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25. 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  14/2022. sz.) 18. 

és 96. szakasza alapján 

 

Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. február 11-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T  

ZENTA KÖZSÉG ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS  TAGJAINAK ÉS HELYETTESEINEK   A  FELMENTÉSÉRŐL 

ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 

 

1. A KKT felmenti  Zenta  község állandó összetételű Választási Bizottságát a 

tagsága alól:  

 

1) Kecskés Dezső, elnököt,  

- Búrány Tímea, elnökhelyettest, 

2)  Nagy Szuzanna, tagot,  

- Kormányos Katona Gyöngyi helyettes tagot,  

3) Nagy Abonyi Zoltán, tagot,  

- Kablar Marjan, helyettes tagot 

4) Serdar Saša, tagot,  

- Nikolić Aleksandar, helyettes tagot,   

5) Lazić Igor, tagot,   

- Marčeta Zoran, helyettes  tagot,   

6) Répás Erika, tagot,   

- Varenina  Stefan, helyettes tagot,   

7) Tőke János, tagot,   

Kókai Csilla, helyettes tagot,  

8) Simonyi Zoltán, titkárt 

Patus Ervin,  titkárhelyettest,  

  

2. A KKT kinevezi Zenta  község Választási Bizottsága állandó összetételét:  

 

1) Elnöknek Kecskés Dezsőt, okl. jogászt  

- Elnökhelyettesnek Pósa Ibolya, okl. jogászt 

2) tagnak Nagy Abonyi Zoltánt,   

- helyettes tagnak Kormányos Katona Gyöngyit,  

3) tagnak Nagy Szuzannát,  

- helyettes tagnak   Bata Pált,   

4) tagnak  Serdar Sašát,   

- helyettes tagnak  Nikolić Aleksandart,   

5) tagnak  Lazić Igort,  

- helyettes tagnak Marčeta Zorant,   

6) tagnak Répás Erikát,   

- helyettes tagnak  Kablar Marjant,  

7) tagnak Tőke Jánost,   

- helyettes tagnak   Kókai Csillát,   
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8) titkárnak Simonyi Zoltánt, okleveles jogászt,   

- titkárhelyettesnek Sarnyai Rózsa Editet, okleveles jogászt.   

 

3. A jelen határozat  a  meghozatalának napján lép  hatályba, és  közzé kell  tenni  a  

Köztársasági Választási Bizottság   honlapján.   

 

I n d o k l á s:  

 

 A határozat meghozatalának  a  jogalapját   a helyhatalmi választásokról szóló törvény 

(a továbbiakban: törvény) 18. szakaszának 2. bekezdése  tartalmazza, amellyel   

megállapításra került, hogy  a  választási bizottság   elnökét, tagjait, elnökhelyettesét  és   

helyettes tagjait   a  helyi  önkormányzati  egység   képviselő-testülete választja meg   

 

 A helyhatalmi választásokról  szóló törvény  96. szakasza előirányozza, hogy a 

képviselő-testület   megalakítja  a  választási bizottságot, összhangban a jelen törvénnyel   

annak hatálybalépésétől számított   hét napon belül.  A helyhatalmi választásokról szóló 

törvény 2022. február  8-án lépett hatályba,  illetve   a  következő napon, miután  közzé lett 

téve   a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében.   

 

 A helyhatalmi választásokról szóló törvény  11. szakaszának 1. bekezdése  

előirányozza, hogy  a helyhatalmi választások lefolytatására  a  szerv  az elnök és  a  

helyhatalmi választások lefolytatására más tagok  és  azok helyettesei.  

 

 Tekintettel, hogy Zenta községben  a  törvény hatálybalépésének  napján 20019 

választója  volt bejegyezve  az egységes választói  névjegyzékben,   a  Községi Választási 

Bizottságot, összhangban   a  törvény  18. szakaszának 1. bekezdésével az elnök, 6 tag,  az 

elnökhelyettes  és  6 helyettes tag alkotják.   

 

 A törvény 19. szakasza előirányozza,  hogy   a  választási bizottság   elnökének  és   

elnökhelyettesének   csak  az a személy nevezhető ki, akinek  magas fokú  képzettsége  van  a  

jogtudományok terén.  

 

 A törvény  20. szakaszával  összhangban az állandó összetételű  választási   bizottság 

tagjait és  helyettes  tagjait a  képviselői csoportok javaslatára kell  kinevezni,   részarányosan 

a képviseltségükkel a képviselők teljes számához viszonyítva,  akik   a  képviselői 

csoportokhoz tartoznak, azzal, hogy egyetlen képviselői csoport   sem  javasolhat  többet,  

mint  a  tagjainak és a helyettes tagjainak  a fele az állandó  összetételű választási bizottságba.   

 

 A felsoroltakkal összhangban,  arra  hogy  a  Községi Választási Bizottságba    

személyeket  javasoljanak a jogosultság a  következő  képviselői csoportokat illeti meg: a 

Vajdasági Magyarok Szövetsége  képviselői csoport 13 képviselővel,  az Aleksandar Vučić – 

Gyermekeinkért képviselői csoport  10 képviselővel,  az Együtt a jobb Zentáért  képviselői 

csoport  3  képviselővel  és  a Sándor József  - Polgári Mozgalom Zentáért  képviselői csoport  

3  képviselővel. 

 

 Összhangban a törvény 22. szakaszával,   a választási bizottság munkájában 

résztvevők, döntéshozatali jog nélkül a  választási bizottság  titkára és   a  választási bizottság 

titkárhelyettese,  akiket  a képviselő-testület nevez  ki   a  község polgármesterének a 
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javaslatára,  miközben    titkárnak és  titkárhelyettesnek  kinevezhetőek  a  képviselő-testület 

titkára,   a  képviselő-testület titkárának helyettese, a  községi, illetve városi közigazgatási 

hivatal vezetője, a  községi, illetve városi közigazgatási hivatal vezetőjének  helyettese,  vagy 

személy  a  községi, illetve városi  közigazgatási hivatalban  foglalkoztatottak  közül, akinek 

magas fokú   képzettsége van  a  jogtudományok  terén. 

 

 Összhangban  a felsoroltakkal,  a  Vajdasági Magyar Szövetség képviselői   csoportja  

a  Községi Választási Bizottságba javasolta  Kecskés Dezsőt, elnöknek, Pósa Ibolyát,  

elnökhelyettesnek, Nagy Abonyi Zoltánt tagnak,  Kormányos Katona Gyöngyit helyettes 

tagnak, Nagy Szuzannát tagnak, Bata Pált helyettes tagnak, az Aleksandar Vučić – 

Gyermekeinkért képviselői csoport a Községi Választási Bizottságba javasolta Serdar Sašát 

tagnak, Nikolić Aleksandart helyettes tagnak, Lazić Igort tagnak,  Marčeta Zorant helyettes 

tagnak,  Kablar Marjant helyettes tagnak, az Együtt a jobb Zentáért  képviselői csoport a 

Községi Választási Bizottságba  javasolta Répás Erikát tagnak,  a Sándor József  - Polgári 

Mozgalom Zentáért  képviselői csoport  javasolta  Tőke Jánost tagnak, és  Kókai Csillát 

helyettes tagnak.  

 

 A Községi Képviselő-testület  elnök asszonya   a Községi Választási Bizottság 

titkárának javasolta  Simonyi Zoltánt,  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  építésügyi és 

kommunális teendők osztálya,   vagyonjogi alosztályának dolgozóját és   titkárhelyettesnek 

Sarnyai Rózsa Editet,  a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét.  

 

 A törvény 18. szakaszának 3. bekezdése    előirányozza, hogy  a  választási bizottság   

tagjainak és helyettes tagjainak a  kinevezéséről szóló határozatot  közzé  kell tenni  a 

Köztársasági Választási Bizottság honlapján.   

 

 Zenta Községi Képviselő-testülete,  a Községi Képviselő-testület  elnök asszonya 

javaslatainak egyesítését ás  a képviselő-testületben   a képviselői csoportok   képviseltségét  

követően, meghozta a rendelkező  rész szerinti  határozatot.   
 

JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS: A jelen határozat  ellen  a választói névjegyzék minden 

benyújtója, aki   mandátumot  ért el a  Községi Képviselő-testület   meglévő összetételében 

fellebbezést nyújthat be   a Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozatnak   a  Köztársasági 

Választási Bizottság honlapján való  közzétételétől számított   hét napon belül.  

 

Szám: 020-13/2022-I 

Zenta,  2022. február 11. 

 

             
ELNÖK  

 

 Szabó Dékány Zsófia s.k. 
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26. 

 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG  

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  

ZENTA KÖZSÉG  

Községi Tanács 

Szám: 401-5/2022-IV/01 

Kelt: 2022. február 1-jén 

Z e n t a  

 

Az egyesületek  által  megvalósított közérdekű programok   serkentésére  vagy  a  programok 

finanszírozásának  hiányzó  részére  az eszközökről szóló  Kormányrendelet (az SZK 

Hivatalos Közlönye,  16/2018. sz.) 4. szakasza, az egyesületek által a közérdekű serkentő 

programok vagy az eszközök hiányzó részének finanszírozására az eszközök odaítélésének 

eljárásáról   és  az eszközök  használatáról szóló rendelet  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  

31/2021. sz.) 6. szakasza alapján, összhangban   Zenta község 2022-es évi   költségvetéséről 

szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 31/2021. sz.), Zenta község Községi Tanácsa  

a  2022. február  1-jén tartott  ülésén meghozta az alábbi  

 

2022. ÉVES  TERVET  A  NYILVÁNOS PÁLYÁZATOKRA  

 

Zenta község 2022-es évi  költségvetéséről szóló   rendelettel,   a pénzeszközöket   Zenta 

község   közérdekű egyesületei  serkentő programjai finanszírozására és az eszközök 

hiányzó részének  társfinanszírozására az alábbiak szerint  tervezzük, éspedig:  

 

- a SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM  nevű 0902-es program  keretében, 

mint a  4003-as számú projektumot  a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv néven,  a 040-

es funkcionális osztályozás kódja alatt   Család  és gyermek, a 38/0-s pozíció alatt  

481000-ás közgazdasági osztályozásként, leírva, mint  a KORMÁNYON  KÍVÜLI 

SZERVEZETEK DOTÁLÁSA,  359.000,00 dináros  összegben.   

 

- a SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM  nevű 0902-es program  keretében, 

mint a  0016-os számú aktivitást  a és  A közösség  nappali szolgáltatásai néven,  a 

070-es funkcionális osztályozás kódja alatt   Máshová nem sorolt veszélyeztetett 

lakosság szociális  támogatása, a 41/0-s pozíció alatt  481000-ás közgazdasági 

osztályozásként, leírva, mint  a KORMÁNYON  KÍVÜLI SZERVEZETEK 

DOTÁLÁSA,  2.800.000,00 dináros  összegben.   

 

- a SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM  nevű 0902-es program  keretében, 

mint a  0021-es számú aktivitást    A rokkant  személyeknek támogatás  nyújtása, 

az 55/0 számú pozíció alatt,  a 090-es  funkcionális osztályozáson, és a Máshová 

nem sorolt   veszélyeztetett lakosság   szociális támogatása, a 44/0 számú pozíció 
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alatt 481000 közgazdasági  osztályozásként, leírva, mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI 

SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 2.650.000,00 dináros  összegben,  

 

- a 0602-es  számú  program keretében A HELYI ÖNKORMÁNYZAT  

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, mint  a  0001-es  aktivitás alatt,  A  helyi  

önkormányzat és  városi községek  működése néven,  a  133-as számú funkcionális 

osztályozás   alatt  és  az Egyéb általános szolgáltatások elnevezés alatt, a 74/0-s 

pozíciószámon, mint   a  481000 közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A 

KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 1.000.000,00 dináros  

összegben,  

 

- a 0602-es  számú  program keretében A HELYI ÖNKORMÁNYZAT  

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, mint  a  0001-es  aktivitás alatt,  A  helyi  

önkormányzat és  városi községek  működése néven,  a  320-as számú funkcionális 

osztályozás   alatt  és  az Tűzvédelmi szolgáltatások  elnevezés alatt, a 87/0-s 

pozíciószámon, mint   a  481000 közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A 

KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 2.350.000,00 dináros  

összegben,  

 

- az 1501-es  számú  program keretében HELYI GAZDASÁGI FEJLESZTÉS, mint  

a  0003-as  aktivitás alatt,  A gazdasági fejlesztés támogatása és  a  vállalkozás 

népszerűsítése néven,  a  411-es számú funkcionális osztályozás   alatt  és  az 

Általános  gazdasági  és kommerciális teendők  elnevezés alatt, a 97/0 

pozíciószámon, mint   a  481000 közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A 

KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 700.000,00 dináros  

összegben, 

 

- az 0101-es  számú  program keretében MEZŐGAZDASÁG- ÉS 

VIDÉKFEJLESZTÉS, mint  a  0001-es  aktivitás alatt,  A helyi közösségben a   

mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása néven,  a  421-es számú 

funkcionális osztályozás   alatt  és  az Mezőgazdaság  elnevezés alatt, a 103/0 

pozíciószámon, mint   a  481000 közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A 

KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 2.400.000,00 dináros  

összegben,  
 

- az 1502-es  számú  program keretében A TURIZMUS FEJLESZTÉSE, mint  a  

0001-es  aktivitás alatt,  A turizmus igazgatása néven,  a  473-as számú funkcionális 

osztályozás   alatt  és  az Turizmus  elnevezés alatt, a 117/0 pozíciószámon, mint   a  

481000 közgazdasági osztályozás, leírva  mint  A KORMÁNYON KÍVÜLI 

SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 750.000,00 dináros  összegben,  
 

 

- a 0401-es program keretében,  leírva, mint KÖRNYEZETVÉDELEM, a  0001-es 

számú aktivitás A környezetvédelem igazgatása az  540-es számú funkcionális 

osztályozás  kódján,  a táj növényi és állati világának  megőrzése  a 130/0-s  

pozíció alatt, mint  a 481000-es  közgazdasági  osztályozás leírva mint  a 
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KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 350.000,00 dináros  

összegben.  

 

- az 1801-es program keretében az EGÉSZSÉGVÉDELEM  nevű program  alatt  

leírva, mint aktivitás  a  0003-as szám alatt Aktivitások   lefolytatása   a  társadalmi 

gondoskodás és  közegészségügy terén, a  740-es számú funkcionális osztályozáson 

a   közegészségügyi szolgáltatások a 149/0 számú pozíción, 481000-es  

közgazdasági  osztályozásként KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK 

DOTÁLÁSA 340.000,00 dináros  összegben,  

- az  1301-es program keretében A SPORT ÉS  AZ IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE nevű 

program  alatt  leírva, mint aktivitás  a  0001-es szám alatt  A helyi sportszervezetek, 

egyesületek és  szövetségek  támogatása a  810-es számú funkcionális osztályozáson 

a   rekreációs- és sportszolgáltatások a 152/0 számú pozíción, 481000-es  

közgazdasági  osztályozásként KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK 

DOTÁLÁSA 28.100.000,00 dináros  összegben,  

 

- az  1301-es nevű program keretében A SPORT ÉS  AZ IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE 

nevű program  alatt  leírva, mint aktivitás  a  0005-ös szám alatt  Az ifjúsági politika 

lefolytatása a  810-es számú funkcionális osztályozáson a   rekreációs- és 

sportszolgáltatások a 1585/0 számú pozíción, 481000-es  közgazdasági  

osztályozásként KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 600.000,00 

dináros  összegben, 

 

- az 1201-es program keretében a  KULTÚRA ÉS  TÁJÉKOZTATÁS 

FEJLESZTÉSE  nevű program  alatt  leírva, mint aktivitás  a  0002-es szám alatt A 

kulturális termelés és a művészeti alkotókészség erősítése, a  820-as számú 

funkcionális osztályozáson a   kulturális szolgáltatások a 163/0 számú pozíción, 

481000-es  közgazdasági  osztályozásként KORMÁNYON KÍVÜLI 

SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 2.300.000,00 dináros  összegben,  

 

- az 1201-es program keretében a  KULTÚRA ÉS  TÁJÉKOZTATÁS 

FEJLESZTÉSE  nevű program  alatt  leírva, mint aktivitás  a  0003-as szám alatt A 

kulturális-történelmi   rendszer megőrzésének  és  bemutatásának előmozdítása, 

a  840-es számú funkcionális osztályozáson a   Vallási  és a közösség egyéb 

szolgáltatásai a 166/0 számú pozíción, 481000-es  közgazdasági  osztályozásként 

KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 2.000.000,00 dináros  

összegben,  

 

 

 

Az előző bekezdés szerinti eszközök odaítélésére nyilvános pályázat kerül kiírásra a polgárok 

egyesületei programjai és projektumai finanszírozására Zenta község költségvetéséből, 

éspedig:  
 

Sorsz

. 

 

Az 

eszközöke

t adó 

A nyilvános pályázat 
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A nyilvános pályázat neve  
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kiírásának 

tervezett 

időszaka 

1 

 

Zenta 

község 

 

Gyermekvédelem  

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és  a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására 

gyermekvédelem területén  

2022 

júniusa 

359.000 

(38/0) 

2 

 

 

Zenta 

község 

 

Szociális védelem 

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására a szociális 

védelem terén, a  közösség 

nappali szolgáltatásainak  

nyújtása  

2022 

februárja 

2.800.000 

41/0 

3 

Zenta 

község 

 

Szociális védelem  

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására a szociális 

védelem terén, a rokkant 

személyek támogatása céljából  

2022 

februárja 

2.650.000 

dinár 

 

(44/0) 

4  

Zenta 

község 

 

Egyéb területek  

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására  minden 

területen, kivéve: a 

gyermekvédelmet, a szociális 

védelmet,   a tűzvédelmet,   a   

gazdasági  fejlesztés 

támogatását és  a vállalkozás 

népszerűsítését,  a  helyi 

közösségben a mezőgazdasági 

politika   lefolytatásának 

támogatását,   a  

turizmusfejlesztést, a  helyi  

sportszervezetek, egyesületek  

2022 

áprilisa  

750.000 

(rész 74/0) 
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és   szövetségek  támogatását,   

a  korszerű  művészeti  alkotást 

és   a Zenta község területén  a  

nemzeti  közösségek   

művelődésének és  

művészetének   előmozdítását  

és fejlesztését 

5 

 

Zenta 

község 

 

Bérleti díjak és 

állandó költségek  

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására a  bérleti  

díj és   az egyéb költségek 

lefedésére a 2022-es évben 
 

2022 

márciusa 

250.000 

dinár 

 

(rész 74/0) 

6 

Zenta 

község 

 

Tűzvédelem  

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására a  

tűzvédelem terén 

2022 

februárja  

2.350.000 

 

(87/0) 

7 

 

Zenta 

község 

 

Helyi 

gazdaságfejlesztés 

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására a  

gazdaságfejlesztés  támogatása 

és a vállalkozás népszerűsítése 

terén 

 

2022 

márciusa 

700.000 

dinár 

 

(97/0) 

8 

 

Zenta 

község 

 

Mezőgazdaság- és 

vidékfejlesztés 

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és  a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására a  helyi 

közösségben   a  

mezőgazdasági  politika  

lefolytatásának támogatására  

2022 

februárja  

2.400.000 

dinár 

 

(103/0) 

9 

 

Zenta 

község 
Turizmusfejlesztés 

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 
 

2022 

 

750.000 
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 közérdekű programjai 

serkentésére és a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására az 

egyesületeknek   a  

turizmusfejlesztés terén  

áprilisa dinár 

 

(117/0) 

10 

 

Zenta 

község 

 

Környezetvédelem  

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és  a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására az 

egyesületeknek a  

környezetvédelem területén 

2022 

áprilisa 

350.000 

dinár 

 

(130/0) 

11 

 

Zenta 

község 

 

Egészségvédelem  

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és  a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására az  

egyesületeknek   a  

közegészségügyi   társadalmi 

gondoskodás terén  

2022 

áprilisa 

340.000 

dinár 

 

(149/0) 

12 

Zenta 

község 

 

Sportfejlesztés  

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és  a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására az 

egyesületek támogatására   a 

helyi sportszervezetekben,  

egyesületekben és  

szövetségekben  

2022 

februárja 

28.100.000 

dinár 

 

(152/0) 

13 

 

Zenta 

község 

 

Ifjúságfejlesztés 

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és  a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására amelyet  

az egyesületek  valósítanak  

meg  az ifjúsági politika  

lefolytatása terén  

2022 

februárja 

600.000 

dinár 

 

(158/0) 

14 Zenta  Nyilvános pályázatot Zenta 2022 900.000 
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 község 

 

 

Kultúrafejlesztés  
község számára az egyesületek 

közérdekű programjai 

serkentésére és  a hiányzó  

eszközök részének 

finanszírozására és 

társfinanszírozására a kultúra 

alanyait  illetően a  korszerű 

művészeti  alkotás terén  Zenta 

község területén  

márciusa dinár 

 

(rész 

160/0) 

15 

 

Zenta 

község 

 

Kutúrafejlesztás 

Nyilvános pályázatot Zenta 

község számára az egyesületek 

éves  programjai egy részének 

a  finanszírozására és 

társfinanszírozására a  kultúra 

terén   Zenta  község területén 

a nemzeti  közösségek   

kultúrájának és  művészetének    

megőrzése, védelme, 

előmozdítása  és   fejlesztése  

terén  

2022 

márciusa 

825.000 

dinár 

 

(163/0 

rész) 

16 

Zenta 

község 

 

A kulturális-

történelmi hagyaték  

megőrzése és  

bemutatása  

Pályázat  költségvetési 

eszközök odaítélésére   az 

egyházaknak és   vallási 

közösségeknek, amelyek Zenta  

község területén 

tevékenykednek a  2022-es 

évben  

2022 

márciusa  

1.440.000 

 

(rész 

185/0) 

   Összesen:   45.564.000 

 

A jelen tervet  közzé kell tenni   Zenta község hivatalos  honlapján  és Zenta Község 

Hivatalos Lapjában, valamint   legalább egy elektronikus médiában.  

 

 

Czeglédi Rudolf okl. építőmérnök s. k.  

Zenta község Községi Tanácsának az elnöke   
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