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01. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/07., 83/2014. – 

más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és  111/2021. sz. – más törv.) 50. szakasza,  

valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 73.  szakasza   

alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a  2022. február  04-én tartott ülésén meghozta az 

alábbi  

 

HATÁROZATOT  

ZENTA  KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA  TAGJÁNAK TISZTSÉGE 

MEGSZŰNÉSÉNEK   MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 

I.  

A képviselő-testület  megállapítja  Szűgyi Imre,  Zenta  község  Községi Tanácsa tagja 

tisztségének   megszűnését halála bekövetkeztében.   

 

 

II. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

 

Indoklás:  

 

A Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésén,  2020. augusztus 21-én Szűgyi Imre, 

kevi lakos, megválasztásra került  Zenta község Községi Tanácsának tagjává.   

 

Szűgyi Imre  2021. november 28-án elhunyt.   

 

Az előadottak  alapján meghoztuk  a rendelkező rész szerinti   határozatot.   

 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 

határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 

Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 

postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 

 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány     Szabó Dékány Zsófia  s. k 

Zenta község  

Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Szám: 020-2/2022-I 

Kelt: 2022. február 04-én 

Z e n t a       
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02. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/07., 83/2014. – 

más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és  111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1.  

bekezdésének 12. pontja,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  

4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja és  64. szakasza   alapján, Zenta Község 

Képviselő-testülete a  2022. február  04-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT  

ZENTA  KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA  TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

 

I.  

A képviselő-testület   Zenta  község Községi Tanácsának megválasztotta:  

 - BIRKÁS ERIKÁT,  közgazdasági technikus, zentai lakost, a  kommunális tevékenységek 

területére. 

 

II.  

Zenta község Községi Tanácsának  tagja  állandó munkaviszonyban  van Zenta községben az 

írásos  nyilatkozat  megadásának  napjától,  hogy szeretne  állandó  munkaviszonyban lenni 

Zenta községben.   

 

III. 

A Községi Tanács tagjának a mandátuma   a Községi Tanács  mandátuma tartamáig tart.   

 

IV. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

 

Indoklás:  

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/07., 83/2014. – 

más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és  111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1.  

bekezdésének 12. pontjának rendelkezése előirányozza, hogy a  Községi Képviselő-testület, 

összhangban a törvénnyel: 12) megválasztja és felmenti a község polgármesterét, és  a község 

polgármesterének javaslatára  megválasztja   a község alpolgármesterét  és  a  községi tanács 

tagjait.  

 

Zenta község statútuma 45. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja előirányozza,  hogy a 

Községi Képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel  megválasztja és felmenti a község 

polgármesterét, és  a  község  polgármesterének javaslatára megválasztja a község 

alpolgármesterét  és  a Községi Tanács tagjait.   

 

Zenta község  statútumának  64. szakasza  előirányozza, hogy a  Községi Tanácsot a község 

polgármestere, az alpolgármester, valamint a Községi Tanács öt tagja alkotja, akiket a 

községi képviselő-testület választ meg négyéves megbízatási időre, titkos szavazással a teljes  

képviselők számának szótöbbségével.  

A Községi Tanács elnöke a község polgármestere.  

Az alpolgármester tisztségénél fogva tagja a Községi Tanácsnak.  

A Községi Tanács tagjelöltjeit a polgármester-jelölt javasolja.  
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Amikor a képviselő-testület dönt a község polgármesterének kinevezéséről, azzal egyidőben 

és egységbe fogva dönt az alpolgármester megválasztásáról és a Községi Tanács tagjainak 

kinevezéséről.  

A Községi Tanács megválasztott tagja esküt tesz, amely így hangzik: „Esküszöm, hogy Zenta 

község községi tanácsának tagjaként annak munkáját az alkotmánnyal, a törvényekkel és a 

községi alapszabállyal összhangban, tisztességesen, részrehajlás nélkül fogom végezni a 

lakosság érdekének képviseletében.”  

A Községi Tanács tagjai munkaviszonyt létesíthetnek a községben.   

Czeglédi Rudolf, Zenta község polgármestere   a Zentai  Községi Képviselő-testület ülésének 

napján,  2022. február  04-én  javasolta Zenta  Község Képviselő-testületének  a jelöltet Zenta 

községi Községi Tanács tagjának Birkás Erikát,   a  kommunális teendők  területére.   

A lefolytatott titkos szavazást  követően,  összhanban a Községi  Képviselő-testület 

munkájáról szóló ügyrenddel,   a  Községi Tanács tagjának Birkás Erika került  

megválasztásra. 

Az előadottak  alapján, a  képviselő-testület meghozta   a  rendelkező rész szerinti  

határozatot.   

 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 

határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 

Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 

postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 

 

 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány     Szabó Dékány Zsófia  s. k 

Zenta község  

Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Szám: 020-3/2022-I 

Kelt: 2022. február 04-én 

Z e n t a         
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03. 

A köztulajdonról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 

104/2016. – más törv., 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. sz.) 27. szakaszának 10. 

bekezdése, 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. 

szakasza 1. bekezdésének 89. pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. 

február 04-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T  

A KÖZTULAJDONÚ  INGATLANON  A  JOG TÉRÍTÉSMENTES  

ÁTRUHÁZÁSÁRÓL  

 

1. szakasz 

 

A jelen rendelettel a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, eszközli  

térítésmentesen,   közvetlen megállapodás alapján Zenta  község  köztulajdona jogának 

átruházását  a  Szerb Köztársaságra  a következő ingatlanokon, éspedig:  

 

- városi építési telek  -  épület és más létesítmény alatti telek, területe   302 m2,   amely 

Zentán, az  Újvidéki úton  található,  a  zentai k. k.  7948/4-es számú  parcelláján, 

bejegyezve, mint  Zenta község  köztulajdona  1/1 részben  a  zentai k. k.   18503-as 

számú  Ingatlanlapjában.  

 

- 1-es számú létesítmény  -  állami szervek és  szervezetek épülete, területe  302 m2,  

amely  Zentán, az  Újvidéki úton  található,  a  zentai k. k.  7948/4-es számú  

parcelláján, bejegyezve, mint  Zenta község  köztulajdona  1/1 részben  a  zentai k. k.   

18503-as számú  Ingatlanlapjában.  

 

- városi építési telek  -  épület és más létesítmény alatti telek, területe   15 m2,   amely 

Zentán, az  Újvidéki úton  található,  a  zentai k. k.  7948/4-es számú  parcelláján, 

bejegyezve, mint  Zenta község  köztulajdona  1/1 részben  a  zentai k. k.   18503-as 

számú  Ingatlanlapjában.  

 

- 2-es számú  létesítmény  -  állami szervek és  szervezetek épülete, területe  15 m2,  

amely  Zentán, az  Újvidéki úton  található,  a  zentai k. k.  7948/4-es számú  

parcelláján, bejegyezve, mint  Zenta község  köztulajdona  1/1 részben  a  zentai k. k.   

18503-as számú  Ingatlanlapjában.  

 

- városi építési telek -  telek, amely  katonai   szükségleteket szolgál, területe   3901 m2,   

amely Zentán, az  Újvidéki úton  található,  a  zentai k. k.  7948/4-es számú  

parcelláján, bejegyezve, mint  Zenta község  köztulajdona  1/1 részben  a  zentai k. k.   

18503-as számú  Ingatlanlapjában.  

 

Zenta község köztulajdona feletti  jog  átruházását a Szerb Köztársaságra   a jelen 

szakasz 1. bekezdése szerint  új épület kiépítése  céljából eszközöljük, a zentai székhelyű  

köztársasági  igazságügyi szervek  szükségleteire.  
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2. szakasz 

 

A képviselő-testület meghatalmazza Zenta község polgármesterét, hogy a  Szerb 

Köztársaság Kormánya döntésének meghozatalát követően a  jelen rendelet 1. szakaszában  

leírt ingatlan beszerzéséről és  a  községi vagyonjogi ügyészség előzetesen beszerzett 

véleményét követően kössön szerződést  a  Szerb Köztársaság képviselőjével   Zenta  község  

köztulajdonából  a  jogok átruházásáról a Szerb Köztársaságra  a szóban forgó   ingatlanokat 

illetően.   

 

3. szakasz  

 

A jelen  rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik 

napon lép hatályba.  

 

Indoklás:  

 

 A köztulajdonról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 

105/2014., 104/2016. – más törv., 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. sz.) 2. 

szakasza szerint a  köztulajdont a  Szerb Köztársaság   tulajdonjoga   - állami tulajdon, az 

autonóm tartomány – tartományi  tulajdon és  a  helyi önkormányzati  egység  tulajdonjoga – 

községi, illetve városi  tulajdon teszi.  

 

 A köztulajdonról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 

105/2014., 104/2016. – más törv., 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. sz.) 26. 

szakasza 1. bekezdésének 3. pontja  szerint,   a  köztulajdonban levő dolgokkal   való  

rendelkezéshez,  a  jelen törvény értelmében,  tekintendő  a köztulajdonjog átruházása más  

köztulajdonjog  hordozóira (térítés mellet  vagy térítésmentesen), beleértve  a cserét.   

 

 A köztulajdonról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 

105/2014., 104/2016. – más törv., 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. sz.) 27. 

szakaszának 10. bekezdése szerint,  a helyi  önkormányzat tulajdonában levő a  dolgok  

beszerzéséről és   a dolgokkal való rendelkezésről,   a  törvénnyel előirányozott feltételek 

mellett, a  helyi önkormányzati egység   szerve dönt, amely  összhangban  a törvénnyel és a 

helyi önkormányzati egység statútumával  került  megállapításra.   

 

 Az ingatlanok   beszerzésének és   elidegenítésének közvetlen megállapodással és  a 

köztulajdonban levő  dolgok  bérbeadásának,  illetve   beszerzésének  és más  vagyoni jogok 

használatba  való átengedésének,  valamint  a nyilvános árverés eljárásának  és   az írásos 

árajánlatok begyűjtésének  feltételeiről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye,  

16/2018. sz.) 5. szakaszának 3. bekezdése szerint a  köztulajdonjog  átruházása esetén az 

ingatlanokon   különböző   ilyen joghordozók között,   az ingatlanok   csak  a piaci érték alatt  

ruházhatóak  át, illetve térítésmentesen, azzal, hogy az  ilyen  rendelkezést  külön meg kell  

indokolni.  

  

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. 
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szakasza 1. bekezdésének 89. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, a törvénnyel 

összhangban, a törvényben és a statútumban megállapított egyéb teendőket is ellát.   

 

Az igazságügyi miniszter asszony  Maja Popović 2021.12.23-án a  464-00-001/2021-

12-es számú levelével   Zenta  község polgármesteréhez fordult,  és  hivatkozva  az 

Igazságügyi Minisztérium  szükségleteire,  hogy minőséges  helyiséget   biztosítson   a zentai 

székhelyű   igazságügyi szervek elhelyezésére, amivel tartósan   meg lenne oldva  az 

elhelyezés  és   biztosítva lennének  a  megfelelő  munkafeltételek azok számára,  tájékoztatta 

Zenta községet, hogy  az Igazságügyi Minisztérium érdekelt  egy új épület  kiépítésében  a  

zentai igazságügyi szervek számára, a felkínált lokáción,   az Újvidéki úton, a  zentai  k. k.  

7948/4-es  kataszteri parcellaszámán, bejegyezve  a zentai  k. k.   18503-as Ingatlanlapjában.   

 

Az igazságügyi miniszter asszony a szóban forgó levelében  kérte   Zenta  község  

hatásköri  szolgálataitól, hogy  kezdjék  meg   a  procedúrát   a  rendelet  meghozatalára Zenta  

községnek   a  köztulajdonban   levő jogosultság átruházásáról   a  Szerb Köztársaság 

köztulajdonába,  közvetlen megállapodás útján, térítésmentesen,   az ingatlanokon,  amelyek  

Zentán, az Újvidéki úton találhatóak,  amelyet  a  létesítmény tesz,  bejegyezve az 1-es 

sorszám alatt, mint  az állami szervek és szervezetek  épülete,  területe 302 m2,  a  

létesítmény, bejegyezve a 2-es sorszám alatt, mint  az állami szervek és szervezetek  épülete, 

területe  15 m2,   amelyek megvannak  a  zentai k. k.   7948/4-es  kataszteri  parcellaszámon, 

bejegyezve  a  zentai k. k.  18503-as Ingatlanlapjában és  városi  építési  telek,  teljes  területe  

4218 m2,  a zentai  k. k.   7984/4-es  kataszteri parcellaszámán,  bejegyezve  a  zentai  k. k.   

18503-as Ingatlanlapjában,  az Igazságügyi Minisztérium  szükségleteire,   a  zentai  

igazságügyi szervek   épületének kiépítése végett.   

 

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  hivatalnokai   2022.01.11-én  a  Vagyon-

visszaszármaztatási Ügynökséghez  fordultak   a kérelemmel, hogy küldjék meg a következő 

adatokat: „Tekintettel, hogy Zenta község szándékában  áll átruházni   a  Szerb Köztársaságra   

a köztulajdonjogot   az ingatlanok felett, amelyek a  zentai k. k.  7948/4-es parcellaszámán 

találhatóak, mely ingatlanok bejegyzésre kerültek  a  zentai  k. k.,  18503-as  számú  

ingatlanlapjában,  kérjük Önöket, hogy  az elkobzott vagyon visszatérítéséről  és a 

kártalanításról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 108/2013., 142/2014., 

88/2015. – az AB határozata, 95/2018. és 153/2020. sz.)  62. szakasza értelmében küldjék  

meg  az  adatokat   összhangban  az elkobzott   vagyon  bejelentéséről és nyilvántartásáról 

szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,  45/05. sz.)   jelentkezések lettek-e benyújtva  

a  szóban forgó ingatlanokat  illetően a valamikori  tulajdonosoknak, illetve azok  

jogutódjainak a visszaszármaztatására,  és  ha igen,   ezek az eljárások jogerősen   fejeződtek-

e be.”  

 

A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség  2022.02.02-án   kiadta  a  446-06-021-

000079/2022-01-es számú tájékoztatást, amely szerint:  

 

„Betekintéssel a Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség elektronikus adatbázisába 

nem találtak  kérelmet  az elkobzott vagyon visszaszármaztatására, illetve  kártalanításra  a  

zentai k. k.   7948/4-es kataszteri parcellaszámra.  

 

A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség hivatalos honlapján, a  

www.restitucija.gov.rs  közzétételre kerültek   a  kérelmek kivonatai,   az elkobzott vagyon 
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visszaszármaztatásáról és   kártalanításról szóló  törvény 42. szakaszának 1. bekezdése 

szerint.” 

 

Betekintéssel a  zentai  k. k.   18503-as számú  2022.01.20-ai   Ingatlanlapjába,  a 

Zentai  Községi Közigazgatási Hivatal  hivatalnokai  megállapították,  hogy Zenta község  a  

köztulajdon joghordozója  a   városi építési  teleknek -  épület és más létesítmény alatti telek, 

területe   302 m2,  a létesítmény száma 1  -  állami szervek  és szervezete épülete, területe  

302 m2,  a  városi építési teleknek – épület és  más létesítmény alatti telek, területe  15 m2,   a 

létesítmény száma 2 -  állami szervek  és szervezete épülete, területe  15 m2 és a  városi  

építési teleknek  - telek, amely katonai   szükségletet  szolgált,  területe  3901 m2,  mindezek    

Zentán, az  Újvidéki úton  találhatóak,  a  zentai k. k.  7948/4-es számú  kataszteri 

parcelláján, bejegyezve, mint  Zenta község  köztulajdona  1/1 részben  a  zentai k. k.   

18503-as számú  Ingatlanlapjában.  

 

A  köztulajdon átruházásának   külön indoklása térítésmentesen a  szóban forgó  

ingatlanokon,  az ingatlanok   beszerzésének és   elidegenítésének közvetlen megállapodással 

és  a köztulajdonban levő  dolgok  bérbeadásának,  illetve   beszerzésének  és más  vagyoni 

jogok használatba  való átengedésének,  valamint  a nyilvános árverés eljárásának  és   az 

írásos árajánlatok begyűjtésének  feltételeiről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos 

Közlönye,  16/2018. sz.) 5. szakaszának 3. bekezdése szerint: a zentai székhelyű köztársasági 

igazságügyi szervek pillanatnyilag nehéz körülmények között dolgoznak, mert  pillanatnyilag  

nem állnak  rendelkezésükre a  megfelelő nagyságú  helyiségek az épületben, ahol 

pillanatnyilag elhelyezést nyertek, és  másfelől Zenta község  érdeke, hogy  biztosítsa a 

minőséges  teret   a megfelelő  épület kiépítésére   a zentai  székhelyű  köztársasági 

igazságügyi szervek szükségleteire, amivel tartósan megoldaná   az elhelyezés problémáját és  

biztosítaná ezek számára   a megfelelő munkafeltételeket.  

 

A fent felsoroltak alapján, Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi 

Képviselő-testület által  hozott   aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta  a  

köztulajdonban levő  ingatlanok  feletti jog térítésmentes  átruházásáról szóló rendelet 

meghozatalát.  

 

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi 

Tanácsának a  javaslatát a  köztulajdonban levő  ingatlanok  feletti jog térítésmentes  

átruházásáról szóló rendelet meghozatalát  illetően és   a településrendezési,  és  lakásügyi-

kommunális teendők és  ökológiai bizottságának  a  véleményét, meghozta a rendelkező rész 

szerinti   rendeletet.  

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Zenta község       Szabó Dékány Zsófia s. k.  

Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület  elnök asszonya 

Szám: 46-1/2022-I 

Kelt:  2022. február 04-én 

Z e n t a  
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04. 

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

40/2021) 15. szakasza, a lakhatásról és az épületek karbantartásáról szóló törvény (SZK 

Hivatalos Közlönye, 104/2016. és 9/2020. sz. – más törvény) 61. szakasza 5. és 6. bekezdése, 

a helyi önkokormányzatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz., 

83/2014 - más törvény, 101/2016 – más törvény, 47/2018 és 111/2021) 32. szakasza 1. 

bekezdésének 4. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 

4/2019.sz.) 45. szakasza 1. bekezdése értelmében, Község Képviselő-testülete 2022. február 

4-én meghozta az alábbi 

 

R E N D E L E T E T  

a 2022. 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 2022. évre vonatkozóan  

 

1. szakasz 

 

Ezen határozattal meghatározzuk a Zenta községben található lakóépületek, családi házak 

és lakások energiahatékonyságának megnövelését célzó pénzügyi támogatás összegét és 

intézkedéseit a 2022. évre vonatkozóan. 

 

2. szakasz 

 

Zenta község a lakóépületek, családi házak és lakások energiahatékonysága 

megnövelésének pénzügyi támogatása érdekében a 2022. évi költségvetésében 

2.700.000,00 dinár összegű pénzügyi forrást biztosított. 

 

Zenta község a lakóépületek, családi házak és lakások energiahatékonyságának növelését 

célzó pénzügyi támogatás kiegészítő pénzügyi forrásainak biztosítása érdekében a 2022-es 

évben 2.700.000,00 dinár összegben részt vesz a Bányászati és Energetikai Minisztérium 

jövőbeni nyilvános felhívásán, amely a helyi önkormányzatok szervezte lakóépületek, 

családi házak és lakások energetikai rehabilitációjának finanszírozására vonatkozik. 

 

3. szakasz 

 

Ezen határozat 2.szakaszában említett pénzügyi források összesen 5.400.000,00 dinár 

összegben kerülnek elkülönítésre, energiahatékonysági intézkedések társfinanszírozására az 

alábbiak szerint: 
 

1) termikus burok javítása az alábbiak által:  

 

(1) a külső ablakok és ajtók és egyéb termikus takarói elemek cseréje. Ez az intézkedés 

felöleli a kísérő felszerelést az ablakokra/ajtókra, mind amilyenek az ereszek, 

ablakdeszkák, redőnyök, ablaktáblák stb., valamint a kísérő építési munkálatokat az 

ablakok/ajtók szabályos szét- és összeszerelésén, mint a régi ablakok/ajtók 

szétszerelése, elvitele a hulladéklerakóra, az ablakok szabályos beszerelése, az 
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ablakok/ajtók körüli megmunkálást gipszkarton lapokkal, a glettelést, a szélek 

megmunkálását és az ablakok/ajtók körüli meszelést a fal belső felén,  

 

(2) falak, födémek hőszigetelésének szerelése nyitott átjárók, falak felett, a talajon lévő 

padlók és a hőburkolat egyéb részei a főtetlen tér felé, 

 

(3) termikus szigetelő elhelyezését a tetőfedő alatt. Ez az intézkedés felölelheti, a sérült 

tetőfedő esetén a tetőrendszerek vízszigetelését, az építési munkákat a vízszigetelés 

cseréjén és a tetőfedő más rétegein, valamint a bádogosi munkálatokat, de nem a tető 

konstruktív elemeinek a cseréjén a munkálatokat.  

 

2) az épület hőtechnikai rendszerének előmozdítása a rendszer vagy a rendszer 

részének cseréjével hatékonyabb rendszerre, a következők által:  

 

(1) a meglévő helyiségfűtő cseréjét (kazán vagy kályha) hatékonyabbra,  

 

(2) a meglévő vagy új csőhálózat, fűtőtestek, radiátor testek és kísérő felszerelés cseréje,  

 

(3) hűszivattyúk beépítése (a helyiségmelegítők vagy kombinált melegítők)  

 

(4) a fűtési rendszer felszerelése szabályozó és mérő berendezésekkel az átadott 

hőmennyiségre a létesítményben (kaloriméterek, hőelosztók, balansz szelepek),  

 

(3) szoláris kollektorok beépítése az installációba a meleg víz fogyasztásának központi 

előkészítésére,  

(4) szoláris panelek beépítése és a kísérő installáció az elektromos áram termelésére 

saját szükségletre, kétirányú mérőberendezések beépítése az átadott és átvett 

elektromos energiára és a szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása és a 

munkálatok kivitelezőjének jelentése a szolárig panelek és a kísérő installációk 

beépítését illetően az elektromos energia gyártására, amelyek összhangban vannak a 

törvénnyel, amely szükséges a disztribúciós rendszerre való csatlakozáshoz.  

4. szakasz 

 

A Zenta községben található lakóépületek, családi házak és lakások energia-rehabilitációs 

intézkedéseinek végrehajtási eljárása a 2022-es évben a következő lépéseket tartalmazza: 

 

1. A Zenta községben található lakóépületek, családi házak és lakások energetikai 

rehabilitációs intézkedéseinek társfinanszírozásáról szóló szabályzatának a kidolgozása a 

2022-es évre; 

 

2. A Zenta község lakóépületeinek, családi házainak és lakásainak energetikai 

rehabilitációjára irányuló intézkedések társfinanszírozásáról szóló és a 2022-es évre 

vonatkozó szabályzat elfogadása a Községi Tanácsa által; 

 

3. A pályázati dokumentáció elkészítése azon gazdasági szervezetek kiválasztásához, 
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amelyek részt vesznek a lebonyolításban a szabályzattal összhangban; 

 

4. A pályázati dokumentáció elkészítése afelhasználók kiválasztásához a szabályzattal 

összhangban; 

 

5. A kivitelező gazdasági alanyok és a támogatás felhasználóinak által 

benyújtott dokumentumokat áttekintő és rangsoroló bizottság megalakítása; 

 

6. A gazdasági alanyok részére a nyilvános verseny kiírásáról szóló határozat előkészítése 

és elfogadása; 
 

7. A nyilvános pályázat meghirdetése; 

 

8. A gazdasági alanyok kérelmeinek begyűjtése; 

 

9. A gazdasági alanyok által benyújtott dokumentumok áttekintése és értékelése; 

 

10. A pályázat feltételeinek megfelelt gazdasági alanyok listájának elkészítése és 

közzététele; 

 

11. A felhasználók részére a nyilvános pályázat kiírásáról szóló határozat előkészítése; 

 

12. A nyilvános pályázat meghirdetése; 

 

13. A pályázatok begyűjtése a polgároktól/felhasználóktól; 

 

14. A felhasználók által benyújtott társfinanszírozási kérelme áttekintése és értékelése; 

 

15. A társfinanszírozásra elfogadott felhasználók listájának elkészítése és közzététele; 

 

16. A szerződések aláírása; 

 

17. A háztartások a kiválasztott gazdasági alanyoktól beszerzik a javakat vagy 

szolgáltatásokat; 

 

18. A társfinanszírozás szükséges pénzeszközei kifizetésére irányuló kérelmek benyújtása; 

 

19. Az eszközök átutalása Zenta község költségvetéséből; 

 

20. A lebonyolított intézkedések nyomon követése, monitoringja. 

 

5. szakasz 

 

Zenta község polgármesterét felhatalmazzuk, hogy az ezen rendelet 4. szakaszával 

összhangban, az eljárások lefolytatására külön határozattal egy külön munkatestületet 

hozzon létre, meghatározva annak összetételét és hatáskörét, valamint a végrehajtás 

határidejét. 
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A munkatestület szakmai és adminisztratív feladatait a Zentai Közigazgatási Hivatal 

gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztálya látja el. 

 

 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

6. szakasz 

 

Ez a rendelet az elfogadásának napján lép hatályba. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község 

Zenta Község Képviselő-testülete SzabóDékányZsófias.k., 

Szám: 30-3/2022-I a Zentai Községi Képviselő-testület 

Kelt:2022. február 4-én                   elnökasszonya 

Zenta 

 

Indokolás: 

 

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

-más törvény és 40/2021) 15. szakasza kimondja, hogy az autonóm tartomány és a helyi 

önkormányzatok a saját fejlesztési terveikben kötelesek megtervezni a területük 

energiaigényét, valamint a szükséges energiakapacitások biztosításának feltételeit és módját 

a stratégiával és a programmal összhangban. 

 

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

104/2016.és9/2020.sz.) 61. Szakaszának 5.és 6. Bekezdése előírja, hogy a helyi 

önkormányzat társfinanszírozású vissza nem térítendő támogatási rendeletet hozhat az 

épületek értéknövelő beruházásaihoz, amely esetben az önkormányzat a költségvetésében 

eszközöket lát elő ezen projektekben való részvételre és rendelet hoz, amelyben előírja az 

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

alapján az önkormányzat részt vesz ezen tevékenységekben. Ezen munkálatok 

finanszírozására az eszközök az önkormányzat költségvetésében vannak előlátva.  

 

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

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

előírja, 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. 
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05. 

A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. 

– az AB határozata,  24/2011., 121/2012.,  42/2013. sz. – az AB határozata,  50/2013. sz. – az 

AB határozata, 89/2013. sz.  –az AB határozata,  132/2014., 154/2014. és  83/2018., 

31/2019., 37/2019. – más törv., 9/2020 és 52/2021. sz.) 94. szakaszának 1. bekezdése,   az 

építési telek   rendezése  tartalmáról,  eljárásáról és  a  program meghozatalának módjáról 

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye,  27/2015. sz.) 7. szakasza, valamint  Zenta 

község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakaszának 21. pontja  

alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. február 04-én tartott ülésén meghozta  az 

alábbi   

 

É V E S    P R O G R A M O T 

a 2022-es évben Zenta  község éves  építési  telkének rendezéséről    

 

1. BEVEZETŐ RÉSZ  

 

Az éves  program  a 2022-es évben Zenta  község  építési telkének rendezéséről (a 

továbbiakban: program) kidolgozását a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK 

Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – az AB határozata,  24/2011., 121/2012.,  

42/2013. sz. – az AB határozata,  50/2013. sz. – az AB határozata, 89/2013. sz.  –az AB 

határozata,  132/2014., 154/2014., 83/2018. 31/2019. és 37/2019. – más törv., 9/2020 és 

52/2021. sz.) 94. szakaszának  1. bekezdésével,  az építési telek   rendezése  tartalmáról,  

eljárásáról és  a  program meghozatalának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye,  27/2015. sz.) rendelkezéseivel összhangban   kezdtük meg.   

 

Az éves program területileg felöleli Zenta  község területét.   

 

Az éves programot   a 2022-es évre  hozzuk meg és   a  2018-tól a 2022-ig terjedő időszakra 

Zenta község  építési telkének rendezéséről szóló középtávú programmal és  Zenta  község 

2022-es évi  költségvetéséről szóló rendelettel  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  31/2021. sz.) 

összhangban került  kidolgozásra.  

 

Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala az éves  programtervezetet a  2022-es évben az 

építési telek rendezéséről 2022.01.21-én közzétette  Zenta község  hivatalos honlapján,  a 

felhívással minden érdekelt személynek,  hogy küldjék meg   a  kommentárjaikat a Zentai 

Községi Közigazgatási Hivatal   építésügyi és kommunális teendők osztályvezetőjének  a  

közzétételtől számított  10 napon belül.  

 

A megadott határidőben a következő kommentárok érkeztek be: ________________.   

 

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

anyagok  javaslattevője megerősítette   a  2022-es évi építési telek   rendezése   éves  

programjavaslatát, és  azt  utalta  a Zentai Községi Képviselő-testületnek    megvitatás és 

elfogadás céljából.    

 

2. A  HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG  ÖSSZES FEJLESZTÉSI 

CÉLJAIVAL A PROGRAM   ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
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2.1.A program összehangoltsága a helyi önkormányzati egység területfejlesztési 

céljaival 

 

Zenta község hajlik az ésszerű beruházások felé a kommunális infrastruktúra létesítményeibe 

és feltételek megteremtésére a helyi önkormányzati egység további folyamatos fejlesztésére.   

 

A tervezett munkálatok megvalósítása hozzájárulnak a lakott települések minőségesebb 

kommunális infrastruktúrával való felszereltségéhez és a környezetvédelemhez. 

 

2.2.A program összehangoltsága egyes tevékenységekben a fejlesztési célokkal 

 

A hatások, amelyeket elvárunk a program végrehajtásával:  

 

-  a  lakott települések  minőségesebb  felszereltsége  kommunális infrastruktúrával (korszerű 

úttestek  kiépítése,  egészséges ivóvíz,  a szennyvizek elvezetése),  

 

- a meglévő  kommunális rendszerek minőségének  javítása és kibővítése,  

 

- az ipari övezetek  kommunális  infrastruktúrával való felszerelése, amivel  megteremtjük  a  

lehetőségét  új termelési  kapacitásoknak   és   új munkahelyek nyitásának,   

 

- az oktatási, kulturális és egészségügyi intézményekben a feltételek javítása, a  turisztikai 

kapacitás  javítása,   jobb feltételek teremtése  a  sport és a rekreáció fejlesztésére,   

minőségesebb  környezetvédelem,  a  polgárvédelem és  a védelem területén  a biztonsági 

fokozat  növelése.  

 

2.3. A program  módosításának és  kiegészítésének lehetőségei  

 

Feltételezzük a lehetőséget  a  programba való új aktivitások  bekapcsolódásra,  miközben 

tiszteletben kell tartani  a  feltételeket,  hogy  megakadályozzuk az újak  nem kívánt  kihatását  

a  már  előirányozott  munkálatokra.  

 

A program leglényegesebb aktivitásai,  amelyeknek   a  megvalósítását   biztosítani kell,   a  

tervdokumentáció kidolgozása,  mert anélkül,  a funkcionális  függőség  miatt,   kérdésessé  

válna  a többi  előirányozott munkálat   kivitelezése.   

 

A feltételesen előirányozott létesítmények és munkálatok (a feltételes előirányozottság oka, 

hogy nincsenek megbízható bizonyítékok, hogy végrehajtásra kerülnek a 

programidőszakban):  

 

1. földterület egy részének beszerzése a zentai November 11.  valamikori   katonai 

komplexus részén Zentán: habár  intenzíven dolgoznak  ezen projektum 

megvalósításán,  nincsenek megbízható információk arról, hogy  a  2022-es év végéig  

meglesznek a törvényes feltételek ezen jogügylet   megvalósítására  - tudniillik,   a  

szerződést a   valamikori  zentai November 11. katonai komplexum egy részének az 

átviteléről csak akkor  lehet megkötni, ha  a Szerb Köztársaság Kormánya erről helyes   

határozatot  hoz  és  amikor  a  könyvön kívüli   létesítmények  a szóban forgó 

földterületen bejegyzésre  kerülnek  az  Ingatlan-nyilvántartó Hivatalban,  
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2. a IIa rendű 105-ös számú állami útvonal  részletes  szabályozási   tervének a  

kidolgozása Zenta település területén és  tervdokumentáció kidolgozása   a  zentai 

Stevan Sremac Általános  Iskola   helyreállítására: mivel   a szóban forgó tervaktusok  

kidolgozása hosszan tartó  munka,   nincs  megbízható információ arról,  hogy  a  

2022-es év végéig be is fejeződik.   

 

3. AZ ÉPÍTÉSI TELEK RENDEZÉSÉN A KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMMAL  

ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK  ÁLLÁSA  

 

Tekintettel, hogy  Zenta  község  az előző  és a folyó évben   jelentős  eszközöket kapott a 

rendeltetésszerű  átutalásokból  magasabb hatalmi szintektől,   és  adományokat külföldről,   a 

2018-tól a 2022-es évig terjedő építési telek rendezése  középtávú programjának   nagy  része  

teljes egészében megvalósult, de legalább megkezdődött.  

 

A) Teljes egészében megvalósultak  a  következő programfeladatok, illetve  projektumok a 

2018-tól a 2022-es évig terjedő építési telek rendezése  középtávú programból:  

 

1. a  hőenergia  gyártása  energetikai létesítmény (hőerőmű)  részletes szabályozási tervének 

kidolgozása  Zentán a 49-es tömb részében,   

2. az új zentai Hőerőmű felszerelése  és kiépítése,  

3. az  Idősek Otthona létesítményének rekonstrukciója céljából a tervdokumentáció 

kidolgozása  

4. a közlekedési útvonal kiépítése  - aszfalt utak   a  Kertész és a Csuka Zoltán utcákban 

Zentán,  

5. a csatornahálózat  kiépítése  a Petőfi brigádok és  a Berta István utcák részeiben,   

6. a  nemzeti  kisebbségek nyelvén kiírt táblák kidolgozása és elhelyezése,   

7. fényjelzés Tornyoson (új villanyrendőr),   

8.  a projektum Városok a fókuszban – a zentai Stevan Sremac  park  rekonstrukciója,  

9. a hővezeték-hálózat felvásárlása (amelynek az  adásvételi szerződése  lényegében még  az 

időszak kezdete előtt került megkötésre,  mint amelyre  a  középtávú programot hoztuk, de  

az adásvételi ár  utolsó  részletének   a   kifizetését csak  2019-ben eszközölték).  

10. Zenta község területrendezési tervének kidolgozása,  

11.  Zenta település  általános   szabályozási tervének kidolgozása,   

12.  a 8-as  tömb a  7-es tömb egy része és  a  9-es tömb egy része    a részletes szabályozási 

tervének kidolgozása.   

 

B) Minden évben rendszeresen végezzük  a következő programfeladatok, illetve projektumok    

megvalósítását a  2018-tól a 2022-es évig terjedő építési telek rendezése  középtávú 

programból:  

1. az építési telek igazgatása  (pl. a  vagyonjogi viszonyok rendezése, az illetékek  fizetése 

stb.)  

2. Zenta község területén a  közvilágítás   folyó javítása és karbantartása,   

3. az utak  rendszeres karbantartása,   az útszegélyek rendszeres karbantartása,   a közlekedési 

jelzések és az  úti   felszerelés rendszeres karbantartása,   a vertikális és   horizontális 

szignalizáció karbantartása,   az  utak téli karbantartása,   az útátkelők   karbantartása   a  

vasúti  síneken keresztül,  az utakról a lecsapolási rendszer karbantartása,   

4. a zöld közterületek karbantartása,  

5. a közterületek  tisztítása, 
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6. a szökőkút, a közterületen levő  játszóterek,  a  városi strand karbantartása,   beton gömbök   

kidolgozása és elhelyezése,  

7. a terv műszaki dokumentáció  kidolgozását,  a  szakmai felügyelet és más  kísérő 

cselekmények gyakorlását különféle  beruházásokkal  kapcsolatban a telek   kommunális 

felszereltségét illetően.  

 

C) A következő programfeladatok, illetve projektumok megvalósítása van folyamatban a 

2018-tól a 2022-es évig terjedő építési telek rendezése  középtávú programból:  

 

1. telek részének beszerzése  Zentán a  valamikori November 11. katonai komplexumban,  

 

2. a IIa rendű 105-ös számú állami  útvonal   részletes   szabályozási tervének kidolgozása 

Zenta település építési  területén belül,   

 

 

4. KRITÉRIUMOK   A KÖZÉPTÁVÚ  PROGRAMBÓL A MUNKÁLATOK  

KIVÁLASZTÁSÁRA, AMELYEK A  2022-ES ÉVI  PROGRAMBAN  

SZEREPELNEK  

 

A munkálatok kiválasztási kritériumai a középtávú programból, amelyek a  2022-es évi éves  

programban találhatóak az alábbiak szerint kerülnek besorolásra:  

 

A) folyó munkálatok, amelyeket folytatni kell  

 

B) elsőbbség a többi munkálat között,  

 

C) technológiai feltételek, amelyeket  az elfogadott elsőbbségek határoznak meg,   

 

D) pénzügyi,  szervezeti  és más körülmények,  amelyek kihatással vannak a munkálatok 

kivitelezésének elsőbbségére  és ütemére a középtávú programból.   

 

A) A munkálatok  kiválasztásának   fontos kritériumai a középtávú programból, amelyek a  

2022-es évi éves programban szerepelnek azok,  hogy  a  folyó munkálatokat folytatni kell: 

mindenkinek, aki akárcsak egy kicsit is ért a szakmához  nem szükséges elmagyarázni a  

káros következményeket, amelyek a  megkezdett munkák  beszüntetéséből  keletkeznének,  

kizárólag azon okból,  mert letelt a határidő, amelyre a programot meghozták.   

 

Úgyszintén  folytatni kell a  korábban  felvállalt kötelezettségeket: pl. rendszeresen fizetni 

kell a részleteket,  amennyiben az építési telek vagy a kommunális infrastruktúra  

létesítménye beszerzéséről szóló szerződés az ár  törlesztésének   kötelezettségével került  

megkötésre,  részletekben  hosszabb időtartamban.   

 

B) Egyéb fontos kritériumok, amelyek megállapítják az elsőbbséget  a  munkálatok között az 

alábbiak:  

 

- az emberek  életére vagy egészségére  káros következmények, amelyek keletkeznének, ha a 

szóban forgó munkálatokat  nem  végeznénk el,   
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- a hatásköri  bíróság ítélete vagy a  hatásköri szerv határozata, amellyel Zenta községnek 

meghagyták bizonyos munkálatok kivitelezését,   

 

- törvényes kötelezettség, amely  meghagyja Zenta  községnek bizonyos munkálatok 

kivitelezését,   

 

- szükséges szükséglet bizonyos munkálatok elvégzésére,  előfeltételek   megteremtésére, 

illetve  felállítására   a  kommunális tevékenység végzéséhez.  

 

C) A technológiai  feltételek  alatt, amelyek meghatározzák   az elsőbbséget   a  legfontosabb 

kritérium   a  szükséges  tervalap, illetve  tervdokumentáció  kidolgozása,  amelyek nélkül 

elképzelhetetlen bármilyen   beruházás végzése.   

 

Úgyszintén fontos kritériumot képez, hogy bármiféle beruházás megkezdése elképzelhetetlen   

a többi előkészítő munkálat  elvégzése nélkül.  

 

D) A legfontosabb kritérium a pénzügyi, szervezeti  és  más körülmények között, amelyek 

kihatással vannak a munkálatok kivitelezése elsőbbségének kiválasztására és  ütemére  a  

középtávú programból az alábbiak:  

 

- szükséges kiválasztani   a  munkálatok   elvégzését, amelyeket jelentős részben a  

rendeltetésszerű  átutalásokból  finanszíroznak   magasabb hatalmi szintek által, illetve  

külföldi adományokból,  

 

-  kívánatos, hogy  egyidejűleg vagy azonnal  elvégezzék  a  munkálatokat,   amelyek 

egyidejű  elvégzésével jelentős megtakarításra kerülhet sor (pl. több kommunális vezetékek  

egyidejű elhelyezése,   egy bizonyos létesítményen   különböző  beruházások egyidejű   

elvégzése,   amelyen   rekonstrukciót végeznek stb.).  

 

5. AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK  BEMUTATÁSA   AZ ÉPÍTÉSI 

TELEK RENDEZÉSÉN  

 

Az építési telek rendezésén a munkálatok felölelik annak előkészítését és kommunális 

felszerelését.   

 

A telek előkészítése  felöleli  a  kutató munkákat,  a  földméréstani, geológiai és más  

alapokat,   a  terv és  műszaki dokumentáció kidolgozását,   a  telek rendezési programját,  

szükség szerint a létesítmény eltávolítását,  a terep helyreállítását és  más munkálatokat.   

 

A telek felszerelése  felöleli a kommunális infrastruktúra létesítményének kiépítését és   a   

közrendeltetésű területek  kiépítését és rendezését.   

 

5.1. A TELEK ELŐKÉSZÍTÉSE  

 

 

5.1.1. Beszerezni a telket  

A telek   beszerzése  felöleli:  
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- Zentán a  valamikori   November 11. katonai komplexum  telke egy részének a  beszerzését.  

1.500.000,00 dinár,   

 

- az építési telek igazgatását: 500.000,00 dinár.   

 

5.1.2. Előkészítő munkálatok  

 

Az előkészítő munkálatok felölelik:  

 

 

- a IIa rendű 105-ös számú állami út  útvonala  részletes  szabályozási tervének   

kidolgozását  Zenta  település   építési területén  1.927.200,00 dináros értékben 

(amelyből 1.527.200,00 dinár az előző évek   adományainak felhasználatlan 

eszközei), 

 

- játszóterek   tervezése és kiépítése  5.000.000,00 dinár (amelyből az összes eszköz 

egyéb forrásokból való),  

 

- a  terv-műszaki dokumentáció kidolgozása   a hidrotermális furat felszerelésére 

1.680.000,00 dinár (amiből  966.000,00 dinár az előző évek adományainak 

felhasználatlan eszköze) 

 

- a hidrotermális furat  dokumentációjának felújítása  1.200.000,00 dinár,  

 

- különböző tervdokumentáció  kidolgozása 3.000.000,00 dinár 

 

 

5.1.3. A telek előkészítésének összesítése   

 

Sorszám A beruházás leírása  A beruházás becsült értéke  

(RSD)  

1.  Telek beszerzése   2.000.000,00 

2.  Előkészítő munkálatok  15.337.200,00 

 ÖSSZESEN (előirányozott  

összeg):  

17.337.200,00 

 

5.2. A TELEK KOMMUNÁLIS FELSZERELTSÉGE 

5.2.1. Vízellátási rendszer 

 

  

Sorszám  A beruházás 

leírása 
A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgálatok  

használati 

módja  szerinti 

besorolás 

Funkcionális rang 

szerinti besorolás 
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1. Előre nem látott 

költségek 
0,00   

 ÖSSZESEN 

(előirányozott  

összeg): 

0,00   

 

5.2.2. Csatornarendszer 

Sorszám A beruházás 

leírása 
A beruházás 

becsült  értéke 

(RSD) 

A szolgálatok  

használati 

módja  szerinti 

besorolás 

Funkcionális rang 

szerinti  besorolás 

1. Előre nem látott 

költségek 
0,00   

 ÖSSZESEN 

(előirányozott  

összeg): 

0,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

 

5.2.3. Elektro - energetikai hálózat 

1. Folyó javítások 

és  karbantartás 

a közvilágításon 

Zenta község 

területén 

6.400.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

 ÖSSZESEN 

(előirányozott 

összegek): 

6.400.000,00   

 

5.42.4. Telekommunikációs hálózat 

 

Sorszám A beruházás leírása A beruházás 

becsült  

értéke (RSD) 

A szolgálatok  

használati 

módja  

szerinti 

besorolás 

Funkcionális rang 

szerinti  besorolás 

1. Előre nem látható 

költségek 

0,00   

 ÖSSZESEN 

(előirányozott 

összeg): 

0,00   

 

5.2.5. Közlekedési felületek 

A programmal előirányozott  munkálatok-kiépítés, megerősített karbantartás, az úthálózat 

rendszeres karbantartása:  

Sorszám A beruházás ÖSSZESEN A szolgálatok  Funkcionális rang 
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leírása PÉNZESZKÖZÖK A 

MEGVALÓSÍTÁSHOZ 

használati módja  

szerinti besorolás 
szerinti  besorolás 

1 A közlekedési 

infrastruktúra  

igazgatása és 

karbanrtartása 

(pl.  az utak  

rendes  

karbantartása, az 

útszegélyek  

karbantartása,   a  

közlekedési 

szignalizáció és 

az útfelszerelés 

karbantartása,   a  

vertikális és 

horizontális 

szignalizáció 

karbantartása,  

az utak 

karbantartási téli 

időszakban,   az 

úti átkelők 

karbantartása  a  

vasúti síneken 

át,  az utak 

lecsapolási   

rendszerének 

karbantartása 

stb.)  

27.000.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

2 IPA  projektum: 

Banat  touristic 

cicling route  

connection 

Banat bike  

14.079..000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

3  A kerékpárút   

kiépítetlen része 

a Tornyosi úton  

1.500.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

 ÖSSZESEN 

(előirányozott 

összeg): 

42.579.000,00   

MEGJEGYZÉS:  A költségvetési eszközök mellett  az IPA  projektumot Banat  touristic 

cicling route  connection Banat bike az Európai Unió eszközeiből is finanszírozásra kerül.  

5.2.6. A szabad területek  rendezése 

Sorszám A beruházás 

leírása 
A beruházás 

becsült  értéke 

A szolgálatok  

használati módja  

Funkcionális rang 

szerinti  besorolás 
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(RSD) szerinti besorolás 

1. A zöld felületek 

karbantartása 

  

16.500.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

2. A 

közrendeltetésű 

területek   

tisztaságának  

fenntartása   

9.000.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

3 A szökőkút és  a  

játszóterek  

karbantartása a 

közterületeken, a 

városi strand 

karbantartása és  

beton gömbök 

elhelyezése 

4.500.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

másodlagos   

hálózati rang   

4 A városi  

medence 

helyreállítása 

3.000.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

5 Játszóterek 

kiépítése 

1.000.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

 
 

ÖSSZESEN 

(előirányozott  

összeg): 

34.000.000,00   

 

5.2.7. Hővezetékek 

 

Sorszám A beruházás 

leírása 

A beruházás 

becsült  értéke 

(RSD) 

A szolgálatok  

használati módja  

szerinti besorolás 

Funkcionális rang 

szerinti  besorolás 

1 A 

tervdokumentáci

ó kidolgozása  a  

meglévő 

hővezeték   és az 

alállomások 

újáépítésére 

Zentán 

2.300.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   

2 Hőenergia  

gyártása és 

disztribúciója  

2.000.000,00 a közös 

kommunális 

fogyasztás   

létesítményei 

elsődleges   

hálózati rang   
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 ÖSSZESEN 

(előirányozott 

összeg): 

4.300.000,00   

 

5.2.8. Más kommunális  rendszerek (gázvezetékek,   parti erődítmények) 

Sorszám A beruházás 

leírása 
A beruházás 

becsült  értéke 

(RSD) 

A szolgálatok  

használati módja  

szerinti besorolás 

Funkcionális rang 

szerinti  besorolás 

1. Előre nem 

látható költségek  

0,00   

 ÖSSZESEN 

(előirányozott 

összeg): 

0,00   

 

5.2.9. Többrendeltetésű  fejlesztési projektumok (pl. a terv műszaki dokumentáció 

kidolgozásának  a  költségei,   szakmai felügyelet gyakorlása és  az egyéb kísérő 

költségek a  földterület  kommunális felszereltsége   különféle beruházásain) 

 

Sorsz.  A beruházás leírása  A beruházás  értékének 

becslése (RSD) 

1.  Többrendeltetésű  

fejlesztési projektumok (pl. 

a  terv műszaki 

dokumentáció kidolgozása,  

a szakmai  felügyelet 

gyakorlása  és  az egyéb 

kísérő költségek a  

földterület  kommunális 

felszereltsége   különféle 

beruházásain stb.) 

17.000.000,00 

 ÖSSZESEN (előirányozott 

összeg)  

17.000.000,00 

 

5.2.10. A földterület  kommunális felszerelésének összesítése  

Sorszám A beruházás leírása A beruházás  becsült  értéke 

(RSD) 

1 Vízellátási rendszer   0,00 

2 Csatornarendszer   0,00 

3 Elektro – energetikai  hálózat 6.400.000,00 

4 Telekommunikációs hálózat 0,00 

5 Közlekedési felületek  42.579.000,00 

6 A szabad felületek rendezése   34.000.000,00 
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7 Hővezeték 4.300.000,00 

8 Más kommunális rendszerek  0,00 

9 Többrendeltetésű fejlesztési   

projektumok (pl. a terv műszaki 

dokumentáció kidolgozása,  a szakmai  

felügyelet gyakorlása  és  az egyéb kísérő 

költségek a  földterület  kommunális 

felszereltsége   különféle beruházásain 

17.000.000,00 

 ÖSSZESEN (előirányozott összeg): 104.279.000,00 

 

5.3. AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK  ÖSSZESÍTÉSE  AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

RENDEZÉSÉN  

Sorszám A beruházás leírása  A beruházás   becsült értéke 

(RSD) 

1 A fölterület  előkészítése 17.337.200,00 

2 A földterület  kommunális 

felszerelés  

104.279.000,00 

 ÖSSZESEN (előirányozott 

összeg)  

121.616.200,00 

 

Megjegyzés: A beruházások  becsült értéke  RSD-ben van kimutatva.   Az euró árfolyama   a 

dinárhoz viszonyítva   a  jelen program kidolgozásának  idején 1 euró = 117,58 RSD.  

 

A program  az alábbi  munkálatokat tartalmazza, amelyek a következőkre vonatkoznak:  

 

- a  kommunális és  vonalas infrastruktúra   létesítményei   kiépítésének lokációjára,  

 

- a  közrendeltetésű létesítmények   kiépítésére szánt lokációra, 

 

- a telek rendezésére szánt lokációkat,   

 

- lakásépítési  lokációkat,  

 

- ipari  és  más gyártói létesítmények  kiépítésének lokációit,  

 

- üzleti, vendéglátói,  kereskedelmi és stb. létesítmények kiépítésének lokációit,  

 

- közlétesítmények kiépítésének lokációit (oktatás, kultúra,  egészségügy, szociális védelem, 

stb.) 
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- kisipari és iparosi   létesítmények   kiépítésének lokációi,   

 

- jelentős kommunális  létesítmények (magisztrális közlekedési utak,  víztisztító 

berendezések  stb.)  

 

- specifikus létesítmények  a  kommunális felszereltségre (temetők, parkok, nyilvános fürdők, 

nyilvános WC-k, hulladéktárolók stb.) és  

 

- a tervdokumentációval felölelt munkálatok.   

 

A munkálatok feltételezett feltételei  és  finanszírozási forrásai:  

 

A munkálatok Zenta község 2022-es évi költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.   

 

6. AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK  FINANSZÍROZÁSÁNAK  FORRÁSAI 

ÉS  FELTÉTELEI A  TELEK RENDEZÉSÉN  

 

Az építési telek rendezésének finanszírozását Zenta község költségvetésében kell biztosítani, 

amely eszközöket az alábbiakból valósít meg:  

 

- hozzájárulások az építési telek rendezéséhez,  

 

- az építési telek bérleti díja,  

 

- az építési telek elidegenítése vagy cseréje,  

 

- a bérleti jognak a tulajdonjogra váltása,  

 

- a  felsőbb hatalmi szintek   rendeltetésszerű átutalási eszközei,  

 

- egyéb források, összhangban a törvénnyel.  

 

Az építési telek rendezésének a finanszírozása lehetséges részarányosan az erre a célra   

megvalósított eszközök mértékével.   

 

7. A PROGRAM LEFOLYTATÁSÁNAK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

INTÉZKEDÉSEI 

A) A program végrehajtásának  megszervezése  

 

A program   végrehajtásának a megszervezésében a  község polgármestere bír hatáskörrel, 

akit meghatalmazunk,  hogy Zenta község nevében  foganatosítson minden jogi cselekményt, 

23



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

- 01. Szám - 
2022.02.04.  

 

megindítsa a megfelelő eljárásokat a  jóváhagyás, az építési engedélyek,  a  munkálatok  

kivitelezése  megkezdésének  bejelentései és a használati  engedély  beszerzésére,   az építési 

telek   rendezése céljából. 

 

B) Külön feltételek  a  program megvalósítására  

 

Az építési telek rendezésére a hozzájárulásokból a jövedelem és az építési telek 

elidegenítéséből a jövedelem mozgásának figyelemmel kísérési eljárását Zenta község 

Községi Közigazgatási Hivatalának  a  költségvetési  és  pénzügyi osztálya végzi.   

 

Abban az esetben, ha tudomásunkra jut a jelen programmal előirányozott munkálatok 

módosult terjedelme, szerkezete és értéke, erről tájékoztatjuk a pénzügyi alosztályt, a 

költségvetést és  Zenta község   Községi Közigazgatási Hivatalának a Helyi Akciótervét.   

 

C) A program módosításának és kiegészítésének  a  módja  

 

A 2022-es évi éves  építési telek rendezésének   programja   módosításának és 

kiegészítésének   a  kidolgozását az alábbiak szerint kell eszközölni:  

 

- Zenta község  költségvetése módosításának és  kiegészítésének  a  megkezdése,   

- az aktivitások megvalósításának áttekintett   üteme  alapján az év folyamán egy 

bizonyos időszakban  a szerződött  kötelezettségek és  az utólagosan  benyújtott 

kezdeményezések a hiányzó  infrastruktúra  kiépítésére a meglévő településeken,  

valamint  Zenta  község érdeke esetében   nagy értékű  létesítmény  kiépítésére, amely   

különleges jelentőséggel bír  Zenta  község számára,  valamint   az  új lokációk 

rendezésének szükségletekor eszközölhető   az előzőleg jóváhagyott pénzeszközök   

átcsoportosítása a hatékonyabb megvalósítás és  a szerződés lehetősége 

megteremtésének céljából.  

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

A 2022-es évi éves  építési telek rendezésének  programját közzé kell tenni   Zenta 

Község Hivatalos Lapjában  és   Zenta község hivatalos honlapján.      

 

Szerb  Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Zenta község       Szabó Dékány Zsófia s. k.  

Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Szám: 350-2/2022-I 

Kelt: 2022. február 04-én 

Z e n t a  
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06. 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009., 13/2016., 30/2016. – 

kiig., 6/2020., 47/2021. és  78/2021. sz.) 28. szakaszának 2. bekezdése,    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. szakasza 1. 

bekezdésének 13) pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. február 04-én 

tartott  ülésén meghozta az alábbi  

 

V É G Z É S T  

A ZENTAI STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT   

ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK A 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

I. 

 

A KKT jóváhagyását adja a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   

alapszabálya módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletre, amelyet  a  zentai Stevan 

Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága   elfogadott a 02/17-es számon a 2021. 

december  14-én tartott  ülésén.  

 

II.  

 

A jelen végzést  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány   

Zenta község          Szabó Dékány Zsófia s. k.   

Zentai Községi Képviselő-testület  

Szám: 110-4/2021-I           Zenta Község Képviselő-testületének az elnök asszonya 

Kelt: 2022. február 04-én  

Z e n t a 

        

 

Indoklás:  

 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  2021. december  23-án tartott ülésén meghozta  a  

rendeletet a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési  Központ alapszabályáról szóló rendelet  

módosításáról és kiegészítéséről. 

 

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ  alapszabályának módosítása és 

kiegészítése  nincs ellentétben    az alapítói aktus   módosítása  és kiegészítése  

rendelkezséivel – a  zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ  megalapításáról  szóló   

rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,  28/2016., 13/2018. és  31/2021. sz.). 

 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009., 13/2016., 30/2016. – 

kiig., 6/2020., 47/2021. és  78/2021. sz.) 28. szakasza 2. bekezdésének rendelkezése 
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előirányozza: „Az intézmény  alapszabályára  és  a  munkahelyek besorolásáról és a 

szervezetről szóló  aktusra, amelynek  az alapítója  az autonóm tartomány,  illetve  a  helyi 

önkormányzati egység, a jóváhagyást a szerv adja  meg, amely  a jogszabályaival került 

előirányozásra.”  

 

 

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. bekezdése 9) pontjának 

rendelkezése előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel  

kinevezi és  felmenti az igazgató- és felügyelőbizottsági tagokat,   kinevezi és felmenti a 

közvállalatok, intézmények, szervezetek  és szolgáltatok   igazgatóit, amelyeknek az a 

alapítója, és  jóváhagyását adja  azok  alapszabályaira, összhangban a törvénnyel.”  

 

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

bekezdése 13) pontjának rendelkezése előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, 

összhangban a törvénnyel  kinevezi és  felmenti az igazgató- és felügyelőbizottsági tagokat,   

kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek  és szolgáltatok   igazgatóit, 

amelyeknek az a alapítója, és  jóváhagyását adja  azok  alapszabályaira, összhangban a 

törvénnyel.” 

 

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

meghatalmazott javaslattevője megerősítette   a  zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési 

Központ alapszabálya módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jóváhagyásáról szóló  

végzésjavaslatot. 

 

Zenta Község Képviselő-testülete miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a  

végzésjavaslatát meghozta  a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ  

alapszabályának a módosításáról és kiegészítéséről szóló végzésjavaslatot.  
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A Közszolgálatokról szóló törvény (SZK hivatalos közlönye 42/91, 71/94, 79/2005 - más 

törvény, 81/2005 - egyéb törvény javítás, 83/2005 -egyéb törvény javítás és 83/2014 – más 

törvény) 21. szakasz 1. bekezdés 1. pontja, valamint a Művelődési törvény (SZK hivatalos 

közlönye 72/2009, 13/2016, 30/2016 – javítás, 6/2020, 47/2021 és 78/2021 szám) 44. szakasz 

1. bekezdés 1. pontja, illetve A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapításáról szóló 

határozat (Zenta község Hivatalos Lapja 28/2016 szám) 36. szakasz 1. bekezdés 1. pontja 

alapján a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága 2021. december 14-

en megtartott igazgatóbizottsági ülésén meghozta  

 

HATÁROZATÁT 

A STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPSZABÁLYA 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapszabálya (Zenta község Hivatalos 

Lapja 28/2016 szám) a következőkben módosul és így hangzik: 

1. Módosul a 19. szakasz: 

„Az intézmény pénzelését és társfinanszírozását az alapító költségvetése biztosítja a 

törvényben előírt egyéb forrásokkal együtt. 

 

Az intézmény tevékenységének pénzelése vagy társfinanszírozása mértékét az alapító 

határozza meg az intézménykövetkező évre javasolt működési- és pénzügyi terve alapján, 

mindezt a következő két évre vonatkozó tervek tükrében. 

 

Az intézmény működési tervének javaslata külön kimutatást tartalmaz a tervezett programok 

és művelődési projektumok eszközszükségletéről, valamint а folyó évi kiadásokról és 

költségekről. 

 

Az intézménynek az alapító felé a következő évre a működési- és pénzügyi tervet, a 

következő két évre kivetítve, legkésőbb folyó év július 20-ig be kell adnia.” 

 

2. Módosul a 25. szakasz 2. bekezdése: 

„Az ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő nyilvános pályázatot az alapító előzetes 

jóváhagyásával az igazgatóbizottság írja ki és folytatja le.” 

 A 3. bekezdésben módosul: 

A „kiírja” szó után kell írni a „legkésőbb” szót. 

 A 4. bekezdésben módosul: 

A „foglalkoztatja” után kell tenni a következőket: „a hirdető táblán vagy az intézmény 

helyiségeiben”. 

 Az 5. bekezdés módosul: 

Törölni kell a „Az időben be nem adott, megengedhetetlen hangvitelű, érthetetlen vagy 

hiányos pályázatokat, amelyekhez nincs mellékelve minden szükséges bizonyíték, azokat az 

igazgatóbizottság záradékkal elveti, ennek kapcsán fellebezni az alapítónál lehet, a záradék 

kézbesítését követő három napon belül.” részt. 

 A 6. bekezdés a következőképp módosul: 

„Az ezen szakasz 1. bekezdéséből eredő nyilvános pályázatokkal az igazgatóbizottságnak a 

közigazgatási eljárásokat szabályozó törvénnyel összhangban kell eljárnia.” 

 A 9. bekezdés utánegy új 10. bekezdést adunk hozzá, amely így hangzik: 
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„ Amennyiben az igazgatóbizottság nem írja ki a pályázatot azon határidőn belül, ahogyan azt 

ezen szakasz 3. bekezdése meghatározta, köteles ennek okáról értesíteni az alapítót.” 

 

3. A 26. szakasz 1. bekezdésében a „szakmában” szó helyett a „művelődésben” szó 

kerül. 

4. A 27. szakasz 1. bekezdés 3. pontja módosul a következőkre: „bizonylat arról, hogy a 

jelöltnek van 5 év tapasztalata a művelődésben.” 

5. A 28. szakasz 2. bekezdését követi egy új 3. bekezdés, amely így hangzik: 

„Ugyanazt a személyt nem lehet kétszer ezen szakasz 1. bekezdése szerint megbízott 

igazgatónak kinevezni.” 

 A jelenlegi 3. és 4. bekezdés lesz a 4. és 5. bekezdés.  

6. A 33. szakasz 2. bekezdése módosul és a következőképp hangzik: 

„Az igazgatóbizottságnak öt tagja van.” 

7. A 36. szakasz 1. bekezdésében törölni kell a 15. és 16. pontot, az eddigi 17-21. pont 

lesz a 15-19. pont. 
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07. 

A közszolgálatokról szóló törvény 24. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005, 83/2005 és 83/2014), A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK 

Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014, 101/2016., 47/2018. és 111/2021. szám) 32. 

szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 

4/2019.) 20. szakasza és 45. szakasza 1. bekezdésének 58. pontja és Zenta község 

Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosítása és kiegészítése 3. szakasza (Zenta 

Község Hivatalos Lapja 38/2012.sz.)  alapján Zenta Község Képviselő- testülete 2022. 

februćr 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

Z Á R A D É K O T 

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 2022. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK ÉS PÉNZÜGYITERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 

Jóváhagyjuk Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2022. évi munkatervét és 

pénzügytervét.  

II. 

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község                                                             Szabó Dékány Zsófia s. k., 

Zentai Községi Képviselő-testület 

Szám: 332-8/2022-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya Kelt: 2022. február 4-én 

Z e n t a 

 

Indoklás: 

 

A közszolgálatokról szóló törvény 24. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005, 83/2005 és 83/2014), A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK 

Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014, 101/2016., 47/2018. és 111/2021. szám) 32. 

szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 

4/2019.) 20. szakasza és 45. szakasza 1. bekezdésének 58. pontja és Zenta község 

Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosítása és kiegészítése 3. szakasza (Zenta 

Község Hivatalos Lapja 38/2012.sz.)  alapján a Zentai Turisztikai Szervezet az alapító 

jóváhagyásával  köteles  meghozni éves munkatervét. 
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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 2022. február 04-én tartott ülésén  meghozta az 

alábbi  

 

V É G Z É S T  

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  2021-ES ÉVI 

   A  MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELME, RENDEZÉSE  ÉS  

HASZNÁLATA ÉVES  PROGRAMJA  ESZKÖZEI HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 

JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL  

 

 

I.  

A KKT ELFOGADJA  Zenta község  2021-es  évi  a  mezőgazdasági földterületek  

védelme, rendezése  és  használata  éves  programja  eszközei használatáról szóló 

jelentést.   

 

 

II.  

Zenta község  2021-es  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.   

 

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   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, 2022.január 25-én megerősítette Zenta község  2021-

es  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.  

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány     Szabó Dékány Zsófia  s. k.  

Zenta község  

Zentai Községi Képviselő-testület      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Szám: 320-2/2022-I 

Kelt: 2022. február 04-én 

Z e n t a         
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JELENTÉS AZ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2021. ÉVI  A  MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK  VÉDELMÉRŐL,  RENDEZÉSÉRŐL 

ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ ÉVES PROGRAM ALAPJÁN  - A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELMI ÉS 

RENDEZÉSI MUNKÁLATAI MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK PROGRAMJA 

Programkivonat - tervezett 
Megvalósítva a 

2021. évben a  

község saját 

eszközeiből 

A megvalósítás 

alapja 

Kód A beruházás 

rendeltetése 
Mérték-

egység 

Érték Előszámla 

szerinti érték 

Saját 

finanszírozás 

Egyéb 

finanszíroz

ás 

314022 

 

 

A 

mezőgazdasági 

földterületek 

tagosítása 

 

 

 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00  
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314422 

 

Tanulmányi-

kutatói munkák 

a 

mezőgazdasági 

földterület 

védelme terén  

 

 

 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00  

314822 

Terv-műszaki  

dokumentáció a 

mezőgazdasági 

földterület 

védelme, 

rendezése és 

használata 

egyéb 

intézkedéseire 

 

 

 

 

Terület ha-

ban 

0 0 0 0 0,00  

314823 

Az állami  

tulajdonú 

mezőgazdasági 

földterületek 

bérbeadási  

szolgálatának   

felszerelése  

Terület ha-

ban 

1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0,00  
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314824 

 

 

 

Egyéb 

intézkedések 

Terület ha-

ban 

0 0 0 0 0,00  

314825 

 

A parcellák 

önkéntes 

csoportosítása  

 

 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00  

314023 

A 

mezőgazdasági  

földterület 

lecsapolása 

Terület ha-

ban 

6.850.000 6.850.000 6.850.000 0 0,00  

314024 

A 

mezőgazdasági  

földterület 

öntözése 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00  

314025 

Az állami 

tulajdonú 

parcellák 

megjelölése 

Terület ha-

ban 
1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 1.194.000,00  

1. Kifizetésre került   az  összeg   a munkálatok kivitelezésén az állami  tuklajdonú mezőgazdasági  földterületek   megjelölésére  és  a  parcállák mezsgyéjének 

kialakításra   a  község szükségleteire a  2020-as évben  az újbelgrádi Geogis consultants céggel  való szerződés szerint  
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314026 

 

 

 

A határi utak 

rendezése  

Terület ha-

ban 

10.811.703 10.811.703 10.811.703 0 500.000,00 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

2. Szerbia Utai KV  
 

314027 

A művelhető 

mezőgazdasági 

földterület 

minőségének 

javítása   

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00  

314028 
A mezők és a 

legelők 

meliorizációja  

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00  
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314826 

A művelhetetlen 

földterület 

művelhetőve való 

átalakítása  

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00  

314827 

A mezőgazdasági 

földerület 

biológiai 

rekultiválása 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00  

314828 
Egyéb rendezési 

intézkedések 

Terület ha-

ban 
12.294.347,48 12.294.347,48 12.294.347,48 0 2.512.065,05  

3. A község polgármesterének a határozata  a  mezőgazdaság területén illetékes  bizottságok munkájának  a térítésére 375.293,52 dináros összegben 

 

4. Szerződések, amelyek   a mezőgazdasági egyesületekkel köttettek Zenta községben  2.136.771,53 dináros összegben.  

314829 
A jégvédelmi 

szolgálat  

felszerelése 

Terület ha-

ban 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 420.974,65  

5. Határozat a jégvédelmi munkacsoport munkájának térítéséről  
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314830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

mezőőrszolgálat  

felszerelése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terület ha-

ban 

 

 

 

10.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 

 

 

 

0 

 

 

 

8.450.733,16 

1. A KLKV 

számlája, sz. 02-

06765/20,  

2. A KLKV 

számlája, sz. 02-

07392/20,  

3.   A KLKV 

számlája, sz. 02-

08063/20,  

4.  A KLKV 

számlája, sz. 02-

00613/20 

5.   A KLKV 

számlája, sz. 02-

01248/21,  

6.   A KLKV 

számlája, sz. 02-

01860/21/20,  

7. . A KLKV 

számlája, sz. 02-

02646/21,  

8.   A KLKV 

számlája, sz. 02-

03277/21/20 

9.   A KLKV 

számlája, sz. 02-

03584/21  

10.   A KLKV 

számlája, sz. 02-

04655/21,  

11.  A KLKV 

számlája, sz. 02-
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05310/21, 12. A 

KLKV számlája, sz. 

02-5956/21  

8. A mezőőrszolgálat költségei kifizetésre kerültek   

314029 

 

 

Erózióellenes 

intézkedések a 

mezőgazdasági 

földterületen 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

314030 
Szélvédő sávok 

emelése  

Terület ha-

ban 
3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0,00  

315222 

A művelhető 

mezőgazdasági 

földterület 

termékenységén

ek   ellenőrzése 

(az elsőtől az 

ötödik 

osztályig),  a  

bevitt műtrágya 

és növényvédő 

szerek 

ellenőrzése a 

művelhető 

mezőgazdasági 

földterületben   

Terület ha-

ban 
2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 1.499.994,00  

7. Kifizetésre került  a  földterületek  vegyi elemzése a szerződés szerint  a zentai Mezőgazdasági Szakszolgálattal.  

314831 
A 

mezőgazdasági 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00 / 
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földterületben a  

veszélyes és 

káros anyagok  

meglétének   

megállapítása 

314832 

 

Egyéb 

intézkezdések 
Terület ha-

ban 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 401.913,27  

8. A mezőgazdasági   földerület védelme munkacsoportjának a térítéséről szóló határozat   aratás idején  a mezei károktól való védelemért 

314833 

Tanulmányi-

kutatói  munkák 

a mezőgazdasági 

földterület 

védelme  terén  

Terület ha-

ban 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0,00 

 

315223 

Tanulmányi-

kutatói  munkák 

a mezőgazdasági 

földterület 

rendezése terén  

Terület ha-

ban 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0,00 
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314834 

Terv-műszaki 

dokumentáció a 

mezőgazdasági 

földterületek 

öntözésére 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00 

 

314835 

Terv-műszaki 

dokumentáció a 

mezőgazdasági 

földterületek  

tagosítására 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00 

 

314837 

Tanulmányi-

kutatói  munkák 

a mezőgazdasági 

földterület 

használata terén 

Terület ha-

ban 
0 0 0 0 0,00 

 

314836 

Az állami 

tulajdonú  

mezőgazdasági 

földterületek 

hirdetési 

költségei  

Terület ha-

ban 
0 0 052 0 0,00 

 

 

ÖSSZESEN 

TERVEZVE 

52,956,050.48 

 

 

 

ÖSSZESEN 

MEGVALÓSÍT

VA 

ÖSSZESEN 

FELHASZNÁL

VA a  község 

saját 
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eszközeiből 

56,871,324.62 15,008,847.57 
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09. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 

88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv. és 6/2020. sz.) 116. 

szakaszának 5. bekezdése, 117. szakaszának 9. 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 20) pontja, valamint  Zenta 

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

bekezdésének 89)  pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. február 04-én 

tartott  ülésén meghozta  az alábbi 

 

HATÁROZATOT  

A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNIOS ISKOLA   

ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL 

 

I. 

 A KKT felmenti a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszék tagját a 

mandátuma lejárta előtt, éspedig:  

 

- Kis Bicskei Lenke, tornyosi lakost – a helyi önkormányzat képviselőjét.  

 

II. 

 A jelen határozatot közzé  kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

 

Indoklás:  

 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  020-72/2020-I-es számú határozatával, kelt  

2021. nárcius 12-én (Zenta Község Hivatalos Lapja 19/2019. sz.) kinevezte  a tornyosi 

Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási   időre.   

 

A a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola 2021. szeptember 30-án tájékoztatta 

Zenta községet, hogy  Kis Bicskei Lenke, az iskolaszék tagja – a helyi önkormányzat  

képviselője,  a  tornyosi Tömörkény István Általános Iskola foglalkoztatottja lett, és   ő  

képviselné  a  felsőbb szerkezetek érdekeit (az intézmény foglalkoztatottjaiét és  a  helyi  

önkormányzat egységét).  

 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 

88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv. és 6/2020. sz.) 116. 

szakaszának 5. bekezdése előirányozza:”Az intézmény igazgatási  szervét a helyi 

önkormányzati  egység  képviselő-testülete   nevezi ki és menti fel,  és az elnököt a tagok 

választják   az igazgatási szerv tagjai teljes számának szótöbbsége alapján.” 

 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 9. bekezdésének 

2) pontja előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjának nem javasolható  és  nem nevezhető   

ki személy, aki   a  felsőbb szerkezetek   érdekeit   képviselné (szülők, illewtve  más 
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törvényes képviselők, az intézmény foglalkoztatottjai,  a helyi önkormányzat képviselői),  

kivéve  a szakszervezeti  tagokat. „ 

 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 15. bekezdése 

előirányozza: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről a határozat   a  

közigazgatási eljárásban végleges.” 

 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének  

4) pontja  előirányozza: „A helyi önkormányzati egység felmenti a mandátum letelte előtt 

a tagokat,  beleértve az elnököt  vagy az intézmény igazgatási szervét,  a tag személyes  

kérésére, ha  kezdeményezés indul   az  igazgatási szerv tagjának  felmentésére a  

meghatalmazott javaslattevő indítványára, illetve az alap megszűnése miatt,  amely 

szerint az igazgatási szervbe nevezték ki.”  

 

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 20) pontja előirányozza: „A képviselő-testület  a  törvénnyel és a 

statútummal előirányozott egyéb teendőket is ellát.”  

 

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

bekezdésének 89)  pontja előirányozza: „A  képviselő-testület   a  törvénnyel 

összhangban, a  törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát.”  

 

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

aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta  az indítványt  és  javasolta a tornyosi 

Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjának a felmentését.  

 

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 

javaslatát a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjának a felmentését 

illetően,  meghozta a  rendelkező rész szerinti határozatot.  

 

JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS:  A jelen  határozat végleges  a  közigazgatási 

eljárásban. A határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási 

Bíróság előtt, Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  

közvetelnül  vagy postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől 

számított 30 napon belül. 

 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány   

Zenta község       Szabó Dékány Zsófia s. k. 

Zentai Községi Képviselő-testület   

Szám: 020-98/2021-I           a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 

Kelt: 2022. február 04-én 

Z e n t a   
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10. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 

88/2017. és 27/2018. Sz. – más törv.) 116. szakaszának 5. és  13. bekezdése és 117. 

szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az  SZK Hivatalos 

Közlönye, 129/2007., 83/2014-más törv., 101/2016 sz. más törv. és 47/2018. sz.) 32. 

szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta  Község 

Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta  

Község Képviselő-testülete a 2022. február 04-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T   

A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN  ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL   

 

I.  

 

A Községi Képviselő-testület kinevezi a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola 

iskolaszéktagját, éspedig:   

- Cipó Gabriella, tornyosi lakost – a helyi  önkormányzati egység 

képviselőjeként,  

 

II.  

 

A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjának a megbízatási ideje   a 

tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart, 

akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a  020-72/2020-I-es számú, 2021. március 12-

én kelt határozatával  nevezett  ki.   

 

III. 

 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  

 

Indoklás:   

 

A Zentai Községi  Képviselő-testület  a  20-72/2020-I-es számú,  2021. március 12-én 

kelt  határozatával   kinevezte  a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola 

iskolaszéktagjait, éspedog   négyéves megbízatási időre.  

 

A a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola  2021. szeptember 30-án tájékoztatta 

Zenta községet, hogy  Kis Bicskei Lenke, tornyosi lakos, az iskolaszék tagja – a helyi 

önkormányzat képviselője, munkaviszonyba lépett  a a tornyosi Tömörkény István 

Általános Iskolában,  és   ő  képviselni tudná   a  magasabb szerkezetek érdekeit (az 

intézmény foglalkoztatottjait és  a  helyi  önkormányzati  egység   képviselőit). A 

tornyosi Tömörkény István Általános Iskola kezdeményezte  az iskolaszék új  tagjának  

kinevezését – a helyi önkormányzat képviselőjeként az igazgatóbizottságban.  
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A Magyar Nemzeti Tanács  Végrehajtó Bizottsága, mint meghatalmazott   javaslattevő, 

megküldte   a végzését, száma V/Z/355/2021, kelt  2021. december 30-án,  amely 

tartalmazza  a  javaslatot a helyi önkormányzati egység képviselőjére az  igazgatási 

szervben, illetve javasolta,  hogy  Zenta  község  képviselője  a tornyosi Tömörkény 

István Általános Iskola igazgatóbizottságában   legyen Cipó Gabriella, tornyosi lakos.   

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése 

előirányozza: „Az intézmény igazgatási szervének   tagjait  a helyi önkormányzati egység 

képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt  a tagok szótöbbséggel   

választják  meg   az igazgatási szerv tagjainak a teljes  számából.” 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 8. bekezdése 

előirányozza: „Az intézményben,   amelyben minden tagozaton, illetve a tagozatok 

többségében   az oktatási*nevelési munka   a nemzeti kisebbség nyelvén folyik,   a  

nemzeti kisebbség nemzeti  tanácsa  javasolja a helyi önkormányzati egység három 

képviselőjét   az igazgatási szervbe.”  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése  

előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjának  nem lehet  javasolni és kinevezni a 

személyt:  

1) aki  jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért,  amelyre feltétel  nélküli

börtönbüntetést mondtak ki  legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki  el  lett 

ítélve:  családon belüli erőszak bűncselekményért,  a fiatalkorú gyermek elvételéért,  

fiatalkorú személy bántalmazásáért vagy  vérfertőzésért, vesztegetés bűncselekményért 

vagy vesztegetésért,  a bűncselekményi csoportból  a nemi  szabadság bűncselekményért,  

a  jogforgalom ellen és az emberiesség ellen és  más javak miatt, amelyeket  a 

nemzetközi jog véd,  tekintet nélkül  a  kimondott büntetőszankcióra,  sem pedig a 

személy,  akinek az esetében,  összhangban a törvénnyel,  megállapítást nyert a 

diszkriminációs viselkedés, 

2) aki magasabb szerkezetek  érdekét képviselné,  kivéve a szakszervezeti  tagokat,

3) akinek a teendői,  kötelezettsége és  tisztsége nem  egyeztethető össze az igazgatási

szervben a teendők ellátásával,  

4) aki  már  ki van nevezve más  intézmény igazgatási szervébe tagnak,

5) akit  más  intézmény igazgatójának választottak meg,

6) aki ezen intézmény titkári  vagy  igazgatóhelyettesi   teendőit  látja el,

7) egyéb, a törvényben  megállapított esetekben.

A kinevezés feltételeinek megléte az oktatási és  nevelési rendszer alapjairól szóló 

törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint  megerősítésre került   nyilatkozat   

adásával a jelölt részéről, miszerint  nem állnak fenn törvényes  akadályok a kinevezésre 

és  a  büntető-nyilvántartás  adatainak  beszerzésével.   

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének 

rendelkezései előirányozzák: „A helyi önkormányzati  egység   képviselő-testülete 

meghozza  az igazgatási szervbe  való kinevezésről szóló határozatot.”  
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének 

rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről 

szóló határozat  a  közigazgatási eljárásban   végleges.”  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 5. bekezdésének 

rendelkezései előirányozzák: „Az újonnan  kinevezett egyes tagok választási időszaka az 

igazgatási szervben az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.”  

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  1. 

bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előirányozzák: „A Községi Képviselő-testület 

a törvénnyel és a statútummal megállapított  más teendőket  is végez.” 

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

bekezdésének 89) pontja  előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 

törvénnyel,  a  törvényben és  a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”  

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

aktusok meghatalmazott javaslattevője  elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács   javaslatát,   

mint  meghatalmazott javaslattevőjét az új  tag  - a helyi  önkormányzat képviselőjének   

kinevezésére  az iskolaszékbe.  

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi 

Tanácsának a  javaslatát  az  iskola iskolaszéktagja  új tagjainak  a kinevezésére, 

meghozta   a  rendelkező rész szerinti határozatot. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. 

A határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság 

előtt, Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  

közvetlenül  vagy postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől 

számított 30 napon belül. 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány     Szabó Dékány Zsófia  s. k 

Zenta község  

Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 

Szám: 020-99/2021-I 

Kelt: 2022. február 04-én 

Z e n t a  
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11. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 69.. szakasza alapján, 

kapcsolatban  Zenta  község  2021-es évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község 

Hivatalos Lapja,  41/2020. és 08/2021. sz.) és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 

Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2021. március 13-án  meghozta 

az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció növeléséről 

I. 

A „Zenta községben  a  Mikszáth Kálmán utcában a közlekedési útvonal  kiépítése”  

projektum finanszírozásáról  szóló   határozat   alapján,  kelt  2021.04.06-ám a 141-401-

3158/2021-03-as számon megnyitjuk  az appropriációz az 5.  fejezetben, Zentai Községi 

Közigazgatási Hivatal   

Program 7: A közlekedés megszervezése  és a közlekedési infrastruktúra 

Projektum: 5001, Zenta községben  a  Mikszáth Kálmán utcában a közlekedési útvonal  

kiépítése, funkció 451, finanszírozási  forrás 07 – átutalások más  hatalmi  szintektől, 120/0-s 

pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények  9.392.578,20 

dináros összeggel  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló  törvénnyel (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 

103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) összhangban,    az nagy 

értékű célátutalások, szűkebb értelemben a  Vajdaság AT-tól  a  községi szint javára (kontó: 

733252) növekszik 9.392.578,20 dináros összeggel,  éspedig  21.600.000,00 dinárról   

30.992.578,20 dinárra.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 

határozattal előirányozott rendeltetésre fogjuk felhasználni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-   /2021-II   Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. március 13-án    Zenta község polgármestere 
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12. 

A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 69.. szakasza alapján, 

kapcsolatban  Zenta  község  2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. szakaszával  

(Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020. sz.) és Zenta község statútuma (Zenta Község 

Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a község polgármestere  2021. március 31-én  

meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció növeléséről 

I. 

Az eszközök átutalásáról szóló   határozat   alapján növekszik az appropriáció az 5.  

fejezetben, Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  

Program 13: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése  - Thurzó Lajos MOK 

Projektum: 7003, A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása, 

funkció 820, finanszírozási  forrás 05 – külföldi országok  adományai, 281-es pozíció, 511-es 

közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, növekszik 4.557.000,00 dináros 

összeggel.  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló  törvénnyel (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 

103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) összhangban,    az egyéb   

folyó átutalások a nemzetközi szervezetektől  a  községi szint javára (kontó: 732151) növekszik 

4.557.000,00 dináros összeggel.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 

határozattal előirányozott rendeltetésre fogjuk felhasználni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-9 /2021-II   Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. március 31-én    Zenta község polgármestere 

Zenta   
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13. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 

103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61.  szakasza alapján,  

Zenta  község  2021-es évi költségvetéséről szóló  rendelet  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  

41/2020.  sz.) 17. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. 

sz.) 61. szakasza 1. bekezdésének  3. pontja  alapján a  község polgármestere  2021. március 31-

én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 

a folyó költségvetési  tartalékok  használatáról 

I. 
A jelen határozattal Zenta község 2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletben 

eszközöljük  az alábbi appropriáció  módosításokat. 

A 15-ös program  keretében: Helyi önkormányzat általános szolgáltatása 

Aktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok,  88-as pozíció, 499-es közgazdasági 

osztályozás  - folyó  költségvetési tartalékok, finanszírozási forrás  01,   csökken 1.048.338,00 

dináros összeggel. 

A 12-es program keretében: Egészségvédelem 

Aktivitás 1801-0001 – Az elsődleges  egészségvédelmi intézmények működése,  164-es 

pozíció, 464-es közgazdasági osztályozás – A kötelező társadalombiztosítási szervezetek  

dotálása,  finanszírozási forrás  01, növekszik  1.048.338,00 dináros összeggel.  

II. 
A jelen határozat  1. szakasza szerinti   appropriáció változásának szükségességét  a  nem 

kellő   terjedelmű  eszközök tervezése  okozta   a  164-es pozíció  keretében.  

III. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

IV. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-8/2021-II  Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. március 31-én     Zenta község polgármestere 

Zenta   
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14. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 69.. szakasza alapján, 

kapcsolatban  Zenta  község  2021-es évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község 

Hivatalos Lapja,  41/2020. és 08/2021. sz.) és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 

Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2021. április 16-án  meghozta 

az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció változásáról 

I. 

A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta község  

2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet külön részének  táblázatos részében, az  5. részben 

Községi Közigazgatási Hivatal,  

A 12-es  program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, 

Aktivitás: 0602-0001 – A helyi művelődési intézetek   működése, 257/-s  pozíció, finanszírozási 

forrás  01, 423-as közgazdasági  osztályozás  - Szerződéses szolgáltatások csökken 52.000,00 

dináros összeggel, a 258/0-s pozíció, finanszírozási forrás 01,  424-es közgazdasági osztályozás – 

Szakosított szolgáltatások csökken   24.000,00 dináros összeggel,  a  259/0-s pozíció, 

finanszírozási forrás 01,  425-ös közgazdasági  osztályozás – Folyó javítások és karbantartás, 

csökken   9.000,00 dináros összeggel,  a  260/0 pozíció, finanszírozási  forrás  01,  426-os 

közgazdasági osztályozás  - Anyag  csökken 15.000,00 dináros összeggel.   

A 12-es  program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, 

Aktivitás: 0602-0001 – A helyi művelődési intézetek   működése, 263-as  pozíció, finanszírozási 

forrás  01, 512-s közgazdasági  osztályozás  - Gépek és felszerelés növekszik 100.000,00 dináros 

összeggel 

II. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-__/2021-II   Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. április 16.   Zenta község polgármestere  

Zenta   
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15. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61.  szakasza alapján,  Zenta  község  

2021-es évi költségvetéséről szóló  rendelet  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020.  sz.) 17. 

szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 1. 

bekezdésének  3. pontja  alapján a  község polgármestere  2021. április 27-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 

a folyó költségvetési  tartalékok  használatáról 

I. 
A jelen határozattal Zenta község 2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletben 

eszközöljük  az alábbi appropriáció  módosításokat. 

A 15-ös program  keretében: Helyi önkormányzat általános szolgáltatása 

Aktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok,  88-as pozíció, 499-es közgazdasági 

osztályozás  - folyó  költségvetési tartalékok, finanszírozási forrás  01,   csökken 886.191,00 

dináros összeggel. 

A 12-es program keretében: Egészségvédelem 

Aktivitás 1801-0001 – Az elsődleges  egészségvédelmi intézmények működése,  164-es 

pozíció, 464-es közgazdasági osztályozás – A kötelező társadalombiztosítási szervezetek  

dotálása,  finanszírozási forrás  01, növekszik  886.191,00 dináros összeggel.  

II. 

A jelen határozat  1. szakasza szerinti   appropriáció változásának szükségességét  a  nem 

kellő   terjedelmű  eszközök tervezése  okozta   a  164-es pozíció  keretében.  

III. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

IV. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-13/2021-II   Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. április 27-én      Zenta község polgármestere  

Zenta   
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16. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61.  szakasza alapján,  Zenta  község  

2021-es évi költségvetéséről szóló  rendelet  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020.  sz.) 17. 

szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 1. 

bekezdésének  3. pontja  alapján a  község polgármestere  2021. április 29-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 

a folyó költségvetési  tartalékok  használatáról 

I. 
A jelen határozattal Zenta község 2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletben 

eszközöljük  az alábbi appropriáció  módosításokat. 

A 15-ös program  keretében: Helyi önkormányzat általános szolgáltatása 

Aktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok,  88-as pozíció, 499-es közgazdasági 

osztályozás  - folyó  költségvetési tartalékok, finanszírozási forrás  01,   csökken 118.400,00 

dináros összeggel. 

A 12-es program keretében: Egészségvédelem 

Aktivitás 1801-0001 – Az elsődleges  egészségvédelmi intézmények működése,  161-es 

pozíció, 464-es közgazdasági osztályozás – A kötelező társadalombiztosítási szervezetek  

dotálása,  finanszírozási forrás  01, növekszik  118.400,00 dináros összeggel.  

II. 

A jelen határozat  1. szakasza szerinti   appropriáció változásának szükségességét  a  nem 

kellő   terjedelmű  eszközök tervezése  okozta   a  161-es pozíció  keretében.  

III. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

IV. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-__/2021-II   Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. április 29-én      Zenta község polgármestere  

Zenta   
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17. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 69.. szakasza alapján, 

kapcsolatban  Zenta  község  2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról és  

kiegészítéséről szóló  rendelettel  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020. és 08/2021. sz.) és 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  

község polgármestere  2021. június 16-án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció növeléséről 

I. 

Az eszközök átutalásáról szóló   határozat   alapján növekszik az appropriáció az 5. 

fejezetben, Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  

Program 15: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai – Kertek HK 

Programaktivitás: 002, A helyi közösségek   működése, funkció 160, finanszírozási  

forrás 07 – átutalások más  hatalmi  szintektől, 288-as pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – 

Szerződéses szolgáltatások, növekszik 329.483,00 dináros összeggel és  a  160-as funkció,  

finanszírozási forrás 07 - átutalások más  hatalmi  szintektől,  291-es pozíció, 426-os 

közgazdasági osztályozás – Anyag  növekszik 6.000,00 dináros összeggel.  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló  törvénnyel (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 

103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) összhangban,    az egyéb   

folyó átutalások a Köztársaságtól  a  községi szint javára (kontó: 733152) növekszik 335.483,00 

dináros összeggel.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 

határozattal előirányozott rendeltetésre fogjuk felhasználni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-   /2021-II   Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. június 16-án   Zenta község polgármestere 

Zenta   
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18. 

A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 

142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 

69.. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község  2021-es évi költségvetéséről szóló 

rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020. és 08/2021. sz.) és Zenta község 

statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község 

polgármestere  2021. június 23-án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció változásáról 

I. 

A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta 

község  2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet 5. részben Községi Közigazgatási 

Hivatal,  

A 12-es  program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Thurzó 

Lajos MOK, Aktivitás: 0602-0002 – A kulturális termelés  és a művészeti alkotás  

erősítése, 266-os  pozíció, finanszírozási forrás  08, 512-es közgazdasági  osztályozás  - 

Gépek és  felszerelés csökken 14.000,00 dináros összeggel. 

A 12-es  program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Thurzó 

Lajos MOK, Aktivitás: 0602-0002 – A kulturális termelés  és a művészeti alkotás  

erősítése, 266-os  pozíció, finanszírozási forrás  08, 423-as közgazdasági  osztályozás  - 

Szerződéses szolgáltatások növekszik 14.000,00 dináros összeggel. 

II. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. 

Zenta község polgármestere 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-__/2021-II  

Kelt: 2021. június 23.  

Zenta   
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19. 

A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 

142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 

69.. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község  2021-es évi költségvetéséről szóló 

rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2021. sz.) és Zenta község statútuma 

(Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község 

polgármestere  2021. július 06-án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció változásáról 

I. 

A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta 

község  2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet 5. részben Községi Közigazgatási 

Hivatal,  

A 12-es  program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Stevan Sremac 

SZMK Aktivitás: 0602-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 257/0-ás  

pozíció, finanszírozási forrás  01, 423-as közgazdasági  osztályozás  - Szerződéses 

szolgáltatások, csökken 20.000,00 dináros összeggel. 

 A 12-es  program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Stevan Sremac 

SZMK Aktivitás: 0602-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 261/0-ás  

pozíció, finanszírozási forrás  01, 482-es közgazdasági  osztályozás  - Adók, kötelező 

illetékek,  bírságok, kötbérek  és kamatok, növekszik 20.000,00 dináros összeggel. 

II. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. 

         Zenta község polgármestere 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-__/2021-II  

Kelt: 2021. június 06.  

Zenta   
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20. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 69.. szakasza,  Zenta  község  

2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. szakasza  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  

41/2020. sz.) és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. 

szakasza alapján a község polgármestere  2021. július 08-án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció növeléséről 

I. 

Az eszközök átutalásáról szóló   határozat   alapján növekszik az appropriáció az 5.  

fejezetben, Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  

Program 8: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 

Projektum: 7005, Takarékos világítás, funkció 911, finanszírozási  forrás 07 – más 

hatalmi szintek átutalásai, 227/2-es pozíció, 425-ös közgazdasági osztályozás – Folyó javítások és 

karbantartás, növekszik 1.251.422,00 dináros összeggel.  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló  törvénnyel (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 

103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) összhangban,    nagy 

értékű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től  a  községi szint javára (kontó: 733252) 

növekszik 1.251.422,00 dináros összeggel.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 

határozattal előirányozott rendeltetésre fogjuk felhasználni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400- /2021-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. július 08-án     Zenta község polgármestere  

Zenta   
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21. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 69.. szakasza,  Zenta  község  

2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet 8. szakasza (Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020. 

és 08/2021. sz.) és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. 

szakasza alapján a  község polgármestere  2021. szeptember 06-án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció változásáról 

I. 

A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta község  

2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet külön részének táblázatos részében az  5. részben 

Községi Közigazgatási Hivatal,  

A 8-as  program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 

Projektum: 4002: Az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodás  szolgáltatása  - a 

szülő 20%-os részvétele   a tartózkodás gazdasági árában, 207/0-s  pozíció, finanszírozási forrás  

01, 413-as közgazdasági  osztályozás  - Természetbeni juttatások  csökken 42.500,00 dináros 

összeggel, a 208/0-s pozíció, finanszírozási forrás 01,  414-es közgazdasági osztályozás – a 

foglalkoztatottak szociális juttatásai csökken  61.107,00 dináros összeggel és a 209/0-s  pozíció, 

finanszírozási forrás 01,  415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítése 

csökken   179.500,00 dináros összeggel.  

A 8-as  program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 

 Aktivitás: 0001 Az  iskoláskor előtti nevelés és oktatás  működése és megvalósulása, 

192-0-s  pozíció, finanszírozási forrás  01, 414-es közgazdasági  osztályozás  - a foglalkoztatottak 

szociális juttatásai növekszik 583.107,00 dináros összeggel. 

II. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-__/2021-II   Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. szeptember 06-án  Zenta község polgármestere 

Zenta   
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22. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 69.. szakasza alapján, 

kapcsolatban  Zenta  község  2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. szakaszával  

(Zenta Község Hivatalos Lapja,  41/2020. sz.) és Zenta község statútuma (Zenta Község 

Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a község polgármestere  2021. szeptember 22-

én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció növeléséről 

I. 

Az eszközök átutalásáról szóló  határozat  alapján növekszik az appropriáció az 5.  

fejezetben, Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  

Program 13: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése  - Thurzó Lajos MOK 

Projektum: 0002 A kulturális  termelés  és a művészeti  alkotás  erősítése , funkció 820, 

finanszírozási  forrás 07 – más hatalmi szintek átutalásai, 270/0-s pozíció, 515-ös közgazdasági 

osztályozás – Nem anyag vagyon , növekszik 90.000,00 dináros összeggel.  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló  törvénnyel (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 

103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) összhangban,    folyó 

célátutalások, szűkebb értelemben   a Vajdaság AT-től   a  községi szint javára (kontó: 733156) 

növekszik 90.000,00 dináros összeggel.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 

határozattal előirányozott rendeltetésre fogjuk felhasználni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400-9 /2021-II   Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. szeptember 22-én        Zenta község polgármestere  

Zenta   
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23. 
A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 

99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) 61. és 69.. szakasza,  Zenta  község  

2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. szakasza  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  

41/2020. sz.) és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. 

szakasza alapján a község polgármestere  2021. szeptember 29-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  

az appropriáció növeléséről 

I. 

Az eszközök átutalásáról szóló  határozat alapján növekszik az appropriáció az 5.  

fejezetben, Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  

Program 13: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése  - Zentai Magyar Kamaraszínház 

Programaktivitás: 0002, A kulturális termelés  és  a művészeti alkotás erősítése, funkció 

820, finanszírozási  forrás 08 – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 267/0-s 

pozíció, 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, növekszik 9000.000,00 

dináros összeggel.  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló  törvénnyel (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 

103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 149/2020. sz.) összhangban, folyó 

önkéntes átutalások  a  községi szint javára (kontó: 744151) növekszik 900.000,00 dináros 

összeggel.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 

határozattal előirányozott rendeltetésre fogjuk felhasználni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község  

A község polgármestere  

Szám: 400- /2021-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

Kelt: 2021. szeptember 29-én    Zenta község polgármestere 

Zenta   
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24. 

На основу члана 46. став 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 66. став 1. тачке 43. Статута општине Сента ("Службени лист општине 

Сента", број 4/2019),члана 14. став 2. Пословника Општинског већа општине 

Сента ("Службени лист општине Сента", број 1/2009) а у вези са чланом 6. став 

1. тачке 2. Правилника о накнади трошкова за одлазак на рад и долазак са рада

запослених код директних и индиректних буџетских корисника општине Сента 

број 114-3/2021-III од 27.01.2021. године, Општинско веће општине Сента дана 

25.01.2022. године доноси следећу  

О Д Л У К У 

I 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде стварних трошкова превоза доласка на рад

и одласка са рада на територији општине Сента за 2022. годину у случају да

није организован градски јавни превоз, за директне и индиректне буџетске

кориснике општине Сента, а све то у складу са Одлуком о буџету општине

Сента ("Службени лист општине Сента", број 31/2021).

2. ВИСИНА НАКНАДЕ износи 140,00 динара по дану у нето износу.

3. УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде стварних трошкова превоза доласка на рад

и одласка са рада на територији општине Сента за 2022. годину у случају да

није организован градски јавни превоз у складу са чланом 189. став 1. тачка

6. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник

РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 

129/2021), а све то у складу са Одлуком о буџету општине Сента 

("Службени лист општине Сента", број 31/2021). 

4. ВИСИНА НАКНАДЕ износи 140,00 динара по дану у нето износу за

образовне установе на територији општине Сента.

II 

Ова Одлука се објављује у "Службеном листу општине Сента". 

Република Србија

Аутономна Покрајина Сента       Председник Општинског већа 

општине Сента 

Општина Сента Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. 

с.р. 

Општинско веће 

Број: 114-3/2022-III  

Дана: 25.01.2022. године 

Сента 
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