszközli  a 2021. évi Zenta községbeli lakóépületek, családi 

házak és lakások energiahatékonyságának növeléséhez nyújtott pénzügyi támogatásról és 

a Zenta községben  található lakóépületek, családi házak és lakások energetikai 

rehabilitációs intézkedések  végrehajtási eljárásainak megállapításáról a 2021. évre szóló 

rendelet módosítását.  

 

2. szakasz  

 

A rendelet  3. szakasza az alábbiak szerint módosul:  

 

„A jelen rendelet 2. szakasza szerinti  pénzeszközök, amelyek teljes  összege  5,000,000.00 

dinárt tesz az energetikai  hatékonyság intézkedéseinek  a  társfinanszírozására az alábbiak 

szerint kerül felosztásra:  

 

1. Összesen 3,167,920.00 dinár a termikus  fedő előmozdítására egyes intézkedések 

által:  

 

 - 2,447,920.00 dinár a külső ablakok és ajtók cseréjére és a hőveszteség csökkentésének 

   egyéb külső elemeire;  

- 720,000.00 dinár a falak, a tetők, a nyitott folyosók feletti födémek, a fűtött és fűtetlen terek 

   közötti falak, padlók hőszigetelésére.  

 

2. Összesen 1,832,080.00 dinár az épület fűtésrendszerének, illetve annak egyes részeinek  

    korszerűsítésére a következő módon: 

-  a meglévő kazán cseréje hatékonyabb kazánra (helyiséget fűtő vagy kombinált 
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       fűtőberendezés): elfogadható új hőeforrással, amely famasszát használ üzemangyakként 

       (pellet, brikett, faforgács, fapirolízis) gázkazán vagy  cseppfolyósított földgázüzemű 

        kazán.  

4. szakasz  

 

A jelen rendelet  a  meghozatalának napjával lép hatályba.  

 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Zenta község                  Szabó Dékány Zsófia s.k., 

Zenta Község Képviselő-testülete  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Szám: 320-9/2/2021-I  

Kelt: 2021. szeptember 28-án 

Zenta   

                                        

Indoklás:  

 

Az energetikáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 145/2014. és 95/2018. sz.  -más 

törvény) 15. szakasza előirányozza, hogy az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati 

egység a saját fejlesztési terveikben kötelesek megtervezni a területük energiaigényét, 

valamint a szükséges energiakapacitások biztosításának feltételeit és módját a stratégiával és 

a programmal összhangban.  

 

Az energia hatékony felhasználásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 25/2013. 

szám) 6. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, hogy az energia hatékony felhasználásának  

politikáját meghatározó alap jogi aktusai, az energiahatékonysági terv és program a helyi  

önkormányzati egység által kerül elfogadásra.  

 

Az energia hatékony felhasználásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 25/2013. 

szám) 10. szakasza kimondja, hogy az energiahatékonysági program különösen az alábbiakat  

tartalmazza: 1) az energia-megtakarítás tervezett célja, amely összhangban áll a stratégia, a  

program és a akcióterv tervezett céljaival; 2) az éves energiaszükséglet áttekintése és 

értékelése, ideértve a létesítmények energiateljesítményének értékelését; 3) az energia 

hatékony felhasználását biztosító intézkedések és tevékenységek javaslata az alábbiak szerint: 

(1) a helyi önkormányzati szervek, a közszolgálatok és közvállalatok által használt 

középületek energetikai rehabilitációjának és fenntartásának terve. (2) a kommunális 

szolgáltatások rendszerének fejlesztési tervei (távfűtési rendszer, távhűtési rendszer, 

vízellátás, közvilágítás, hulladékgazdálkodás, tömegközlekedés stb.), (3) az energia hatékony 

felhasználását szolgáló egyéb intézkedések; 4) a tervezett cél megvalósításának hordozói, 

határidői és a várható eredményei; 5) a program végrehajtásához szükséges pénzeszközök, 

azok forrásai és előteremtésének módjai.  

 

Az épületek lakhatásáról és karbantartásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 

104/2016. és 9/2020. sz.) 61. szakaszának 5. és 6. bekezdése előirányozza, hogy a helyi 

önkormányzat társfinanszírozású vissza nem térítendő támogatási határozatot hozhat az 

épületek értéknövelő beruházásaihoz, amely esetben az önkormányzat a költségvetésében 
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eszközöket lát elő ezen projektekben való részvételre és határozatot hoz, amelyben előírja az 

eszközök odaítélésének eljárását, az önrész százalékát és azokat a feltételeket, amelyek 

alapján az önkormányzat részt vesz ezen tevékenységekben.  

 

A Helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014-

más törvény, 101/2016-egyéb törvény és 47/2018.) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja 

előirányozza, hogy a Község Képviselő-testülete meghozza a község fejlesztési és egyes 

tevékenységeinek programját.  

 

Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 

bekezdésének 4. pontja előírja, hogy a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban  

hozza meg a fejlesztési és egyes tevékenységeinek programját, a közügyeket érintő  

tervdokumentációt, középtávú fejlesztési terveket és egyéb tervdokumentációt, a törvénnyel  

összhangban.  

 

A Szerb Köztársaság Bányászati és Energiaügyi Minisztériuma nyilvános felhívást hirdetett 

meg a lakóépületek, családi házak és lakások energetikai rehabilitációs programjának  

finanszírozására, amelyet a helyi önkormányzat bonyolít le - JP 2/21. A nyilvános felhívás a 

IV. pont 1. bekezdésének 3. pontjában előirányoztza, hogy a pályázat benyújtásakor 

mellékelni kell a helyi önkormányzati egység illetékes szervének határozatát a lakóépületek, 

családi házak és lakások energiahatékonyságának javítását célzó pénzügyi támogatásáról, 

amely magában foglalja a  tervezett intézkedéseket a lakóépületek, családi házak és lakások 

energetikai rehabilitációjához.  

 

Mivel szükség mutatkozott a pénzeszközök felosztásának  módosítására, amelyek 

előirányozásra kerültek  a 2021. évi Zenta községbeli lakóépületek, családi házak és lakások 

energiahatékonyságának növeléséhez nyújtott pénzügyi támogatásról és a Zenta községben  

található lakóépületek, családi házak és lakások energetikai rehabilitációs intézkedések  

végrehajtási eljárásainak megállapításáról a 2021. évre szóló rendelettel (Zenta Község 

Hivatalos Lapja,  8/2021. sz.) Zenta község Községi Tanácsa javasolja Zenta Község 

Képviselő-testületének  a  javasolt rendeletnek a javasolt szövegben való  meghozatalát.   
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158. 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz. és 88/2019. sz.) 

38. szakaszának 2. bekezdése, a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat megalapításáról 

szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013. és 15/2016. sz.) 43. szakasza, valamint 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 

bekezdésének 12. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 28-

án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T  

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁRÓL  

A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA 

MEGVÁLASZTÁSÁRA  

 

1. szakasz  

 

A KKT lefolytatja a nyilvános pályázatot a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat 

igazgatója megválasztására.  

 

2. szakasz 

 

Megállapítjuk a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat igazgatója megválasztására a 

nyilvános pályázat szövegét, amely szöveget csatolunk a jelen rendelethez és az annak alkotó 

részét képezi.  

 

3. szakasz  

 

A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat igazgatója megválasztására a nyilvános 

pályázat szövegét a jelen rendelet meghozatalát követő nyolc napon belül megküldjük a 

Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében és a Politika napilapban való közzététel céljából. 

A nyilvános pályázat szövegét meg kell jelentetni Zenta község honlapján is, kötelezően 

feltüntetve a nyilvános pályázat hirdetményének a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 

való közzétételi idejét. 
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4. szakasz  

 

A jelen rendeletet 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  

Szám: 016-11/2021-I                                                                            elnökasszonya 

Kelt: 2021. szeptember 28-án 

Z e n t a 

 

Indokolás:  

 

 A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz. és 

88/2019. sz.) és Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat megalapításáról szóló rendelet 

(Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013. és 15/2016. sz.) 43. szakasza szerint a közvállalat 

igazgatója megválasztásának nyilvános pályázati eljárását a közvállalat igazgatója 

megválasztására a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelettel kell megkezdeni, amely 

rendeletet a helyi önkormányzati egység azon szerve hoz meg, amely hatáskörrel rendelkezik 

a közvállalat igazgatója kinevezésében, amelynek az alapítója a helyi önkormányzati egység.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 

bekezdésének 12. pontja szerint a Községi Képviselő- testület, összhangban a törvénnyel, 

kinevezi és felmenti azon közvállalatok felügyelő bizottságát és igazgatóját, amelyeknek az 

alapítója és jóváhagyja azok alapszabályát, valamint gyakorolja az alapitói jogokat a 

törvénnyel összhangban. 

 

A nyilvános pályázat szövegét a helyi önkormányzati egység igazgatási szerve készíti 

elő, amelynek javaslatára meghozzuk a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendeletet a 

közvállalat igazgatója kinevezésére. 
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Az igazgatóválasztásra a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet javaslatát 

illetve annak szövegét a helyi önkormányzati egység hatásköri igazgatási szerve megküldi az 

igazgató megválasztásában a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet 

meghozatalában hatáskörrel rendelkező szervnek, azaz a Községi Képviselő-testületnek.  

 

A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Zenta 

Község Hivatalos Lapja, 2/2013. és 15/2016. sz.) 43. szakaszának 2. bekezdése szerint a 

nyilvános pályázat lefolytatásáról a rendeletjavaslatot a közvállalat igazgatója 

megválasztására a Zenta község Községi Tanácsa nyújtja be, és a rendeletjavaslat 

meghozatalát benyújthatja a közvállalat felügyelő bizottsága is Zenta község Községi Tanács 

által.  

 

A Községi Képviselő-testület, miután meghozta a nyilvános pályázat lefolytatásáról 

szóló rendeletet, a nyilvános pályázat szövegét megküldi a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Lapjának közzététel céljából és legalább egy napilapnak, amelyet a Szerb Köztársaság egész 

területén terjesztenek, a határidőn belül, amely nem lehet hosszabb nyolc napnál a közvállalat 

igazgatója megválasztására a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet 

meghozatalától.  

A nyilvános pályázat hirdetményét közzé kell tenni a község honlapján, azzal, hogy 

fel kell tüntetni, hogy a nyilvános pályázat hirdetménye mikor jelent meg a Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében.  

 

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 

meghatalmazott javaslattevője megerősítette a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat 

igazgatója megválasztására a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendeletjavaslatot és 

javasolja a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat 

igazgatója megválasztására a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet megvitatását és 

elfogadását.  
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Zenta Község Képviselő-testülete a közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 15/2016. sz. és 88/2019) 30. és 36. szakasza alapján kihirdeti a 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK A 

KINEVEZÉSÉRE 

 

1. ADATOK A KÖZVÁLLALATRÓL 

Neve: Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat Zenta 

Székhelye: Zenta, Ilije Birčanin u. 2. sz. 

Törzsszáma: 08139679 

2. ADATOK A MUNKAHELYRŐL  
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatója 

3. A KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
A közvállalat igazgatójának azon személyt nevezzük ki, aki eleget tesz az alábbi 

feltételeknek 

1) hogy nagykorú és cselekvőképes,  

2) hogy felső fokú képzettséggel rendelkezik az alapfokú tanulmányokon legalább négy 

évig tartó időtartamban, illetve az alapfokú akadémiai tanulmányokon legalább 240 

ESPB ponttal, mesterképző akadémiai tanulmányokon, mesterképző szakmai 

tanulmányokon, specialista akadémiai tanulmányokon, vagy specialista szakmai 

tanulmányokon, 

3) hogy legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezzen a teendőkön, amelyekre a 2) 

pont szerinti felső fokú képzettséget követelnek, 

4) hogy legalább hároméves munkatapasztalata van a teendőkön, amelyek kapcsolatban 

vannak a közvállalat teendőivel,  

5) hogy ismerje a korporatív igazgatás területét, 

6) hogy legyen munkatapasztalata a munka szervezésében és a munkák vezetésében,  

7) hogy nem tagja politikai párt szervének, illetve hogy elrendelték számára a tisztség 

ellátásának szünetelését a politikai párt szervében, 

8) hogy nem volt elítélve börtönbüntetésre legalább hat hónapig tartó időtartamban,  

9) hogy nem mondtak ki számára biztonsági intézkedéseket, összhangban a törvénnyel, 

amely a bűncselekményeket rendezi, éspedig: 

(1)  kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés az egészségügyi intézményben 

(2) kötelező pszichiátriai kezelés szabadon,  

(3) a narkomániások kötelező gyógykezelése 

(4) az alkoholisták kötelező gyógykezelése 

(5) a hivatás, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma. 

4. A MUNKAVÉGZÉS HELYE 

Zenta, Ilija Birčanin u. 2. sz.  

5. A HATÁRIDŐ AMELYEN BELÜL BE KELL NYÚJTANI A 

JELENTKEZÉSEKET: 

A nyilvános pályázatra a jelentkezés benyújtásának határideje 30 nap és a nyilvános 

pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételétől 

kezdődik. 

6. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRÓL A TÁJÉKOZTATÁS ADÁSÁVAL 

MEGBÍZOTT SZEMÉLY:  
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Sarnyai Rózsa Edit, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, 24400 Zenta, 

Fő tér 1. sz., telefonszáma: 024/655-404, mobilszáma: 064/8725412, e-mail cím: 

r.edit@zenta-senta.co.rs 

7. A CÍM, AMELYRE A JELENTKEZÉSEKET BE KELL NYÚJTANI:  

A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatója kinevezésében 

illetékes bizottság, 24400 Zenta, Fő tér 1. sz., a megjelöléssel „A Zentai Kommunális-

lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatója kinevezésére a pályázatra”. 

A BIZONYÍTÉKOK, AMELYEKET A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉSRE 

KELL BENYÚJTANI:  

a munkahely neve, amelyre a jelölt jelentkezik, jelentkezés önéletrajzzal és az eddigi 

munkatapasztalat felsorolásával, állampolgársági bizonylat, születési anyakönyvi 

kivonat, oklevél a megszerzett szakmai képesítésről, iratok, amelyekkel bizonyítják a 

szakmában a munkatapasztalatot (igazolás, határozat vagy más aktus, amelyekből 

látszik, hogy mely munkákon és milyen szakképzettséggel szerzett 

munkatapasztalatot).  

 Minden bizonyítékot csatolni kell eredetiben vagy fénymásolatban, amelyeket 

hitelesített a közjegyző.  

 A határidőn túl, érthetetlen jelentkezéseket és a jelentkezéseket, amelyek 

mellé nem csatolták az összes szükséges bizonyítékot Zenta község kinevezésekben 

illetékes bizottsága elveti a végzésével, amely ellen nem engedélyezett a külön 

fellebbezés.  

 A jelen hirdetményt közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében, a Politika napilapban és Zenta község hivatalos honlapján: www.zenta-

senta.co.rs. 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány        Szabó Dékány Zsófia s. k.  

Zenta község  

Zenta Községi Képviselő-testület              a Zentai Községi Képviselő-

testület  

Szám: 02-5/2021-I                                                                     elnökasszonya 

Kelt: 2021. szeptember 28-án  

Z e n t a 

 

  

mailto:r.edit@zenta-senta.co.rs
http://www.zenta-senta.co.rs/
http://www.zenta-senta.co.rs/
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159. 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz. és 88/2019. sz.) 

31. és 34. szakasza, a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat megalapításáról szóló 

rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013. és 15/2016. sz.) 41. és 42. szakasza, 

valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 

bekezdésének 12. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 28-

án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT 

A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA 

MEGVÁLASZTÁSÁRA A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁBAN ILLETÉKES 

BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 A KKT megalakítja a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat igazgatója 

megválasztásában a pályázat lefolytatásában illetékes bizottságot az alábbi összetételben:  

1. Pásztor Mária, zentai lakost – a bizottság elnöke, 

2. Pósa Tamás, bogarasi lakost – a bizottság tagja,  

3. Kosiczky András, zentai lakos – a bizottság tagja,  

4. Marčeta Zoran, zentai lakost – a bizottság tagja és 

5. Kovács Mária, zentai lakost– a bizottság tagja. 

 

II.  

 

 A bizottság feladata, hogy  

 lefolytassa a pályázatot a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat igazgatójának 

a kinevezésére a Zentai Községi Képviselő-testület rendelete és a hirdetmény 

alapján,  

 megvitassa a beérkezett jelentkezéseket, 

 végzéssel elvesse a határidőn túl, érthetetlen jelentkezéseket és a jelentkezéseket, 

amelyekhez nem csatoltak minden szükséges bizonyítékot, 

 megállapítsa, hogy a jelöltek, akik részt vettek a megválasztási eljárásban egyike 

sem tesz eleget a kinevezés feltételeinek, 

 kidolgozza a jelöltek jegyzékét, akik eleget tesznek a kinevezés feltételeinek,  

 lefolytassa a megválasztási eljárást a jelöltek között, akik eleget tesznek a 

kinevezés feltételeinek, 
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 megállapítsa a jelöltek eredményét, az igazgató kinevezésére előirányozott mércék 

szerint a választási eljárásban a szakmai képesítés, tudás és készség értékelésével, 

írásos ellenőrzéssel, szóbeli beszélgetéssel vagy más megfelelő módon, 

 amennyiben a megválasztási eljárásban írásos ellenőrzést végeznek, ezen 

ellenőrzés alkalmával tájékoztatja a jelölteket a helyről, a napról és az időpontról, 

amikor lefolytatják a jelöltekkel a szóbeli beszélgetést,  

 ranglistát dolgoz ki a jelöltekről a számbeli kimutatással és a megállapított 

eredményekkel, az előirányozott mércék szerint 

 megküldi Zenta község Községi Tanácsának a ranglistát legalább három 

legjobban rangsorolt jelölttel a számbelileg kimutatott és megállapított 

eredményekkel, valamint a megválasztási eljárásról szóló jegyzőkönyvet,  

 lehetővé tegye a jelölt kérésére a nyilvános pályázat dokumentációjába való 

betekintést, aki részt vett a megválasztási eljárásban, a bizottság felügyelete 

mellett, a kérelem átvételétől számított két napon belül, 

 dönt az eljárás további lefolyásáról, amennyiben a nevezett jelölt nem lép 

munkába határidőn belül, amelyet a Zentai Községi Képviselő-testület  állapított 

meg, valamint minden következő kinevezett jelöltet illetően a kinevezési 

jegyzékről.  

 

III.  

 

A bizottság üléseken dolgozik.  

Az ülésen folytatott munkáról jegyzőkönyvet kell vezetni.  

A bizottság jogerősen dönt, ha az ülésen jelen van a bizottság tagjainak több mint a 

fele.  

 

IV. 

 

 A bizottság elnökének és tagjainak joguk van a bizottság ülésén a munkában való 

részvételükért térítményre, összhangban a Községi Képviselő-testület képviselői és 

munkatestületének tagjai térítményéről szóló rendelet rendelkezéseivel (Zenta Község 

Hivatalos Lapja, 25/2010. és 10/2011. sz.). 

 

V.  

 

 A bizottság szükségleteire az adminisztrációs-műszaki teendőket a Zentai Községi 

Közigazgatási Hivatal képviselő-testületi alosztálya látja el. 

 

VI. 

 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány       Szabó Dékány Zsófia s. k.  

Zenta község  

Zenta Községi Képviselő-testület             a Zentai Községi Képviselő-testület  

Szám: 020-100/2021-I                                                                 elnökasszonya 

Kelt: 2021. szeptember 28-án 

Z e n t a 

 

 

Indokolás:  

 

 A közvállalatokról szóló törvény(az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz. és 

88/2019. sz.) (a továbbiakban: Törvény) és a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat 

megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013. és 15/2016. sz.) 

rendelkezései szerint, a közvállalat igazgatóját a lefolytatott pályázat alapján kell kinevezni. 

 

 A nyilvános pályázatot az igazgató megválasztására a pályázat lefolytatásában 

illetékes bizottság folytatja le (a továbbiakban: bizottság). A Törvény 31. szakaszénak 1. 

bekezdése előlátja hogy a bizottság öt tagból áll, melyek közül egy elnök, a 2. bekezdés 

szerint pedig a helyi önkormányzati egység bizottságát az a szerv alakítja meg, amelyet a 

helyi önkormányzati egység statútuma jelöl ki, mint illetékest az igazgató kinevezésében. 

 

A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Zenta 

Község Hivatalos Lapja, 2/2013. és 15/2016. sz.) 42. szakaszának 2. bekezdése előlátja hogy 

a bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek népképviselők, képviselők az autonóm tartomány 

képviselő-testületében és a helyi önkormányzat képviselő-testületében, valamint nem 

lehetnek az államigazgatási szervekben, az autonóm tartomány szerveiben és a helyi 

önkormányzati egység szerveiben kinevezett személyek sem. 

 

 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 

bekezdésének 12. pontja szerint a Községi Képviselő- testület, összhangban a törvénnyel, 

kinevezi és felmenti azon közvállalatok felügyelő bizottságát és igazgatóját, amelyeknek az 

alapítója és jóváhagyja azok alapszabályát, valamint gyakorolja az alapitói jogokat a 

törvénnyel összhangban.   

 

 A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat igazgatója megválasztásában a pályázat 

lefolytatásában illetékes bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslatot Zenta község 

Községi Tanácsa, mint a Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott 

javaslattevője megerősítette és javasolja a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Zentai 

Kommunális-lakásügyi Közvállalat igazgatója megválasztásában a pályázat lefolytatásában 

illetékes bizottság megalakításáról szóló határozat megvitatását és meghozatalát. 
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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 
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