A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (A Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 2007/129., 14/83. – másik törvény, 16/101. – másik törvény és 2018/47. szám) és
Topolya község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése 1. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja,
2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete
_________-i ülésén, az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium ______ számú,
________-i véleménye nyomán meghozta
TOPOLYA KÖZSÉG
STATÚTUMÁT
I. ALAPRENDELKEZÉSEK
A rendelkezések tárgya
1. szakasz
E Statútum, a törvénnyel összhangban, különösen az alábbiakat rendezi: Topolya község (a
továbbiakban: Község) jogai és kötelezettségei és ezek megvalósításának módja, Topolya Községi
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Községi Képviselő-testület) képviselőinek száma, a szervek és
szolgálatok szervezését és működését, az Alkotmánybíróság, illetve a Közigazgatási Bíróság előtti
eljárások megindítására felhatalmazott szerv meghatározását, a község hatáskörébe tartozó feladatok
polgárok általi irányításának módját, a közvetlen önkormányzási formák megvalósításának feltételeit,
az önkormányzat statútuma, költségvetése (annak befektetéstervezési részében), stratégiai fejlesztési
tervek, a saját források mértéke megállapításának, terület- és városrendezési tervek, valamint a
polgárok minősített száma vagy a képviselők harmada által javasolt egyéb általános aktusok
elkészítésének eljárásában a közvita lebonyolítását, a helyi közösségek és a helyi önkormányzás más
formáinak megalakítását, szervei megválasztásának módját és működését, a nemzeti kisebbségek
nyelvének és írásának hivatalos használatát, a községi együttműködés és társulás
megvalósításának feltételei és formáit, a helyi önkormányzat védelmét és a helyi önkormányzat
szempontjából más jelentős kérdéseket.
A Község jogi helyzete
2. szakasz
A Község olyan alapvető területi egység, melyben a polgárok megvalósítják a helyi
önkormányzathoz való jogukat, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és e Statútummal összhangban.
A község működését a választójoggal és a község területén lakóhellyel rendelkező polgárok
irányítják, a törvénnyel és e statútummal összhangban.
A polgárok a következő módokon vesznek részt a helyi önkormányzat megvalósításában:
polgári kezdeményezéssel, polgári gyűléssel, referendummal, s a közügyek irányításának más módján,
emellett a Községi Képviselő-testületbe választott képviselőik által, mindezt az Alkotmánnyal, a
törvénnyel és e statútummal összhangban.
Terület
3. szakasz
A Község törvénnyel megállapított területét a települések, illetve a Község keretébe tartozó
kataszteri községek területei képezik, mégpedig:
Sorszám
1.
2.

A TELEPÜLÉS
NEVE SZERB
NYELVEN
Багремово
Бајша

A TELEPÜLÉS
NEVE MAGYAR
NYELVEN
Brazilia
Bajsa

A TELEPÜLÉS
NEVE RUSZIN
NYELVEN
Баґремово
Байша

A TELEPÜLÉS
NEVE SZLOVÁK
NYELVEN
Bagremovo
Bajša

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A
telepü
lés
sorszá
ma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Бачка Топола
Бачки Соколац
Богарош
Горња Рогатица
Гунарош
Зобнатица
Карађорђево
Кавило
Криваја
Мали Београд
Мићуново
Ново Орахово
Његошево
Оборњача
Томиславци
Панонија
Пачир
Победа
Светићево
Средњи Салаш
Стара Моравица

A KATASZTERI
KÖZSÉG NEVE
SZERB NYELVEN
Гунарош
Бајша
Бачка Топола - град
Бачка Топола
Горња Рогатица
Гунарош
Горња Рогатица
Гунарош
Мали Београд
Мали Београд
Гунарош
Горња Рогатица
Мали Београд
Бачка Топола - град
Ново Орахово
Његошево
Гунарош
Горња Рогатица
Бајша
Пачир
Гунарош
Гунарош
Бајша

Topolya
Cserepes
Bogaras
Felsőroglatica
Gunaras
Zobnatica
Karađorđevo
Kavilló
Krivaja
Kisbelgrád
Karkatur
Zentagunaras
Njegoševo
Völgypart
Tomislavci
Pannónia
Pacsér
Pobeda
Svetićevo
Szurkos
Bácskossuthfalva

A KATASZTERI
KÖZSÉG NEVE
MAGYAR
NYELVEN
Gunaras
Bajsa
Topolya - város
Topolya
Felsőroglatica
Gunaras
Felsőroglatica
Gunaras
Kisbelgrád
Kisbelgrád
Gunaras
Felsőroglatica
Kisbelgrád
Topolya – város
Zentagunaras
Njegoševo
Gunaras
Felsőroglatica
Bajsa
Pacsér
Gunaras
Gunaras
Bajsa

Бачка Тополя
Бачки Соколац
Боґарош
Горня Роґатица
Ґунарош
Зобнатица
Карадьордьево
Кавило
Кривая
Мали Беоґрад
Мичуново
Нове Орахово
Нєґошево
Оборняча
Томиславци
Панония
Пачир
Победа
Светичево
Стреднï Салаш
Стара Моравица

A KATASZTERI
KÖZSÉG NEVE
RUSZIN NYELVEN
Ґунарош
Байша
Бачка Тополя – ґород
Бачка Тополя
Горня Роґатица
Ґунарош
Горня Роґатица
Ґунарош
Мали Беоґрад
Мали Беоґрад
Ґунарош
Горня Роґатица
Мали Беоґрад
Бачка Тополя – ґород
Нове Орахово
Нєґошево
Ґунарош
Горня Роґатица
Байша
Пачир
Ґунарош
Ґунарош
Байша

Báčska Topoľa
Báčsky Sokolac
Bogaroš
Gornja Rogatica
Gunaroš
Zobnatica
Karađorđevo
Kavilo
Krivaja
Malý Belehrad
Mićunovo
Novo Orahovo
Njegoševo
Obornjača
Tomislavci
Panónia
Pačir
Pobeda
Svetićevo
Srednji Salaš
Stara Moravica

A KATASZTERI
KÖZSÉG NEVE
SZLOVÁK NYELVEN
Gunaroš
Bajša
Báčska Topoľa – mesto
Báčska Topoľa
Gornja Rogatica
Gunaroš
Gornja Rogatica
Gunaroš
Malý Belehrad
Malý Belehrad
Gunaroš
Gornja Rogatica
Malý Belehrad
Báčska Topoľa – mesto
Novo Orahovo
Njegoševo
Gunaroš
Gornja Rogatica
Bajša
Pačir
Gunaroš
Gunaroš
Bajša

23.

Стара Моравица

Bácskossuthfalva

Стара Моравица

Stara Moravica

Jogi személyiség
4. szakasz
A Község jogi személyiséggel rendelkezik.
A Község székhelye Topolyán van, a Tito marsall utca 30. sz. alatt.
Pecsét
5. szakasz
A községi szervek pecséttel rendelkeznek.
A pecsét kör alakú, az alábbi szöveget tartalmazza: Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm
Tartomány, Topolya Község, a szerv elnevezése és székhelye, melyet szerb nyelven, cirill írásmóddal
kell feltüntetni, emellett magyar, ruszin és szlovák nyelven, az illető nyelvek helyesírása szerint,
valamint középen a Szerb Köztársaság címere szerepel.
Nyelv és írásmód
6. szakasz
A Községben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett hivatalos használatban van latin
betűs írásmód is, a törvénnyel összhangban, valamint a magyar, a ruszin és a szlovák nyelv, az illető
nyelvek írásmódjával.
A Község jelképei
7. szakasz
A Községnek címere, zászlaja és díszpecsétje van.
A Község címerének, zászlajának és díszpecsétjének kinézetéről részletesebben a Községi
Képviselő-testület határozatával rendelkeznek.
8. szakasz
A Község elnevezése:
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА – szerb nyelven,
TOPOLYA KÖZSÉG - magyar nyelven,
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛЯ – ruszin nyelven,
OBEC BÁČSKA TOPOLA. – szlovák nyelven.
A Község jelképeinek használata
9. szakasz
A Község zászlaját és címerét csak az állami jelképekkel együtt lehet kihelyezni.
A községi szervek hivatali helyiségeiben az állami jelképeket, Vajdaság Autonóm Tartomány
jelképeit, a Község címerét és zászlaját kell kifüggeszteni, valamint azon nemzeti kisebbségek igazolt
jelképeit, amelyek nyelve a Község területén hivatalos használatban van.
A díszpecsét használatát a Községi Elnök hagyja jóvá.
A Község ünnepe
10. szakasz
A Község napja szeptember 15-én van.
A Község napját a Községi Képviselő-testület határozata állapítja meg, a helyi önkormányzati
teendőkben illetékes tartományi szerv előzetes jóváhagyásával.

Díjak és nyilvános elismerések
11. szakasz
A Község díjakat és más nyilvános elismeréseket ítél oda a szervezeteknek és a polgároknak a
gazdaság, a tudomány, a művészetek, a sport és egyéb társadalmi területeken elért kiemelkedő
eredményeiért.
A díjak és más nyilvános elismerések odaítélése a Község napján történik.
A díjak és más nyilvános elismerések fajtáiról, ezek odaítélésének feltételeiről és módjáról a
Községi Képviselő-testület határozata rendelkezik.
A településrészek elnevezésének megállapítása
12. szakasz
A Község határozatban állapítja meg az utcák, terek, tanyacsoportok, valamint a területén lévő
egyéb településrészek elnevezését, a helyi önkormányzati teendőkben illetékes tartományi szerv
előzetes jóváhagyásával.
Az utcák, terek, tanyacsoportok és más településrészek elnevezése megváltoztatásának
folyamatában ki kell kérni a kisebbségi nemzeti tanács és a nemzetek közötti viszonyügyi tanács
véleményét.
A munka nyilvánossága
13. szakasz

1.
2.
3.
4.

A községi szervek munkája nyilvános.
A munka szabály szerinti nyilvánosságát az alábbiakkal biztosítják:
tájékoztató füzetek és lapok kiadásával, a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül, a
határozatok és más okiratok nyilvánosság elé tárásával, valamint a honlapon keresztül;
közviták szervezésével, a törvénnyel, e statútummal és a községi szervek határozataival
összhangban;
nyilvános meghallgatások szervezésével, e statútummal és a képviselő-testület ügyrendjével
összhangban és
egyéb, e statútummal és a községi szervek más okirataival megállapított esetekben.

A Községet illető tájékoztatások és értesítések a Község a területén hivatalos használatban levő
kisebbségi nyelveken és ezek írásmódján is megjelennek.
A Község vagyona
14. szakasz
A Község saját vagyonnal rendelkezik.
A Község szervei a községi vagyont önállóan kezelik és rendelkeznek vele, a törvénnyel, e
statútummal és egyéb községi aktusokkal összhangban.
A törvénynek megfelelően az alábbiak képezik a községi vagyont:
- a község területén lévő, közhasználatú javak (községi utak, besorolatlan utak, utcák,
amelyek nem képezik az autópálya vagy I. és II. rendű állami utak részét, terek, közparkok
stb.);
- a község területén lévő kommunális hálózat;
- ingatlanok és ingó dolgok, valamint egyéb vagyonjogok, melyeket a községi szervek és
szervezetek használnak;
- köztulajdonban lévő dolgok, melyek felett a község területén lévő helyi közösségek,
valamint a község által alapított intézmények, nyilvános ügynökségek és egyéb
szervezetek élveznek használati jogot;

-

egyéb ingatlan és ingó dolgok, valamint vagyonjogok, a köztulajdont rendező törvénnyel
összhangban.
II. A KÖZSÉG HATÁSKÖRE
A Község hatásköre
15. szakasz

A Község az Alkotmányban és a törvényben meghatározott, hatáskörébe tartozó teendőket
végzi, emellett megvalósítja a köztársasági teendők törvénnyel átruházott jogai és kötelezettségei
keretébe tartozó teendőket, valamint végzi a Vajdaság Autonóm Tartomány rendelete által átruházott
teendőket.
Az Alkotmány és a törvények által megállapított hatáskör
16. szakasz
A község, szervei által, az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban:
1) meghozza statútumát, költségvetését és zárszámadását, községi terület- és városrendezési
tervét és fejlesztési tervét, valamint a helyi gazdaságfejlesztési stratégiai terveit és programjait;
2) szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek és a helyi személyszállítás végzését
és fejlesztését, valamint az építési terület és üzlethelyiségek felhasználását;
3) gondoskodik a besorolatlan és községi utak, valamint az utcák és más községi jelentőségű
középületek építéséről, felújításáról, karbantartásáról és használatáról;
4) gondoskodik a polgárok igényeinek kielégítéséről az oktatás (iskoláskor előtti nevelés és
oktatás, valamint az általános és középiskolai oktatás és nevelés), tudományos-kutatói és innovációs
tevékenység, művelődés, egészségügyi és szociális védelem, gyermekvédelem, sport és testnevelés
terén;
5) biztosítja a rokkant személyek különös igényeinek kielégítését és az érzékeny csoportok
védelmét;
6) gondoskodik az idegenforgalom, kézműipar, vendéglátóipar és kereskedelem fejlesztéséről
és előmozdításáról;
7) meghozza és megvalósítja a helyi gazdaságfejlesztési programokat, tevékenységeket
bonyolít le a meglévő befektetések megőrzése és újabbak vonzása céljából, valamint fejleszti az
általános gazdálkodási feltételeket;
8) gondoskodik a környezetvédelemről, az elemi és más csapásoktól való védelemről,
valamint a községi jelentőségű kulturális javak megóvásáról;
9) gondoskodik a mezőgazdasági földterületek védelméről, fejlesztéséről és használatáról,
valamint vidékfejlesztési politikát folytat;
10) gondoskodik az emberi és kisebbségi jogok, és a nemi egyenjogúság megvalósításáról,
védelméről és fejlesztéséről, valamint a köztájékoztatásról a község területén;
11) a község szükségleteihez mérten megalakítja a helyi szerveket, szervezeteket és
szolgálatokat, valamint megszervezi ezek munkáját, polgári jogsegélyszolgálatot alakít és megszervezi
a békéltető tanácsok szervezetét és munkáját;
12) meghatározza a község jelképeit és azok használatát;
13) kezeli a községi vagyont és meghatározza a helyi források mértékét, valamint a helyi
illetékek nagyságát;
14) szabálysértéseket ír elő a községi előírások megsértése esetére;
15) védelmi tervet dolgoz ki, eltervezi és végrehajtja a megbízatása megvalósítását illető
intézkedéseket hadi- és rendkívüli állapot esetén, illetékességi körök szerint összhangba hozza a jogi
személyek védelmi előkészületeit VAT védelmi előkészületeivel és a SzK védelmi tervével, készenléti
intézkedéseket bonyolít le, s egyéb, hadi- és rendkívüli állapotban fennálló szervezeti rendszerre való
áttérésre szolgáló intézkedéseket foganatosít, biztosítja az egységes védelmi és mentési rendszer
kiépítését, biztosítja a megfigyelési, hírszerzési és riasztási szolgálatok távközlési és hírközlési

rendszerbe való bekapcsolódását, valamint összeköttetést létesít a Köztársasági Központtal, általános
rendeltetésű polgárvédelmi intézkedéseket készít elő és bonyolít le, s polgárvédelmi egységeket alakít;
16) megszervezi a polgári lakosság védelmét és mentését az illetékességébe tartozó
törvényhozó ténykedés által, megfelelő tervanyagot hoz, megfelelő műveleti szakmai testületeket alkot
– polgári védelmi szolgálatokat és egységeket, egyeztetve tevékenykedik és együttműködik az
illetékes szolgálatokkal, együttműködik a szomszédos helyi önkormányzatokkal, a szomszédos
országok községeivel és térségeivel, a katasztrófavédelem területén, emellett részt vesz rendkívüli
helyzetek és a lakosságot, környezetet és a község területén levő anyagi javakat sújtó egyéb veszélyek
megakadályozásában, az érvényes törvénnyel és a törvény alapján hozott előírásokkal összhangban;
17) tűzvédelmet szervez, az illetékességébe tartozó általános és egyes tárgyra vonatkozó
okiratok meghozatala által, biztosítja a tűzvédelmi intézkedések lebonyolításának feltételeit,
megfelelő, tervben foglalt teendők által, a területi és urbanisztikai tervekben, okiratokat hoz a
tűzvédelem területén tapasztalható állapotok előmozdítása végett, tervanyagot hoz a községi szintű
tűzvédelemről, megalakítja és felszereli a község hivatásos tűzoltóegységét, szakmai-műveleti
testületeket alkot – a tűzvédelem megelőző és műveleti ténykedésével foglalkozó szolgálatokat,
megszervezi a segítségnyújtást a tűzkárok következményeinek elhárításánál, az érvényben levő
törvénnyel és a törvény alapján hozott előírásokkal összhangban.
18) megszervezi a helyi önkormányzat előkészületeit a polgárok háborús és rendkívüli
helyzetben való életének és munkájának folytatása érdekében, védelmi előkészületeket szervez melyek
keretében megvalósíthatók a Szerb Köztársaság Védelmi Tervének feladatai.
19) egyéb, a törvénnyel előírt helyi jelentőségű feladatokat lát el, valamint a polgárok számára
közvetlen jelentőségű feladatokat, az Alkotmánnyal, törvénnyel és e statútummal összhangban.
Az Alkotmányban és a törvényben meghatározott, községi hatáskörbe tartozó feladatokat a
feladatok egységes jegyzéke határozza meg bővebben, amelyet a helyi önkormányzatokért felelős
minisztérium biztosít a törvénnyel összhangban.
A Község közszolgálatai
17. szakasz
Jogai és kötelességei gyakorlása, valamint a helyi lakosság szükségleteinek kielégítése
érdekében a község közszolgálati tevékenységet végző vállalatot, intézményt és más szervezetet
alapíthat, a törvénnyel és e statútummal összhangban.
A községi képviselő-testület külön határozattal közszolgálatot végző és az alapító jogait
megvalósító vállalatot, intézményt és egyéb szervezetet alapít, ha a törvény vagy e statútum nem
állapítja meg egyéb községi szerv hatáskörét az alapító egyes jogainak végzésére vonatkozóan.
A községi közszolgálatok szerveinek kinevezése
18. szakasz
A Községi Képviselő-testület nevezi ki az általa alapított közvállalatok, intézmények,
szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelőbizottságainak tagjait, valamint igazgatóit, négy éves
megbízatásra, kivéve amennyiben ezt a törvény másként irányozza elő.
A községi közszolgálatok szerveinek összetétele
19. szakasz
A Község által alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek, valamint szolgálatok
igazgató- és felügyelőbizottságainak kinevezésekor, a kinevezésről döntést hozó szervek legalább 30
százalékos képviselői helyet biztosítanak a testületben a kevésbé képviselt nem számára.
A Község által alapított közvállalatok, intézmények, valamint szolgálatok igazgató- és
felügyelőbizottságainak kinevezésekor, különösen pedig a kisebbségek jogainak megvalósítása
szempontjából fontos közvállalatok, intézmények, szervezetek, valamint szolgálatok esetében, a
Község köteles figyelembe venni lakosságának összetételét, és a kisebbségeknek az említett
szervekben való megfelelő képviseltetését.

A közszolgálatok igazgatóinak kinevezési eljárása
20. szakasz
Amennyiben a törvény nem szabályozza a Község által alapított, vagy a Község által többségi
tulajdonrésszel birtokolt közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóinak
kinevezési eljárását, az említett igazgatókat, nyilvános pályázat lebonyolítása után, a Községi
Képviselő-testület nevezi ki.
A közszolgálatok gazdálkodási terveinek és programjainak jóváhagyása
21. szakasz
A Község által alapított, vagy a Község által többségi tulajdonrésszel birtokolt közvállalatok,
intézmények, szervezetek és szolgálatok kötelesek a Községi Képviselő-testülethez, jóváhagyás végett
eljuttatni többéves munka- és fejlesztési terveiket, valamint éves gazdálkodási programjaikat.
A közszolgálatok munkájáról szóló jelentés Községi
Képviselő-testülethez való benyújtása
22. szakasz
A közszolgálatot végző vállalatok, intézmények és más szervezetek kötelesek évente legalább
egyszer a Községi Képviselő-testülethez benyújtani a munkájukról szóló jelentést, legkésőbb a folyó
év április 30-ig, az előző évet illetően, amennyiben a törvény nem írja elő másként.
A teendők jogi vagy természetes személyre
való átruházása
23. szakasz
A Község, a szabad verseny, a nyilvánosság, a gazdaságosság, a hatékonyság és a
környezetvédelem elvét tiszteletben tartva, szerződéssel jogi vagy természetes személyre ruházhatja át
a hatásköbe tartozó bizonyos teendőket.
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő átruházást a Községi Képviselő-testület határozata
szabályozza.
III. A KÖZSÉG TEENDŐINEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA
A teendők végzéséhez szükséges eszközök
és ezek forrásai
24. szakasz
A község Alkotmány és törvény által megállapított teendőinek ellátására, a Köztársaság jogai
és kötelezettségei keretéből törvény által átruházott teendők, valamint az autonóm tartomány
hatásköréből rendelettel átruházott egyes teendők ellátására, a Községet a törvény, illetve a tartományi
rendelet által megállapított jövedelmek és bevételek illetik meg.
Az eszközök nem rendeltetésszerű jellege
25. szakasz
A Község minden jövedelme általános költségvetési jövedelemnek számít, s bármilyen
rendeltetésre felhasználható, kivéve azokat a jövedelmeket, melyek rendeltetési jellegét a törvény
állapítja meg.
Költségvetés és zárszámadás
26. szakasz

A költségvetést, minden naptári évre a Községi Képviselő-testület hozza meg, melyben
minden jövedelmet és bevételt, adósságvállalást és egyéb pénzügyi tranzakciókat, költséget és más
kiadást kimutatnak, a költségvetési rendszert rendező törvénnyel összhangban.
Az év leteltével, melyre a költségvetést meghozták, zárszámadást kell összeállítani a Község
költségvetésének végrehajtásáról.
A költségvetés végrehajtásának felelőssége
és jelentéstétel
27. szakasz
A Község költségvetésének végrehajtásáért a Községi Elnök a Községi Képviselő-testületnek
felel.
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés
végrehajtását, s szükség szerint, de évente legalább két alkalommal erről a Községi Elnököt
tájékoztatni, de kötelezően a 15 belül a hathavi, illetve kilenchavi időszak leteltétől.
A Községi Elnök a jelen szakasz 2. bekezdésében említett jelentés megküldésének napjától
számított 15 napos határidőn belül elfogadja, s megküldi a jelentés a Községi Képviselő-testületnek.
Helyi járulék
28. szakasz
A Községben vagy annak egy részében élő polgárok igényeinek kielégítésére, az eszközöket
helyi járulékkal is összegyűjthetik.
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a polgárok hozzák népszavazás által, a
polgárok közvetlen véleménynyilvánítását rendező törvénnyel és e statútummal összhangban.
A határozati javaslat megállapítása
29. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozati javaslatot a Községi Képviselő-testület állapítja
meg.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt határozat meghozatalát a Községi Képviselő-testület
képviselőinek legalább egyharmada, a helyi közösség tanácsa és a polgárok polgári kezdeményezés
útján kezdeményezhetik.
A kezdeményezés mellé be kell nyújtani a programot is, amellyel megállapítják a határozat
tárgyát képező projekt megvalósítására vonatkozó teljes pénzeszközök forrását, rendeltetését és
biztosításának módját.
A beérkezett szabályos kezdeményezés alapján a Községi Képviselő-testület határoz a teljes
képviselői létszám szótöbbségével a helyi járulék bevezetésének megindítási eljárásáról.
Ha a Községi Képviselő-testület elfogadja a helyi járulék bevezetésére irányuló
kezdeményezést, záróhatározatot hoz, amellyel meghatározza a helyi járulék bevezetéséről szóló
határozati tervezet elkészítésének határidejét, valamint a közvita megszervezésének határidejét és
módját.
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozat javaslatát a Községi Képviselő-testület állapítja
meg a teljes képviselői létszám szótöbbségével.
A helyi járulék bevezetéséről szóló
határozat meghozatala
30. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a választójoggal és az azon a területen
lakóhellyel rendelkező polgárok hozzák, amely területen az eszközöket beszedik, és más a törvény
által előírányozott személyek.
A határozat akkor tekintendő meghozottnak, amikor ezen szakasz 1. bekezdésében említett
polgárok teljes létszámának többsége mellette teszi le voksát.

A helyi járulék bevezetéséről szóló
határozat közzététele
31. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozat közzététele a községi aktusok közzétételének
módján történik.
A helyi járulék eszközeinek
rendeltetésszerű jellege
32. szakasz
A helyi járulékról szóló határozat alapján beszedett pénzeszközök költségvetési bevételnek
minősülnek, s szigorúan rendeltetésszerűek.
IV. A KÖZSÉG SZERVEI
A község szervei
33. szakasz
A község szervei a községi képviselő-testület, a községi elnök, a községi tanács és a községi
közigazgatási hivatal.
A vagyonjogi ügyészséget rendező törvénnyel összhangban a község szerve a községi
vagyonjogi ügyészség is.
34. szakasz
A községi szervek, amikor a természetes vagy jogi személy, illetve más ügyfél jogairól,
kötelezettségeiről vagy jogos érdekeiről döntenek, a törvénnyel összhangban az állami, tartományi és
helyi önkormányzati szervek, valamint a közmegbízatások birtokosai által vezetett nyilvántartásokba,
illetve regiszterekbe hivatalból betekintenek, ezekből adatokat gyűjtenek be és az adatokat
feldolgozzák.
Az elektronikus formában vezetett nyilvántartásokba, illetve regiszterekbe való, a jelen
szakasz 1. bekezdésében foglalt betekintés és az azokból történő adatgyűjtés és -feldolgozás, olyan
információs rendszer keretein belül történik, amely biztosítja a személyi adatok biztonságát és
védelmét.
A jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott eljárásban a helyi önkormányzat szervei azon
adatokba tekinthetnek be, gyűjthetik vagy dolgozhatják fel azokat, amelyek esetében a törvény vagy
külön előírás megállapította, hogy szükségesek az ügyfél kérdéses jogának, kötelezettségének vagy
érdekének kapcsán történő döntéshozatalhoz.
Az illetékesség vélelme
35. szakasz
A Község ügyeinek lebonyolítását a Község szervei végzik, a törvénnyel és e Statútummal
megállapított illetékességük keretén belül.
A Községi Képviselő-testület általános jellegű aktusokat hoz.
Amennyiben a törvény vagy más előírás nem határozza meg, mely szerv illetékes bizonyos
községi hatáskörű ügyekben, a községi hatáskör viszonyainak szabályzását illető minden ügyet a
Községi Képviselő-testület old meg, míg a végrehajtói jellegű ügyeket a Községi Elnök bonyolítja le.
Amennyiben egy ügy jellegéből adódóan nem állapítható meg az illetékesség a jelen szakasz
2. bekezdésével összhangban, az illetékes a Községi Képviselő-testület lesz.

1. Községi Képviselő-testület
A Községi Képviselő-testület jogi helyzete
36. szakasz
A képviselő-testület a község legfelsőbb szerve, amely a helyi hatalom alkotmányban,
törvényben és a község statútumában rögzített alapvető funkcióit gyakorolja.
A Községi Képviselő-testület összetétele
37. szakasz
A Községi Képviselő-testületet, a törvénnyel és e Statútummal összhangban, a polgárok által
titkos szavazással, közvetlenül megválasztott képviselők alkotják.
Az alakuló ülés összehívása
38. szakasz
A Községi Képviselő-testület új összetételének ülését a Községi képviselő-testület előző
összetételének elnöke hívja össze, a választási eredmények kihirdetését követő 15 napon belül.
Amennyiben a Községi Képviselő-testület előző összetételének elnöke nem hívná össze az új
összetétel ülését a jelen szakasz 1. bekezdésében említett határidő alatt, az új összetételt a jelen
szakasz 1. bekezdésében említett határidő letelte utáni 15 napon belül a legidősebb képviselő hívja
össze.
Az új összetétel ülésén, a Községi Képviselő-testület elnökének megválasztásáig, a legidősebb
képviselő elnököl.
A képviselő-testület megalakítása
39. szakasz
A Községi Képviselő-testület megalakultnak tekintendő, amennyiben megválasztották annak
elnökét és hivatalba helyezték annak titkárát.
A képviselők száma
40. szakasz
A Községi Képviselő-testületnek 35 képviselője van.
A képviselők megbízatása
41. szakasz
A képviselőket négyéves időszakra választják meg.
A képviselő megbízatása a törvényben előírt feltételekkel és módon kezdődhet, vagy szűnhet
meg.
Eskütétel
42. szakasz
A megválasztott képviselők esküt tesznek, mely így hangzik: „Fogadom, hogy Topolya
Községi Képviselő-testülete munkájában való részvételem közben tiszteletben tartom az Alkotmányt,
a törvényeket és Topolya Község Statútumát, s hogy tiszteletre méltóan és részrehajlás nélkül végzem
képviselői kötelességeimet, a polgárok érdekei által vezetve.”
A funkciók összeférhetetlensége
43. szakasz
A képviselő nem állhat munkaviszonyban a Községi Közigazgatási Hivatalban, s nem lehet
olyan személy, akit a Községi Képviselő-testület nevez ki vagy helyez hivatalba.

Amennyiben a Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottját képviselővé választják, a
munkaviszonyából eredő jogok és kötelességek szünetelnek, amíg az illető képviselői megbízatása
érvényes.
A képviselői mandátum megerősítésének napjával a Községi Képviselő-testület által
kinevezett vagy hivatalba helyezett személyeknek megszűnik megbízatásuk, melyre kinevezték vagy
hivatalba helyezték őket.
A képviselő mentelmi joga
44. szakasz
A képviselő-testületi és munkatestületi ülésén kifejtett véleményéért az önkormányzati
képviselő nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem tartóztatható le és nem büntethető.
A képviselő jogai és kötelességei
45. szakasz
A képviselő joga és kötelessége, hogy részt vesz a Községi Képviselő-testület és a
munkatestületek munkájában, javasolja bizonyos kérdéseknek a Községi Képviselő-testületben való
megvitatását, javasolja a Községi Képviselő-testület munkatestületének, hogy szervezzenek nyilvános
meghallgatást azoknak az előírásoknak és határozatoknak a javaslatairól, amelyekről a Községi
Képviselő-testület határoz, benyújtja a Községi Képviselő-testület hatáskörébe tartozó határozati és
más aktusokat illető javaslatokat és az előírások javaslataira vonatkozó módosító indítványokat,
felteszi a Község szerveinek munkájával kapcsolatos kérdéseket, valamint részt vesz a Községi
Képviselő-testület egyéb tevékenységeiben.
A képviselőnek jogában áll, hogy rendszeresen értesítsék a képviselői kötelezettségei ellátása
szempontjából jelentős kérdésekről, hogy saját kérésére a község szerveitől és szolgálataitól megkapja
a munkájához szükséges adatokat, valamint, hogy szakmai segítséget kapjon a községi képviselőtestületi javaslatok előkészítéséhez.
Az értesítések, igényelt adatok, ügyiratok és utasítások idejében történő megküldéséért a
Községi Képviselő-testület titkára felel, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője pedig akkor, amikor
az értesítés, igényelt adat, ügyirat és utasítás a Községi Közigazgatás feladatkörére és munkájára
vonatkozik.
Az önkormányzati képviselő jogosult megbízatásának védelmére, beleértve a bírósági
védelmet is, melynek érvényesítése a választási eljárásban történő választójog-védelmet szabályozó
törvény értelemszerű alkalmazásával történik.
A Községi Képviselő-testület képviselőjének jogában áll bármely, a Község területén hivatalos
használatban álló nyelven a Községi Képviselő-testülethez szólni.
A képviselő jogait és kötelességeit részletesebben a Községi Képviselő-testület Ügyrendje
szabályozza.
A képviselőt megillető díjak és egyéb juttatások
46. szakasz
A képviselőt megillető, a jövedelem-kiesés, valamint a Községi Képviselő-testület és
munkatestületei ülésére való utazás és visszaút útiköltségének megtérítésére, emellett a napidíj és a
képviselői tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére vonatkozó jogokat a
Községi Képviselő-testület külön határozata szabályozza.
A Községi Képviselő-testület hatásköre
47. szakasz
A Községi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban:
1) meghozza a község statútumát és a Községi Képviselő-testület ügyrendjét;
2) meghozza a község költségvetését és elfogadja zárszámadását;

3) megszabja a község forrásbevételeinek részarányát, valamint a helyi illetékek és térítmények
összegének megállapítására alkalmazandó módot és mércéket;
4) meghozza a község fejlesztési tervét, a közpolitikai tervdokumentumokat, a középtávú
terveket és egyéb tervdokumentumokat, a törvénnyel összhangban;
5) meghozza a község területi és városrendezési tervét;
6) a község hatáskörébe tartozó előírásokat és egyéb általános aktusokat hoz;
7) megválasztja és felmenti a helyi ombudsmant;
8) községi szintű vagy a község egy részén meghirdetett népszavazást ír ki, állást foglal a polgári
kezdeményezések javaslataival kapcsolatban és megállapítja a helyi járulékról szóló határozati
javaslatokat;
9) megalakítja és rendezi a községi szükségletű szervezetek és szolgálatok megszervezését és
munkáját;
10) a törvénnyel és e statútummal összhangban közvállalatot és tőketársaságot alapít általános
érdekű tevékenység végzésére, jóváhagyja a közvállalatok, illetve tőketársaságok törvény által
meghatározott általános és egyéb jogi aktusait, az általános érdek védelme céljából;
11) a község és valamennyi nemzeti közösség tagjai, a szociális védelem, az elsődleges
egészségvédelem, a testnevelés, a sport, az ifjúság, a gyermekvédelem és a turizmus
szempontjából jelentős intézményeket és szervezeteket alapít az iskoláskor előtti oktatás és
nevelés, az alapfokú oktatás és a kultúra területén, s követi és biztosítja a működésüket;
12) kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok felügyelőbizottságát és igazgatóját,
jóváhagyja a közvállalatok alapszabályát, s egyéb alapítói jogokat lát el, a törvénnyel és az
alapító okirattal összhangban;
13) kinevezi és felmenti az általa alapított intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató- és
felügyelőbizottságát, valamint igazgatóját, s jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel
összhangban;
14) megválasztja és felmenti a Községi Képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét;
15) hivatalba helyezi és felmenti a Községi Képviselő-testület titkárát és helyettesét;
16) megválasztja és felmenti a Községi Elnököt, s annak javaslatára megválasztja a Községi Elnök
helyettesét, valamint a Községi Tanács tagjait;
17) kinevezi és felmenti a főépítészt;
18) elfogadja a személyzeti tervet;
19) meghatározza a kommunális tevékenységek végzésének feltételeit és módját, a kommunális
szolgáltatások felhasználóinak jogait és kötelezettségeit, a kommunális szolgáltatások
kiterjedését és minőségét, valamint a kommunális tevékenységek ellátása feletti felügyelet
gyakorlásának módját, közvállalatok alapít a kommunális tevékenységek ellátására, illetve
ezen teendők ellátásával tőketársaságot vagy vállalkozót bíz meg, előírja a kommunális rend
fenntartásának általános feltételeit és az azok végrehajtására vonatkozó intézkedéseket;
20) meghozza az éves és középtávú telekrendezési programokat;
21) meghozza a helyi lakhatási stratégiát, a Nemzeti Lakhatási Stratégiával összhangban, a
végrehajtására vonatkozó akciótervet és a lakhatási támogatási programokat, a törvénnyel
összhangban nyilvános lakhatási ügynökséget alapíthat, valamint jogi személyt a lakhatás
területén közérdekű teendők végzésére;
22) meghatározza az községi köztulajdonban lévő üzlethelyiség használatát, meghatározza az
üzlethelyiség bérleti díját, és egyéb teendőket lát el az üzlethelyiség használatával
kapcsolatban, a törvénnyel és egyéb községi aktusokkal összhangban;
23) rendezi a lakások bérbeadásának és vásárlásának feltételeit és eljárását;
24) előírja a községi köztulajdonban lévő lakóépületek, lakások és garázsok használatának bérleti
díját;
25) részletesebben rendezi a községi köztulajdonban lévő dolgok használatát, fenntartását és
irányítását;
26) meghatározza a taxis személyszállítás végzésének részletesebb feltételeit;
27) meghozza a természeti értékek használatának és védelmének programjait, valamint a
környezetvédelmi programokat, illetve helyi akció- és helyreállítási terveket, a község
stratégiai dokumentumaival, érdekeivel és jellegzetességeivel összhangban, s meghatározza a
környezet védelmének és előmozdításának külön díját;

28) meghozza a mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának éves
programját, megállapítja a tűzvédelmi intézkedéseket és azok végrehajtását, határoz a legelők
más művelési ágnak való átadásáról;
29) a stratégiával összhangban meghozza a turizmusfejlesztési tervet; megállapítja a tartózkodási
illeték összegét a község területére vonatkozóan;
30) meghozza a községi szintű korrupcióellenes közdelem helyi akciótervét, s állandó
munkatestületet alakít a helyi akcióterv végrehajtásának figyelemmel kísérésére;
31) meghozza a kóbor kutyák és macskák populációjának ellenőrzésére és csökkentésére
vonatkozó tervet, rendezi a háziállatok és házi kedvencek tartását és védelmét, a törvénnyel
összhangban;
32) meghozza a II. rendű vizekre vonatkozó operatív teret, meghatározza a szabadidős
tevékenységre szolgáló víz használatának helyét és módját, beleértve a fürdőzést is;
33) meghozza a Nemzeti Ifjúságügyi Stratégia végrehajtásának akciótervét a község területére
vonatkozóan;
34) meghozza az energiatakarékossági programot és tervet;
35) határoz a községi köztulajdon ingatlannal való gyarapításáról és a községi köztulajdonban lévő
ingatlanok elidegenítéséről, községi köztulajdonban lévő ingatlanok jelzáloggal való
leterheléséről, valamint a tulajdonjog egyéb köztulajdon-jogosultra való átruházásáról;
36) határoz a községi köztulajdonban lévő dolgoknak és a jogoknak az általa alapított
közvállalatok és tőketársaságok tőkéjébe való beruházásáról, a törvénnyel összhangban;
37) határoz a koncesszió megadásáról, amikor a köztestületek és a koncesszió tárgya községi
hatáskörbe tartozik, jóváhagyja a koncessziós aktust;
38) jóváhagyja a köz- és a magánszféra együttműködését és elfogadja annak projektjét, jóváhagyja
a szerződéstervezetet a köz- és a magánszféra együttműködési projektjében, valamint
felhatalmazza a Községi Elnököt, hogy a község nevében aláírja a szerződést;
39) határozatot hoz az általános rendeltetésű polgári védelem megszervezéséről és működéséről a
község területén;
40) megalakítja a rendkívüli helyzetek törzskarát, meghozza a védelmi és mentési rendszer
fejlesztési tervét és programját;
41) meghozza a veszélyeztetettségi becslést és a védelmi mentési tervet rendkívüli helyzetekben;
42) árutartalékokat létesít, s megállapítja terjedelmüket és szerkezetüket;
43) megállapítja a községi illetékeket és egyéb helyi bevételeket, amelyek a törvény szerint a
községhez tartoznak;
44) megállapítja a telekrendezési járulék mértékét;
45) meghozza a Község nyilvános adósságvállalásáról szóló aktust, a közadósságokat szabályzó
törvénnyel összhangban;
46) meghatározza a vendéglátó-ipari, kereskedelmi és kisipari létesítmények munkaidejét;
47) véleményt ad a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervről;
48) állandó és ideiglenes munkatestületeket alakít az illetékességébe tartozó kérdések
megvitatására;
49) kezdeményezi a községi terület létrehozása, megszüntetése vagy megváltoztatása eljárásának
megindítását;
50) javasolja a Szerb Köztársaság Kormányának a községi hasznú kisajátítás közérdekének
megállapítását;
51) véleményezi a helyi önkormányzat érdekét illető kérdéseket rendező törvényeket;
52) megvitatja és jóváhagyja a költségvetés felhasználóinak jelentéseit;
53) határoz a városokkal és községekkel, egyesületekkel, humanitárius szervezetekkel való
együttműködésről és társulásról;
54) tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról;
55) elindítja a helyi önkormányzat jogát sértő, a Szerb Köztársaság vagy az autonóm tartomány
által meghozott törvény vagy más általános aktus alkotmányosságának és törvényességének
vizsgálatára irányuló eljárást;
56) megszervezi a polgári jogsegélyszolgálatot;
57) szabályozza a békéltető tanácsok megszervezését és munkáját;
58) megállapítja a község ünnepét;

59) jóváhagyja a Község nevének, címerének és más jelképének használatát;
60) szabályozza a község által odaítélendő nyilvános elismerések odaítélésének eljárását,
feltételeit és kritériumait, s határoz a nyilvános elismerések odaítéléséről;
61) határoz az utcák, terek, tanyacsoportok, valamint egyéb településrészek elnevezéséről;
62) megvitatja és elfogadja a Község által alapított vagy többségi tulajdonában lévő közvállalatok,
intézmények és más közszolgálatok munkájáról szóló jelentéseket;
63) megvitatja a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács jelentéseit;
64) megvitatja a helyi ombudsman munkájáról szóló jelentést;
65) megvitatja a főépítész éves jelentését a terület állapotáról;
66) elfogadja a tisztségviselők magatartási etikai kódexét (a továbbiakban: etikai kódex);
67) intézkedéseket foganatosít és ajánlatokat fogad el az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben
tartásának előmozdítására;
68) ellátja a törvényben és e Statútumban meghatározott egyéb teendőket is.
A munkához és döntéshozatalhoz szükséges létszám
48. szakasz
A Községi Képviselő-testület határozatképes, amennyiben az ülésen a képviselők teljes
számának többsége jelen van.
A Községi Képviselő-testület a jelenlevő képviselők teljes számának szavazati többsége által
hoz döntést, amennyiben a törvény vagy e Statútum másként nem rendelkezik.
A Községi Képviselő-testület a képviselők összlétszámához viszonyított szótöbbséggel:

1) hozza meg a Statútumot;
2) hozza meg a költségvetést és elfogadja a zárszámadást;
3) hozza meg a község fejlesztési tervét és azokat a stratégiákat, amelyek a község egyes
területeken való fellépésének irányvonalait megállapítják;
4) hozza meg a területi tervet;
5) hozza meg a városrendezési terveket;
6) határoz a község közadósság-vállalásáról;
7) megválasztja a Községi Képviselő-testület elnökét, elnökhelyettesét, a Községi Elnököt, a
Községi Elnök helyettesét, a Községi Tanács tagjait és hivatalba helyezi a Községi
Képviselő-testület titkárát és helyettesét;
8) határoz a más helyi önkormányzati egységekkel való együttműködésről és társulásról,
valamint külföldi helyi önkormányzati egységekkel való együttműködésről;
9) határoz a helyi közösségek és egyéb helyi önkormányzati formák megalakításáról, a
megalakítás tárgyát képező területről, a terület megváltoztatásáról és megszüntetéséről;
10) határoz az utcák, terek, tanyacsoportok, valamint egyéb településrészek elnevezéséről;
11) megállapítja a község ünnepét;
12) fogadja el az etikai kódexet és
13) határoz a törvényben és e statútumban meghatározott egyéb esetekben is.
Az ülés összehívása
49. szakasz
A községi képviselő-testületi ülést a Községi Képviselő-testület elnöke hívja össze, szükség
szerint, de minden három hónapban legalább egyszer.
A Községi Képviselő-testület elnöke köteles kitűzni az ülést a Községi Elnök, a Községi
Tanács vagy az önkormányzati képviselők egyharmadának az indítványára, az indítványtételt követő
hét napon belül, azzal, hogy az ülést legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül meg kell
tartani.
Azokban az esetekben, amelyek a Községi Képviselő-testület sürgős összehívását indokolják,
annak elnöke összehívhatja az ülést a kérelem kézhezvételét követő 24 órától nem rövidebb határidőn
belül.

A jelen szakasz 3. bekezdésében meghatározott összehívási kérelemnek tartalmaznia kell a
sürgős összehívást alátámasztó okokat, valamint azon következmények indoklását, amelyek az
összehívás elmulasztásával keletkeznének.
A jelen szakasz 3. bekezdésében meghatározott ülés legrövidebb összehívási határideje nem
vonatkozik a rendkívüli helyzet kihirdetése esetében.
Ha a Községi Képviselő-testület elnöke jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt hátidőn belül
nem tűzi ki az ülést, az indítványozó is kitűzheti az ülést, melyen az indítványozó által kijelölt
képviselő elnököl.
A Községi Képviselő-testület elnöke csak abban az esetben napolhatja el az ülést, ha az
létszámhiány miatt határozatképtelen, más esetekben az elnapolásról a Községi Képviselő-testület
dönt.
A munka nyilvánossága
50. szakasz
A Községi Képviselő-testület ülései nyilvánosak.
A Községi Képviselő-testület munkájának nyilvánosságáért a Községi Képviselő-testület
elnöke felelős.
A Községi Képviselő-testület ülésére szóló meghívókat és az ülés anyagát megküldik a
tömegtájékoztatási eszközökhöz, a nyilvánosság tájékoztatása céljából.
A Községi Képviselő-testület ülésein a tömegtájékoztatási eszközök képviselői, a
javaslattevők felhatalmazott képviselői, valamint más érdeklődők is részt vehetnek, a Községi
Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban.
Amennyiben nincs lehetőség az összes érdeklődőnek a Községi Képviselő-testület ülésén való
részvételére, a Községi Képviselő-testület elnöke dönti el azt, hogy kinek teszi lehetővé az ülésen való
részvételt, a jelentkezési sorrend és a jelentkezők napirendi pontokkal kapcsolatos érdekeit szem előtt
tartva.
A Községi Képviselő-testület úgy is dönthet, hogy a képviselő-testület ülése ne legyen
nyilvános, biztonsági és a törvényben meghatározott egyéb okokból.
A Községi Képviselő-testület munkatestületei
51. szakasz
A Községi Képviselő-testület állandó és időszakos munkatestületeket alakít, az illetékességébe
tartozó kérdések megvitatására.
A munkatestületek véleményezik a Községi Képviselő-testület által meghozandó jogszabályés határozati javaslatokat, valamint e statútumban és a Községi Képviselő-testület Ügyrendjében
meghatározott más feladatokat is ellátnak.
A Községi Képviselő-testület Ügyrendje megállapítja az állandó munkatestületek számát és
feladatait, az állandó munkatestületek elnökének és tagjainak megválasztását, jogait és
kötelezettségeit, valamint az állandó munkatestületek munkája szempontjából jelentős egyéb
kérdéseket.
Az időszakos munkatestület megalakításáról szóló aktus megállapítja a testület elnevezését és
a területet, amellyel foglalkozik, a munkatestület feladatait, a munkatestület tagjainak számát, a
feladatok elvégzésének határidejét, a munkatestület elnökének és tagjainak jogait és kötelezettségeit,
valamint a munkatestület munkája szempontjából jelentős egyéb kérdéseket.
Nyilvános meghallgatás
52. szakasz
A munkatestület nyilvános meghallgatást szervezhet azokról a határozati és egyéb
jogszabályjavaslatokról, amelyekről a Községi Képviselő-testület dönt.
A nyilvános meghallgatás megszervezését és lebonyolítását, valamint a Községi Képviselőtestület elnökének és a nyilvánosságnak a nyilvános meghallgatáson elhangzott véleményekről és
álláspontokról való tájékoztatását a Községi Képviselő-testület Ügyrendje szabályozza részletesebben.

A Községi Képviselő-testület külön munkatestületei
53. szakasz
A munkatestületek számát, megválasztását, elnökének és tagjainak jogait és kötelezettségeit a
Községi Képviselő-testület Ügyrendje szabályozza.
A képviselő-testület elnöke
54. szakasz
A Községi Képviselő-testületnek elnöke van.
A Községi Képviselő-testület elnöke megszervezi a Községi Képviselő-testület munkáját,
összehívja és vezeti ennek üléseit, együttműködik a Községi Elnökkel és a Községi Tanáccsal,
gondoskodik a munka nyilvánosságának megvalósulásáról, aláírja a Községi Képviselő-testület által
meghozott aktusokat, valamint a törvényben és e Statútumban megállapított egyéb teendőket végez.
A Képviselő-testület elnöke a községben állandó munkaviszonyban lehet.
A Községi Képviselő-testület elnökének megválasztása
55. szakasz
A Községi Képviselő-testület elnökét a képviselők soraiból választják, a képviselők legalább
egyharmadának javaslatára, négy éves időszakra, titkos szavazással, a Községi Képviselő-testület
képviselői összlétszámához viszonyított szavazati többség által.
Egy képviselő csak egy jelölt jelölésében vehet részt.
Amennyiben a szavazás első körében a javasolt jelöltek egyike sem szerez szavazati többséget,
a második körben, az első kör legtöbb szavazatot szerzett két jelöltjére szavaznak.
A második körben azon jelöltet tekintik megválasztottnak, aki a képviselők összlétszámához
viszonyított szavazati többséget szerezte.
Amennyiben a szavazás második körében egy jelölt sem szerezte meg a szükséges szavazati
többséget, meg kell ismételni az elnökjelölés és –választás eljárását.
A Községi Képviselő-testület elnökének felmentése
56. szakasz
A Községi Képviselő-testület elnöke, mandátumának lejárta előtt is felmenthető, mégpedig:
1) személyes igénylésre,
2) a képviselők legalább egyharmadának javaslatára.
E javaslatot írásban kell benyújtani és kötelező megindokolni.
A Községi Képviselő-testület elnökének felmentése ugyanolyan módon és eljárással történik,
mint a nevezett megválasztása.
A Községi Képviselő-testület elnökhelyettese
57. szakasz
A képviselő-testület elnökének helyettese van, aki őt távolléte vagy akadályoztatása esetén
feladatai ellátásában helyettesíti.
A képviselő-testület elnökhelyettesét az elnökkel azonos módon kell megválasztani és
felmenteni.
Amennyiben az elnökhelyettesnek szünetelnek munkaviszonyból eredő jogai erre a tisztségre
való megválasztása miatt, az elnökhelyettes állandó munkaviszonyt létesíthet a községben.
A képviselő-testület titkára
58. szakasz

A Községi Képviselő-testületnek van titkára, aki a képviselő-testületi és munkatestületi ülések
összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakügyek ellátásáról gondoskodik, valamint irányítja a
munkájukhoz fűződő adminisztratív teendőket.
A képviselő-testület titkárát a képviselő-testület elnöke javaslatára négyéves időtartamra
helyezik tisztségbe, és újra tisztségbe helyezhető.
A községi képviselő-testület titkárának tisztségébe felsőoktatását a jogtudományok
tudományágban, legalább 240 kreditpont tartamban, mesterképzésen, akadémiai szaktanulmányokon,
szakképzési szaktanulmányokon, illetve legalább négyéves alap- vagy speciális képzésen szerezte
meg, továbbá közigazgatási szervekben foglalkoztatott dolgozók szakvizsgájával és legalább
hároméves munkatapasztalattal rendelkező személy helyezhető.
A községi képviselő-testület, a képviselő-testület elnökének indoklással ellátott javaslatára a
titkárt megbízatási idejének lejárta előtt is felmentheti.
A titkárnak van helyettese, aki őt távolléte esetén helyettesíti.
A községi képviselő-testület titkárhelyettesét a titkárral azonos módon kell tisztségbe helyezni
és felmenteni.
A Községi Képviselő-testület titkára felelős az adatok, iratok és okiratok időben történő
benyújtásáért, amennyiben ezt a köztársaság vagy az autonóm tartomány illetékes, a Községi
Képviselő-testület munkáját és aktusait ellenőrző szerve megköveteli.
A képviselő-testület ügyrendje
59. szakasz
A Községi Képviselő-testület és munkatestületei ülései előkészítésének, vezetésének és
munkájának módját, valamint a nevezett testület ülésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Községi
Képviselő-testület Ügyrendje szabályozza.
Az Ügyrendet a Községi Képviselő-testület hozza meg, a képviselők összlétszámához
viszonyított szótöbbséggel.
2. A Község végrehajtó szervei
A végrehajtó szervek
60. szakasz
A község végrehajtó szervei a Községi Elnök és a Községi Tanács.
a) A Községi Elnök
A Községi Elnök és a helyettese megválasztása
61. szakasz
A Községi Elnököt a Községi Képviselő-testület választja a képviselők sorából, négyéves
időszakra, titkos szavazással, a Községi Képviselő-testület képviselőinek összlétszámához viszonyított
szótöbbséggel.
A Községi Elnöknek helyettese van, aki a Községi Elnököt távolmaradása vagy
akadályoztatása esetén feladatai ellátásában helyettesíti.
A Községi Képviselő-testület elnöke javasolja a községi elnökjelöltet.
A községi elnökjelölt a képviselők soraiból községi elnökhelyettes-jelöltet javasol, akit a
Községi Képviselő-testület választ meg, ugyanolyan módon, mint a Községi Elnököt.
A megbízatások összeférhetetlensége
62. szakasz
A Községi Elnök és Községi Elnök helyettesének képviselői mandátuma a Községi Képviselőtestületben megválasztásukkal megszűnik.
A Községi Elnök és a Községi Elnök helyettese a községnél állandó munkaviszonyban állnak.

Hatáskör
63. szakasz
A Községi Elnök:
képviseli a községet és eljár a nevében,
javasolja a Községi Képviselő-testület által döntésre vitt kérdések megoldásának módját,
utasítást ad a költségvetés végrehajtására
községi szolgálatot alapít a költségvetési eszközök felhasználásának felügyeletére, valamint a
község belső ellenőrzésére;
5) költségvetési alapot alapít, s megállapítja a költségvetési alap eszközeinek felhasználási
programját, a törvénnyel összhangban;
6) végzéssel dönt a folyó és az állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról;
7) jóváhagyja azokat az általános aktusokat, amelyek a községi költségvetésből finanszírozott
intézményekben dolgozók számát és szerkezetét állapítják meg, valamint jóváhagyja azoknak
a dolgozóknak és egyéb személyeknek a számát és szerkezetét, akiket a községi költségvetési
felhasználók programjainak vagy azok részeinek megvalósítása során alkalmaznak;
8) irányítja és összehangolja a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját;
9) képviseli a Községi Tanácsot, összehívja és vezeti az üléseit;
10) meghozza az olyan eseteket illető aktusokat, melyek a törvény, e Statútum s a Községi
Képviselő-testület határozata értelmében a hatáskörébe tartoznak,
11) végzést hoz a községi köztulajdonban lévő építési telek bérbeadásáról, a törvénnyel, egyéb
előírásokkal és a telekhasználati programmal összhangban;
12) határoz a községi köztulajdonban lévő ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásáról, a
törvénnyel és a községi előírással összhangban;
13) határoz az ingó dolgok községi köztulajdonba való beszerzéséről és az azokkal való
rendelkezésről;
14) előzetes jóváhagyást ad a községi köztulajdonban lévő dolgok használata jogosultjainak (a
helyi közösségeknek, intézményeknek és egyéb szervezeteknek) ezen dolgok bérbeadására;
15) határoz a községi köztulajdonban lévő dolgok használati jogának a község által alapított
intézményeknek, ügynökségeknek és egyéb szervezeteknek való átruházásáról;
16) elvégzi a községi köztulajdonban lévő hivatali épületek és üzlethelyiségek beosztásáról;
17) szabályozza a községi köztulajdonban lévő szállítóeszközök használatának módjáról;
18) szerződéseket köt a község nevében, a törvényből, a statútumból és a községi képviselőtestületi határozatokból eredő felhatalmazások alapján;
19) a község nevében kollektív szerződéseket köt a község által alapított szervekre, vállalatokra,
intézményekre és egyéb közszolgálatokra vonatkozóan;
20) határoz a közmunkák megszervezéséről és végrehajtásáról;
21) adományozásról szóló szerződést köt természetes vagy jogi személlyel;
22) a törvénnyel összhangban határozatot hoz a rendkívüli helyzet kihirdetéséről a községben,
tisztségéből eredően a rendkívüli helyzetek községi törzskarának parancsnoka, javasolja a
rendkívüli helyzetek községi törzskara tagjainak kinevezését és felmentését, a rendkívüli
helyzetek községi törzskarának javaslatára határozatot hoz a rendkívüli helyzet kihirdetéséről
és megszüntetéséről;
23) elrendeli a község szempontjából jelentős, felkészített jogi személyek bevetését, a rendkívüli
helyzetek községi törzskarának javaslatára;
24) határozatot a gyásznap kihirdetéséről a községben;
25) elfogadja a községi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentéseket, s megküldi őket a Községi
Képviselő-testületnek;
26) tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról,
27) a Szerb Köztársaság Alkotmánybíróságához folyamodik amennyiben állami szerv vagy a
Község szervének egyes aktusával, vagy intézkedésével a Községi hatáskör ellátása
lehetetlenné válna,
28) szakmai tanácsadó munkatestületeket alakít az egyes, hatáskörébe tartozó teendők ellátására,
29) hivatalba helyezi és felmenti a Községi Elnök tanácsnokait;
1)
2)
3)
4)

30) hadiállapot vagy elemi csapás esetén meghozza a Községi Képviselő-testület hatáskörébe
tartozó aktusokat, azzal, hogy köteles megerősítés céljából benyújtani azokat a Községi
Képviselő-testületnek, amint lehetőségében áll összeülni;
31) egyéb, e Statútummal és a Község más aktusaival megállapított teendőket végez.
A Községi Elnök felelős az adatok, iratok és személyes okiratok időben történő benyújtására,
amennyiben ezt a Köztársaság vagy Vajdaság Autonóm Tartomány illetékes, a Községi Képviselőtestület munkáját és aktusait ellenőrző szerve megköveteli.
A Községi Elnök tanácsosai
64. szakasz
A Köszégi Elnöknek két tanácsosa lehet, akik egy-egy szakterület teendőit végzik
(gazdaságfejlesztés, városrendezés, elsődleges egészségvédelem, környezetvédelem, idegenforgalom,
mezőgazdaság, kommunális tevékenységek, a helyi közösségek fejlesztése stb.).
A Községi Elnök tanácsnokai kezdeményezéseket indítanak, projektumokat javasolnak és
véleményt nyilvánítanak a község fejlesztése szempontjából jelentős kérdésekben a hivatalba
helyezésük célját képező szakterületeket illetően, emellett egyéb teendőket is végeznek a Községi
Elnök meghagyása nyomán.
A Községi Elnök helyezi hivatalba és menti fel a tanácsosokat, akik legfeljebb addig végzik
feladatukat, amíg tart a Községi Elnök tisztsége
A Községi Elnök tanácsosait a Községi Elnök kabinetjébe helyezik tisztségbe.
b) A Községi Tanács
Összetétel és megválasztás
65. szakasz
A Községi Tanácsot a Községi Elnök, a Községi Elnök helyettese, valamint a Községi Tanács
hét tagja alkotja.
A Községi Elnök egyúttal a Községi Tanács elnöke is.
A Községi Elnök helyettese megbízatása folytán a Községi Tanács tagja.
A Községi Tanács tagjait a Községi Képviselő-testület választja, négyéves időtartamra, titkos
szavazással, a képviselők összlétszámának szavazati többsége által.
A Községi Tanács tagjelöltjeit a községi elnök javasolja.
Amikor döntenek a Község Elnök megválasztásáról, a Községi Képviselő-testület ugyakkor és
egyszerre fönt a Község Elnök helyettesének és a Község Tanács tagjainak a megválasztásáról is.
A Községi Tanács tagjai állandó munkaviszonyban lehetnek a községnél.
A megbízatások összeférhetetlensége
66. szakasz
A Községi Tanács tagjai egyidejűleg nem lehetnek képviselők, de a Község hatáskörébe
tartozó, egy vagy több meghatározott szakterülettel megbízhatók.
A Községi Tanács tagjául választott személy képviselői mandátuma megszűnik.
Hatáskör
67. szakasz
A Községi Tanács:
1) javasolja a Statútumot, a költségvetést és egyéb aktusokat, valamint a Községi Képviselőtestület által meghozott aktusokat,
2) Községi Képviselő-testület határozatait és más általános aktusait közvetlenül végrehajtja,
valamint gondoskodik ezek végrehajtásáról,
3) döntést hoz az ideiglenes pénzügyi támogatásról, amennyiben a Községi Képviselő-testület a
költségvetést a pénzügyi év kezdetéig nem hozná meg,

4) felügyeli a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját, semmissé nyilvánítja, vagy megszünteti
a Községi Közigazgatási Hivatal olyan aktusait, melyek nem állnak összhangban a törvénnyel,
a Statútummal és más, általános aktussal, illetve a Községi Képviselő-testület által meghozott
aktussal,
5) a közigazgatási eljárásban, másodfokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más
szervezetek közigazgatási tárgyú, községi hatáskörbe tartozó jogait és kötelességeit illetően,
6) előírja a kockázatbecslés külön elemeit és a község eredeti hatáskörébe tartozó felügyelőségi
felügyelet végzésének gyakoriságát kockázatbecslés alapján, valamint a község eredeti
hatáskörébe tartozó bizonyos felügyelőségi felügyelet tervének külön elemeit;
7) figyelemmel kíséri a község által alapított közvállalatok ügyviteli programjának
megvalósítását és koordinálja a munkájukat;
8) háromhavi jelentést tesz a közvállalatok munkájáról a községi képviselő-testületnek, a
közvállalatok jogállását szabályozó törvénnyel összhangban történő további értesítés
érdekében;
9) megállapítja a kommunális szolgáltatások díját, s jóváhagyja a kommunális szolgáltatások
árainak változtatásáról szóló határozatot, a törvénnyel összhangban;
10) határoz a telkek elidegenítéséről, a törvénnyel és a községi előírással összhangban;
11) megállapítja az anyagilag veszélyeztetett családból származó gyerekek iskoláskor előtti
intézményben való tartózkodási költségei térítésének kritériumait és eljárását;
12) javasolja a Községi Képviselő-testület által meghozandó aktusokat a község által alapított
közvállalatok és tőketársaságok általános érdekeinek védelme céljából;
13) gondoskodik a Szerb Köztársaság, illetve az autonóm tartomány jogai és kötelezettségei
keretében átruházott hatáskörök végrehajtásáról,
14) hivatalba helyezi és felmenti a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét,
15) hivatalba helyezi a vagyonjogi ügyészt;
16) meghozza a község védelmi tervét, amely a Szerb Köztársaság védelmi tervének szerves
részét képezi, összehangolja a jogi személyek védelmi előkészületeit a községi hatáskörbe
tartozó tevékenységekben az autonóm tartomány védelmi előkészületeivel és a Szerb
Köztársaság védelmi tervével, határozatot hoz a polgári védelem és az általános rendeltetésű
egységek megszervezéséről és működéséről;
17) meghozza a veszélyeztetettségi tervet és a védelmi és mentési tervet a rendkívüli
helyzetekben, valamint a balesetek elleni védelem tervét;
18) megalakítja a panaszügyi bizottságot;
19) szakmai tanácsadó testületeket alakít, bizonyos hatáskörébe tartozó teendők ellátására,
20) tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról,
21) a Községi Elnök javaslatára meghozza a munkájához szükséges Ügyrendet;
22) egyéb teendőket is ellát, a törvénnyel és e statútummal összhangban.
A jelen szakasz 3) pontjában foglalt határozatot a Községi Tanács a teljes taglétszámának
szótöbbségével hozza meg.
A Községi Elnök helyzete a Községi Tanácsban
68. szakasz
A Községi Elnök képviseli a Községi Tanácsot, összehívja és vezeti üléseit.
A Községi Tanács munkájának törvényességéért a Községi Elnök felel.
A Község Elnök köteles felfüggeszteni a Községi Tanács azon határozatainak az alkalmazását,
amelyekről úgy véli, hogy nincsenek összhangban a törvénnyel.
A munkához és a döntéshozatalhoz szükséges létszám
69. szakasz
A Községi Tanács határozatképes, amennyiben az ülésen részt vesz a tagság összlétszámának
többsége.

A Községi Tanács a jelenlevő tagság összlétszámának többségi szavazata által hoz döntést,
amennyiben a törvény vagy e statútum, bizonyos kérdéseket illetően, másfajta többséget nem irányoz
elő.
A Községi Tanács Ügyrendje
70. szakasz
A Községi Tanács szervezetét, munkájának és döntéshozatalának módját részletesebben a
tanács Ügyrendje szabályozza, a törvénnyel és e statútummal összhangban.
A Gazdasági Tanács
71. szakasz
A Községi Tanács Gazdasági Tanácsot alakít.
A Gazdasági Tanács kezdeményezéseket, észrevételeket és véleményeket nyújt be a gazdasági
fejlődéssel kapcsolatban, megvitatja a gazdasági szempontból jelentős stratégiákat, terveket,
programokat és határozatokat, s figyelemmel kíséri végrehajtásukat.
A Gazdasági Tanács feladatait, munkamódszerét és döntéshozatali módját a Községi Tanács
Ügyrendje szabályozza részletesebben.
A Gazdasági Tanács összetétele
72. szakasz
A Gazdasági Tanács elnökét és hat tagját a Községi Tanács nevezi ki, a Községi Tanács
mandátumának leteltéig terjedő időszakra.
A Gazdasági Tanács tagjait jelölhetik a polgári egyesületek, a helyi közösségek, a gazdasági
társulások és a vállalkozók is.
A Gazdasági Tanács elnökének és tagjai legalább felének a gyárosok és vállalkozók, illetve
ezek társulásainak sorából kell származnia.
Jelentés benyújtása a Községi Képviselő-testület számára
73. szakasz
A Községi Elnök és a Községi Tanács kötelesek rendszeresen jelentést készíteni a Községi
Képviselő-testület számára, saját kezdeményezésre vagy a Községi Képviselő-testület igénylésére,
legalább évente egyszer, e testület határozatainak és más aktusainak végrehajtására vonatkozóan.
A Községi Elnök felmentése és lemondása
74. szakasz
A Községi Elnök felmenthető azon időn letelte előtt is, melyre megválasztották, a képviselők
legalább egyharmadának indoklással ellátott javaslatára, megválasztásával azonos módon.
A Községi Elnök felmentésének javaslatát ezen okiratnak a Községi Képviselő-testület
elnökéhez való benyújtásától számított 15 napon belül meg kell vitatni, és e tárgyban határozatot kell
hozni, az ülésösszehívás jelen statútum 49. szakaszának 3. és 5. bekezdésében foglalt minimális
határidővel.
Amennyiben a Községi Képviselő-testület a Községi Elnököt nem mentené fel, az illető
személy leváltásának javaslatát benyújtó képviselők a Községi Elnök felmentését újból nem
javasolhatják az előző, ilyen tárgyú javaslat visszautasításától számított hat hónapon belül.
A Községi Elnök benyújthatja lemondását.
A Községi Elnök lemondásáról a Községi Képviselő-testület elnöke a testület soron következő
ülésének elején tájékoztatja az önkormányzati képviselőket.
A Községi Elnök felmentésének ás lemondásának hatása
75. szakasz

A Községi Elnök felmentésével, illetve lemondásával megszűnik a Községi Elnök
helyettesének és a Községi Tanácsnak a mandátuma is.
A Községi Elnök helyettesének és a Községi Tanács
tagjának felmentése és lemondása
76. szakasz
A Községi Elnök helyettese, illetve a Községi Tanács tagja felmenthető azon időn letelte előtt
is, melyre megválasztották, a Községi Elnök vagy a képviselők legalább egyharmadának javaslatára,
megválasztásával azonos módon.
A Községi Elnök helyettesének vagy a Községi Tanács tagjának felmentésére vonatkozó
indítvány beterjesztésével egyidejűleg a Községi Elnök a Községi Képviselő-testületnek köteles
javaslatot tenni az új Községi Elnökhelyettes, illetve az új községi tanácstag személyére, miközben a
képviselő-testület egyidejűleg dönt a felmentésről és megválasztásról.
Abban az esetben, amikor a Községi Képviselő-testület a Községi Elnök helyettesét vagy a
Községi Tanács tagját az önkormányzati képviselők egyharmadának javaslatára menti fel, a Községi
Elnök köteles a Községi Képviselő-testület soron következő ülésén javaslatot tenni az új Községi
Elnökhelyettes, illetve az új községi tanácstag megválasztására.
A Községi Elnök helyettesének vagy a Községi Tanács tagjának lemondásáról a Községi
Képviselő-testület elnöke értesíti a képviselőket a soron következő községi képviselő-testületi ülés
kezdetekor.
A jelen szakasz 4. bekezdésében foglalt esetben a Községi Elnök köteles a Községi Képviselőtestület következő ülésén javaslatot tenni az új Községi Elnökhelyettes, illetve az új községi tanácstag
megválasztására.
A folyó ügyek végzése felmentés vagy lemondás
folytán megszűnő mandátum esetében
77. szakasz
A Községi Elnök, a Községi Elnök helyettese vagy a Községi Tanács tagja, akiket
felmentettek, vagy akik benyújtották lemondásukat, az új Községi Elnök, Községi Elnökhelyettes vagy
községi tanács megválasztásáig tisztségben maradnak, s ellátják a folyó ügyeket.
A községi végrehajtó szervek mandátumának megszűnése a Községi Képviselő-testület
mandátumának megszűnése miatt
78. szakasz
A Községi Képviselő-testület mandátumának megszűnésével a Községi Elnök és a Községi
Tanács megbízatása is megszűnik, bár ezek, a hatáskörükbe tartozó, folyó ügyeket az új Községi
Elnök és Községi Tanács, illetve egy ideiglenes szerv elnökének és tagjainak szolgálatba lépéséig
ellátják, amennyiben a Községi Képviselő-testület mandátuma e testület feloszlatása miatt szűnt meg.
3. Községi Közigazgatási Hivatal
Községi Közigazgatási Hivatal
79. szakasz
A Község jogait és kötelezettségeivel kapcsolatos közigazgatási teendőket, valamint a Községi
Képviselő-testület, a Községi Elnök és a Községi Tanács szükségleteire meghatározott szakmai és
adminisztratív-technikai teendőket a Községi Közigazgatási Hivatal látja el.
A Községi Közigazgatási Hivatal hatásköre
80. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal:

1) a Községi Képviselő-testület, a Községi Elnök és Községi Tanács által meghozandó
előírásokat és más aktusokat készít elő;
2) végrehajtja a Községi Képviselő-testület, a Községi Elnök és Községi Tanács határozatait és
más aktusait;
3) az igazgatási eljárásban, első fokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb
szervezetek jogairól és kötelezettségeiről a Község közigazgatási hatáskörében;
4) ellátja a Községi Képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános aktusainak
végrehajtása feletti közigazgatási felügyeleti teendőket;
5) végrehajtja a törvényeket és az egyéb előírásokat melyek végrehajtását a Községre ruházták;
6) ellátja a Községi Képviselő-testület, a Községi Elnök és a Községi Tanács által meghatározott
szakmai és egyéb teendőket;
7) a törvény által előírt nyilvántartásokat vezet és gondoskodik azok fenntartásáról;
8) segítséget nyújt a helyi közösségek számára adminisztratív, technikai, pénzügyi-anyagi ügyek
végrehajtásában
9) a Községi hatáskörben elvégzett, illetve átruházott teendőiről jelentést nyújt be a Községi
Elnöknek, a Községi Tanácsnak és a Községi Képviselő-testületnek, szükség szerint, de
évente legalább egyszer.
10) gondoskodik a község területére megállapított munkálatokat illető kötelezettség szervezéséről
és végrehajtásáról, valamint rendkívüli helyzetekre érvényes, védelmi és mentési tervet dolgoz
ki;
11) eltervezi a rendkívüli helyzetek folytán veszélyeztetett, károsult, menekült és kimenekített
személyek ellátását;
12) összeállítja a község területére érvényes, balesetek elleni védelem külső tervét;
13) összeállítja a község területére érvényes, árvízvédelmi és árvízi mentési tervet;
14) eltervezi, megszervezi és lebonyolítja a műemlékek, anyagi, valamint a fennmaradás
tekintetében lényeges javak védelmét és mentését, elemi és egyéb csapások körülményei
között;
15) megszervezi és lebonyolítja az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek biztosainak,
ezek helyetteseinek és egységeinek kiképzését és felkészítését;
16) hosszú távú tervet készít a község területén felállítandó védelmi és mentési rendszer
működtetésére;
A Községi Közigazgatási Hivatal szervezete
81. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal egységes szervként alakul meg.
A Községi Közigazgatási Hivatalban a hasonló közigazgatási, szakmai és egyéb teendők
ellátására belső szervezeti egységeket kell alakítani.
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetése
82. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatalt a vezető vezeti.
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjeként jogi egyetemi végzettséggel, legkevesebb 240
kreditponttal rendelkező vagy mesterképzést, szakosított akadémiai képzést, szakosított szakképzést,
illetve legalább négyéves alapfokú képzést vagy szakosított képzést elvégzett, az államigazgatási
szervekben való munkára jogosító szakvizsgával rendelkező személy helyezhető hivatalba.
A Községi Közigazgatási Hivatal
vezetőjének és helyettesének hivatalba helyezéséről
83. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét a Községi Tanács helyezi hivatalba, öt éves
megbízatásra, nyilvános hirdetmény alapján.

A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője rendelkezhet helyettessel, aki őt távollétében,
illetve abban az esetben, ha képtelen ellátni kötelességét, helyettesíti.
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettesét ugyanazon módon és azonos
körülmények között helyezik hivatalba, mint a vezetőt.
Az említett hivatal szervezeti egységeinek vezetőit a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
jelöli ki.
A vezető felelőssége
84. szakasz
A vezető saját, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal munkájáért a Községi Tanácsnak
felel.
A Községi Közigazgatási Hivatal szabályzása
85. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozatot a Községi Tanács javaslatára a Községi
Képviselő-testület hozza.
A Községi Közigazgatási Hivatal, valamint a további szervek, szolgálatok és szervezetek belső
szervezetéről és rendszeréről szóló szabályzatot a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője egységesíti
és megküldi a Községi Tanácsnak jóváhagyás céljából.
A közigazgatás felügyeletének felhatalmazásai
86. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal számára a közigazgatás felügyelete folyamán lehetséges:
1. végzéssel való utasítás bizonyos intézkedések és cselekvések meghatározott határidő alatti
alkalmazására;
2. pénzbírság kiszabása;
3. bűntett vagy gazdasági kihágás miatti bűnvádi feljelentés, illetve kihágási eljárás
igénylésének benyújtása az illetékes szervhez;
4. ideiglenes utasítás vagy tilalom kiszabása;
5. más szerv tájékoztatása, amennyiben indíték áll fenn az illető szerv hatáskörébe tartozó
intézkedés foganatosítására;
6. egyéb, a törvény, előírások vagy általános aktus felhatalmazása általi intézkedések
foganatosítása.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett teendők végzéséhez való felhatalmazásokat és
szervezeteket közelebbről a Községi Képviselő-testület határozata szabályozza.
A közigazgatási eljárást szabályzó előírások alkalmazása
87. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal által folytatott eljárásban, mellyel a polgárok és jogi
személyek jogairól, kötelességeiről és érdekeiről születik döntés, a közigazgatási eljárást szabályzó
előírások alkalmazandók.
Az illetékességi összeütközés
88. szakasz
A Községi Tanács dönt a Községi Közigazgatási Hivatal és más vállalat, intézmény és
szervezet közötti illetékességi összeütközés esetén, amennyiben a Községi Képviselő-testület
határozata alapján határoznak a polgárok, jogi személyek, vagy más ügyfelek egyes jogairól.
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője dönt e hivatal belső szervezeti egységeinek
illetékességi összeütközése esetén.
A közigazgatási teendők ellátásának feltételei

89. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatalnak a polgárok és jogi személyek jogainak, kötelességeinek
és érdekeinek megvalósítására irányuló teendőit azon személyek láthatják el, melyek az előírt iskolai
végzettséggel, az államigazgatási szervekben való munkához szükséges szakvizsgával és megfelelő
munkatapasztalattal rendelkeznek, a törvénnyel és más előírással összhangban.
A kivételezés
90. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének kivételezéséről a Községi Tanács dönt.
A Községi Közigazgatási Hivatal hivatali személyének kivételezéséről a vezető dönt.
4. A Községi Vagyonjogi Ügyészség
91. szakasz
A Község vagyonjogi és érdekeinek jogi védelmével kapcsolatos munkát a Község
Vagyonjogi ügyészsége végzi.
A Községi Vagyonjogi Ügyészség megalapítását és megszervezését, valamint más a
működéshez szükséges kérdéseket, a Községi Képviselő-testület határozatával határozza meg,
összhangban a vagyonjogi ügyészség szervezésének alapjait szabályozó törvény előírásaival.
V. A POLGÁROK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
A polgárok közvetlen részvételének formái
92. szakasz
A Község polgárai közvetlenül is részt vehetnek a Község teendőinek megvalósításában,
polgári kezdeményezés, polgárok gyűlése és népszavazás útján.
A polgári kezdeményezés
93. szakasz
A polgárok polgári kezdeményezés útján javasolhatják a Községi Képviselő-testületnek olyan
aktus meghozatalát, mellyel, a törvénnyel összhangban, a Község hatáskörébe tartozó kérdés
szabályzása, a Statútum vagy más aktus módosítása és a népszavazás megvitatása történik.
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles szakmai tanáccsal ellátni a polgárokat a polgári
kezdeményezés javaslatának megfogalmazásakor.
A polgári kezdeményezés elindítása jogerősnek tekinthető, amennyiben a polgári
kezdeményezés aláíróinak jegyzékét a törvénnyel összhangban állították össze, s amennyiben azt a
választói joggal rendelkező választók legalább öt százaléka aláírta.
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő javaslatot, a Községi Képviselő-testület köteles
megvitatni s indoklással ellátott válaszát a polgároknak eljuttatni, az említett javaslat átvételétől
számított 60 napon belül.
A polgárok gyűlése
94. szakasz
A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja a községi szervek hatáskörébe tartozó kérdéseket.
A polgárok gyűlésének összehívása
95. szakasz

A polgárok gyűlése összehívható olyan településen, vagy ennek részén mely sor, utca,
településrész, helyi közösség vagy a helybeli önkormányzat egyéb formája lehet.
A polgárok gyűlését a Községi Elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, a helyi közösség
vagy a helybeli önkormányzat más formájának felhatalmazott képviselője, legalább 50, az illető
területen élő polgár vagy a képviselők legalább egynegyede hívhatja össze, legalább nyolc nappal e
gyűlés megtartása előtt.
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles segítséget nyújtani a gyűlés összehívójának a
polgárok gyűlésének összehívása és előkészítése során.
A polgárok gyűlésének megtartását az adott gyűlésen megtárgyalt kérdésben illetékes községi
szerv is javasolhatja.
Az összehívott gyűlésről a polgárokat a hirdetőtáblákon kifüggesztett iratokból, a
köztájékoztatási szervektől vagy egyéb, szokványos módon kell tájékoztatni.
A polgárok gyűlésének összehívója köteles értesíteni a Községi Közigazgatási Hivatalt e
gyűlés megtartásáról.
A polgárok gyűlésének munkája és e gyűlés véleményének kinyilvánítása
96. szakasz
A polgárok gyűlésén e gyűlés összehívója vagy az általa felhatalmazott személy elnököl.
A polgárok gyűlése javaslatokat vitathat meg és ezekről véleményt nyilváníthat, ha a Község
polgárok gyűlését megtartó részén élő választási joggal rendelkező polgárok legalább 5%-a jelen van.
A kérdések megvitatásában, a kezdeményezés elindításában és az egyes végzések javaslásában
való részvétel joga a Község minden nagykorú polgárát megilleti.
A polgárok gyűlésén szavazati jog illet olyan polgárokat is, akik tartózkodási helye vagy
vagyona azon a területen van, melyre a polgárok gyűlését összehívták.
A polgárok gyűlésének határozatait a jelenlevő, szavazásra jogosult polgárok szavazati
többsége által hozhatják meg.
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles szakmai segítséget nyújtani a polgároknak a
javaslatok, illetve a polgári gyűlés kérelmeinek megfogalmazásában, mielőtt azokat a Község illetékes
szervei felé utalnák.
A gyűlés munkamódját és az álláspontok megállapításának módját a Községi Képviselőtestület által meghozott határozat rendezi.
A Község illetékes szervének eljárása a megtartott gyűlést követően
97. szakasz
A Község szervei kötelesek a polgárok gyűlése megtartásának napjától számított 60 napon
belül megvitatni a polgárok követeléseit és javaslatait, emellett kötelesek erről állást foglalni, illetve
megfelelő határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, s erről a polgárokat értesíteni.
A népszavazás
98. szakasz
A Községi Képviselő-testület saját kezdeményezésére, képviselők teljes számának a
szótöbbségével, hatáskörébe tartozó kérdésekben népszavazást írhat ki.
A Községi Képviselő-testület köteles népszavazást kiírni a hatáskörébe tartozó kérdésekben, a
Község polgárainak kérelme alapján.
A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő polgári igénylés jogerősnek tekinthető, amennyiben
az igénylés aláíróinak névsorát a törvénnyel összhangban állították össze, és a Község választói joggal
rendelkező lakosságának legalább 10%-a aláírta.
A népszavazással eszközölt határozat meghozottnak tekinthető, amennyiben emellett a
polgárok többsége szavazott, azzal a feltétellel, hogy a Község szavazati joggal rendelkező
polgárainak több mint fele részt vett a szavazáson.

A népszavazás által meghozott határozat kötelező érvényű, a Községi Képviselő-testület nem
helyezheti hatályon kívül, valamint nem módosíthatja vagy bővítheti annak lényegét a határozat
meghozatalától számított egy évig.
A Község területének egy részén tartott népszavazás
99. szakasz
A Községi Képviselő-testület köteles népszavazást lebonyolítani a Község bizonyos részén,
olyan kérdésben, mely az ott élő polgárok szükségleteire, érdekeire vonatkozik, amennyiben a
népszavazás kiírásának igénylését a törvénnyel összhangban állították össze, s ezt a Község
népszavazás kiírását igénylő részén élő választók legalább 10%-a aláírta.
A polgárok panaszai
100. szakasz
A Község szervei és szolgálatai kötelesek mindenkinek lehetővé tenni a munkájukra, valamint
a Községi Közigazgatás Hivatal alkalmazottainak szabálytalan működésére, valamint a polgárokkal
való viszonyukra vonatkozó panaszok benyújtását.
A Község szervei és szolgálatai kötelesek a panaszban kiemelt, a munkájukban tanúsított
mulasztásukra és szabálytalanságokra tett állításokat kivizsgálni, valamint a törvénnyel összhangban
megindítani a megfelelő eljárást a mulasztások és a szabálytalanságok büntetésének és elhárításának
ügyében.
A Község szervei és szolgálatai kötelesek a panasztevő számára 30 napon belül válasszal és
információval szolgálni arról, hogy a panasz nyomán indult-e eljárás, és milyen módon tették azt,
amennyiben a panasztevő ezt kéri.
VI. A KÖZSÉG TEENDŐIBEN VALÓ
POLGÁRI RÉSZVÉTEL MÁS FORMÁI
Nyilvános felmérés
101. szakasz
A Község szervei konzultálhatnak a polgárokkal a hatáskörükbe tartozó kérdéseket illetően.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett konzultációt nyilvános felmérés útján kell
lebonyolítani.
Közvita
102. szakasz
A közvita egy előre meghatározott időtartamon belül végrehajtott különböző tevékenységek
csoportja annak érdekében, hogy a polgárok javaslatot tehessenek, illetve álláspontjaikat kifejthessék
egyes aktusok tervezetével kapcsolatban.
A jelen Statútum tervezete értelmében a közvitán a községi hatásköri szervek, illetve a
közszolgálatok képviselőinek a nyílt ülése értendő az érdekelt polgárokkal és a civil szervezetek,
valamint a tömegtájékoztatási eszközök képviselőivel.
A közvita kötelezővé teszi legalább egy nyílt ülés megszervezését a Község illetékes szervei
képviselőinek, valamint a közszolgálatok képviselőinek, az érdekelt polgárok és a civil szervezetek,
valamint a tömegtájékoztatási eszközök képviselőinek részvételével (kerekasztal beszélgetések,
fórumok, bemutatók stb.), valamint a közvitán résztvevő polgárok és más résztvevők javaslatainak,
észrevételeinek és véleményeinek írásban vagy elektronikus formában történő beszerzését.
A közvita szervezésében illetékes szerv köteles minden községrész polgárának lehetővé tenni
a közvitákon való részvételt.
A megszervezés módját, a tájékoztatás és egyéb, a közvitával kapcsolatos kérdéseket a
Községi Képviselő-testület külön határozattal szabályozza.

Az előírások előkészítésével kapcsolatos munka megkezdésének közzététele
103. szakasz
Az illetékes községi szerv köteles a Község hivatalos honlapján, illetve más megfelelő módon
értesíteni a nyilvánosságot arról, hogy megkezdte a munkálatokat a Képviselő-testület által
elfogadásra kerülő jogszabályok kidolgozását illetően.
Kötelező közvita
104. szakasz
A Község szervei kötelesek közvitát tartani:
1) a Község Statútuma kidolgozásának folyamata során;
2) a községi költségvetés határozatának kidolgozásának folyamata során (annak
befektetés tervezési részben);
3) a fejlesztési stratégiai tervek kidolgozásának folyamata során;
4) a község forrásjövedelem-kulcsa megállapításának eljárása során;
5) a területrendezési és a városrendezési terv kidolgozásának folyamata során;
6) a törvényben és a Község Statútumában előirányozott egyéb esetekben.
Ezen szakasz 1. bekezdésében említett közvitát az aktusok (határozatok, tervek, vagy
egyéb előkészítés alatt álló aktusok) tervezetével kapcsolatban hajtanak végre, valamint lebonyolítható
előbb is, a tervezetek kidolgozásában és meghatározásában illetékes szerv javaslatára.
Ezen szakasz 1. bekezdésében említett közvitát a Községi Tanács szervezi meg a tervezet
meghatározásában illetékes szerv által javasolt módon és időben, ha a Statútum, illetve annak 102.
szakasza 4. bekezdésében említett külön határozat nem határozza meg azt másként.
Közvita javaslat, illetve kérelem alapján
105. szakasz
Közvita bonyolítható le a Községi Képviselő-testület illetékességébe tartozó egyéb általános
aktusok meghozatalának folyamatában, az általános aktus előterjesztőjének, a képviselők
egyharmadának kérelme, illetve legalább 100 polgár javaslata alapján.
A közvita lebonyolításához a polgárok kezdeményezést a község területéről legkevesebb 100
szavazópolgárnak kell támogatnia aláírásával.
Ezen szakasz 1. bekezdésében említett közvita lebonyolításához szükséges aláírásokat a
polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályok szerint gyűjtik.
A javaslat, illetve ezen szakasz 1. bekezdésében említett kérelem kézhezvételét követően a
Községi Képviselő-testület illetékes munkatestülete hozza meg döntését.
Amennyiben a Községi Képviselő-testület elfogadja a javaslatot, illetve az ezen szakasz 1.
bekezdésében említett kérelmet, a Községi Tanács közvitát szervez a beadványban előírásoknak
megfelelően, illetve az általa javasolt módon és időben.
A közvita szervezése
106. szakasz
A közvitát a Községi Tanács szervezi, meghatározza a lebonyolításának módját, helyét,
valamint a közvita időtartamát.
A Községi Tanács nyilvános felhívást intéz a polgárok, egyesületek, szak-és egyéb
nyilvánoság felé a közvitában való részvételt illetően.
A közvitán való részvételre irányuló nyilvános felhívást a Község honlapján, illetve más
megfelelő módon teszik közzé. A nyilvános felhívás mellett, a közvita lebonyolításának programját,
valamint a közvita tárgyát képező aktus tervezetét is közzé kell tenni.

A Községi Tanács meghívást tehet a közvitán való részvételre azon személyek, szervek,
szervezetek és egyesületek képviselői számára, akiket érdekeltnek tart a megvizsgálandó aktussal
kapcsolatban.
A közvita folyamán jelentést állítanak össze, amely tartalmazza a közvitán elhangzott
javaslatokat és észrevételeket, valamint az aktus tervezetének kidolgozásában illetékes szerv
álláspontját a benyújtott javaslatokkal és észrevételekkel kapcsolatban, azok elfogadásának, illetve
nem elfogadásának indoklásával.
Ezen szakasz 5. bekezdésében említett jelentés megjelenik a Község honlapján, illetve más
megfelelő módon.
VII. RÉSZÖNKORMÁNYZAT
A részönkormányzat formái
108. szakasz
A Község egy részén élő polgárok közvetlen jelentőségű szükségleteinek és érdekeinek
kielégítése végett, a Község területén helyi közösségek és a részönkormányzat más formái alakulnak.
A helyi közösségek egy vagy több falut illetően alapítják.
Helyi közösségek, illetve a részönkormányzatok más formája (helyi közösségek) alakulhat:
településen, kettő vagy több településen, település egy részén, városnegyedben, kerületben,
lakónegyedben, utcában, egy vagy több utca részében, melyek területi, funkcionális és urbanisztikai
egységet képez, valamint ahol kialakult a polgárok kölcsönös érdeke és a szervezési lehetősége.
A helyi önkormányzat jogi helyzete
109. szakasz
A helyi közösségek jogi személyiséggel rendelkezik az e Statútumban és az alapítói
határozatában megállapított jogaik és kötelezettségeik keretén belül.
A helyi közösségek vagyona
110. szakasz
A helyi közösség saját vagyonnal rendelkezik összhangban a Törvénnyel.
Javaslat a helyi közösségek megalakítására, illetve megszűntetésére
111. szakasz
A helyi közösségnek megalakítására, illetve megszűntetésére irányuló javaslatot az adott
területen lakhellyel rendelkező választópolgárok 10%-a, a képviselők legalább egy harmada, és a
Községi Tanács nyújthatják be.
A helyi közösségek megalakításáról, az általuk felölelt területnek a megváltoztatásáról és
megszűntetésükről a Község Képviselő-testülete dönt, a polgárok előzetesen kikért véleménye alapján.
Új helyi közösséget hoznak létre két vagy több meglévő helyi közösség egyesítésével, vagy a
terület egy részének, egy vagy több meglévő helyi közösségből, egy új helyi közösségbe való
kiemelésével.
A helyi közösség megszüntethető, és területe egy vagy több már meglévő helyi közösséghez
csatolható.
A helyi közösség területének megváltoztatása alatt érthető a terület határainak módosítása is,
abban az esetben, ha egy helyi közösség területét egy másik helyi közösség területéhez csatolják.
Ezen szakasz 2. bekezdésében említett határozatot a képviselők teljes számának
szótöbbségével kell meghozni.
Határozat a helyi közösségekről
112. szakasz

A helyi közösségekről szóló határozat szabályozza a helyi közösségek megalakítását, illetve
megszüntetését vagy területének megváltoztatását, a helyi közösség jogállását, a helyi közösség
vagyonát, a helyi közösség jogait és kötelességeit, a tanácstagok számát, a helyi közösségi tanács
illetékességeit, a helyi közösségi tanácstagok megválasztásának eljárását, a helyi közösségi tanács
feloszlatását, a helyi közösségi tanácstagok megbízatásának megszűnését, a helyi közösségek
pénzelését, a polgárok részvételét a helyi közösség működésében, a Község más helyi közösségekkel
való együttműködését, a helyi közösség aktusainak alkotmányossági és törvényességi
felülvizsgálásának eljárását, és más fontos kérdéseket a Község területén levő helyi közösségek
munkájának és működésének szempontjából.
Helyi Közösség Tanácsa
113. szakasz
A Helyi Közösség Tanácsa a polgárok alapvető képviselő szerve a részönkormányzat
területén.
A Helyi Közösség Tanácsának választása az általános és egyenlő választójog alapján
lebonyolított közvetlen és titkos választások szabályai szerint történik, az alapítói okirattal
összhangban.
A Helyi Közösség tanácstagjainak megbízatása 4 évig tart
A Helyi Közösség Tanácsának választását a Községi Képviselő-testület elnöke írja ki.
A Helyi Közösségi Tanács elnökét a tanács titkos szavazással választja meg soraiból, a helyi
közösségi tanácstagjai abszolút többségének szavazatával.
A Helyi Közösség Tanácsa:
1) meghozza a helyi közösség statútumát;
2) meghozza a helyi közösség pénzügyi tervét és fejlesztési programját;
3) megválasztja és felmenti a Helyi Közösség Tanácsának elnökét;
4) intézkedéseket javasol a kommunális és egyéb tevékenységeinek fejlesztésére a helyi közösség
területén;
5) meghozza a Helyi Közösség Tanácsának ügyrendjét, valamint egyéb aktusokat a helyi közösség
hatáskörében;
6) indítványozza a község új jogszabályainak meghozatalát és a meglevők módosítását;
7) a helyi közösség hatáskörében levő egyéb, a Község Statútumával, a helyi közösség alapítói
okiratával és az egyéb községi jogszabályokkal meghatározott feladatokat is ellát.
A Helyi Közösségi Tanács köteles a helyi közösség vagyonát, valamint a Község
köztulajdonát képező ingatlanokat, melyek felet használati jogot élvez, a törvénnyel, a Községi
Képviselő-testület és a helyi közösség Statútumával összhangban használni és rendelkezni velük.
A tanácsok elnökeinek és tagjainak, valamint a helyi közösség egyéb szerveinek alkalmazása
nem jelenti egyértelműen újabb kötelezettségek vállalását a helyi közösség részéről.
A Helyi Közösség Tanácsának feloszlatása
114. szakasz
A Helyi Közösség Tanácsát feloszlathatják, ha:
1) az nem ül össze három hónapig;
2) az nem választja meg elnökét a tanács megválasztásától, az elnök felmentésétől, vagy
lemondásának benyújtásától számított egy hónapon belül;
3) az nem fogadja el pénzügyi tervét a Községi Képviselő-testület határozatában megszabott határidőn
belül.
A Helyi Közösségi Tanács feloszlatásáról szóló határozatot a Községi Képviselő-testület
fogadja el, a helyi közösségek tevékenységét és aktusaik törvényességét felügyelő Községi Tanács
javaslatára.
A Községi Képviselő-testület elnöke írja ki a Helyi Közösségi tanácsválasztásokat a tanács
feloszlatásáról szóló határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül, azzal, hogy a választások
kiírásától azok megtartásáig nem telhet el több mint 45 nap.
A Helyi Közösségi Tanács megalakulásáig a folyó- és halaszthatatlan ügyeket a Községi

Képviselő-testület által a Helyi Közösségi Tanács feloszlatásával egyidejűleg kinevezett községi
megbízott látja el.
A helyi közösség pénzelése
115. szakasz
A helyi közösség munkájához szükséges eszközöket az alábbiakból kell biztosítani:
1. a községi költségvetésről szóló határozatban megállapított eszközök, ideértve a helyi
járulékot;
2. adományok;
3. a helyi közösség saját tevékenységéből megvalósított jövedelem.
A helyi közösség pénzügyi tervet hoz meg, melyre a Községi Tanács ad jóváhagyást.
A helyi közösségek megbízása a feladatok elvégzésére, valamint a közigazgatás hivatal
működésének megszervezése a helyi közösségekben
116. szakasz
A Község Képviselő-testületének határozatában bizonyos községi hatáskörbe tartozó teendők
ellátása valamennyi vagy egyes helyi közösségre bízható, amihez biztosítani kell a szükséges
eszközöket.
Az 1. bekezdésben említett feladatokkal való megbízásról való döntés során a feladatok
fontosságából indulnak ki, annak érdekében, hogy megfeleljenek az adott területen élő polgárok napi
és közvetlen szükségleteinek
A Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörébe tartozó, főként a polgárok jogérvényesítésével
kapcsolatos egyes feladatok ellátására, a Hivatal ügyintézése a helyi közösségekben is
megszervezhető.
Jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt ügyek intézésének rendjét és helyét a Község Elnöke
határozza meg, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a javaslata alapján.
Szakmai segítség a helyi közösség munkájának elvégzésében
117. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal segíti a helyi közösségeket annak adminisztratív-technikai
és pénzügyi-anyagi feladatai ellátásában.
A helyi közösség általános aktusa alkotmányossági
és törvényességi felülvizsgálásának eljárása
118. szakasz
A helyi közösség általános aktusa alkotmányossági és törvényességi felülvizsgálásának
eljárását az Alkotmánybíróság előtt a Községi Tanács indítványozhatja, amennyiben úgy véli, hogy
nincs összhangban az alkotmánnyal vagy törvénnyel.
A Községi Elnök köteles Topolya Község Hivatalos Lapjában történő közzétételét követően
hatályos végzésével felfüggeszteni a helyi közösség azon általános aktusának alkalmazását, melyről
úgy véli, hogy az nincsen összhangban az alkotmánnyal vagy törvénnyel.
Az alkalmazás felfüggesztéséről szóló végzés hatályát veszíti amennyiben a Községi Tanács
az annak közzétételétől számított öt napon belül nem indítja meg az általános aktus
alkotmányosságának és törvényességének felülvizsgálására irányuló eljárást.
A megfelelő intézkedések végrehajtásának kijelölése
a helyi közösségi tanács számára
119. szakasz
Ha a Községi Tanács úgy véli, hogy a helyi közösség általános aktusa nincsen összhangban a

Statútummal, a helyi közösség alapító okiratával, vagy egyéb községi jogszabállyal, akkor felhívja a
helyi közösségi tanács figyelmét a szükséges intézkedések elvégzésére.
Amennyiben a helyi közösségi tanács nem jár el az 1. bekezdésben meghatározott szerv
ajánlásai szerint, a Község Elnöke Topolya Község Hivatalos Lapjában történő közzétételét követően
hatályos végzésével megsemmisíti a helyi közösség általános aktusát.
A Községi Tanács javasolhatja a Község Elnökének azon helyi közösségek tevékenysége
finanszírozásának felfüggesztését, amelyekben a pénzeszközök nem a helyi közösség pénzügyi
tervével, a költségvetésről szóló határozattal, vagy a törvénnyel összhangban kerülnek felhasználásra.
VIII. A KÖZSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA
A Község együttműködése és társulása a belföldi községekkel és városokkal
120. szakasz
A Község, annak szervei és szolgálatai, valamint az által alapított vállalatok és egyéb
szervezetek együttműködnek és kapcsolatokat létesítenek más helyi önkormányzatokkal és ennek
szolgálataival a közös érdekű kérdéskörökben és ezek megvalósítása érdekében egyesíthetik
eszközeiket és közös szerveket, vállalatokat, intézményeket és egyéb szervezeteket alapíthatnak, a
törvénnyel és a Statútummal összhangban.
Az 1. bekezdésben említett együttműködés magába foglalja az egyes saját hatáskörök
végzésének átengedését más helyi önkormányzatnak vagy más a Község által alapított vállalatnak,
intézménynek és szervezetnek.
Ha a Község a kommunális tevékenységek közös végzésére együttműködési megállapodást
köt más helyi önkormányzati egységgel vagy várossal, a kommunális tevékenységeket szabályozó
törvény rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtania azt.
Együttműködési megállapodás
121. szakasz
A Község együttműködési megállapodásával megállapításra kerülnek az alábbiak: a közös
szerv, szolgálat, vállalat, vagy egyéb szervezet neve és székhelye, feladatainak fajtája, köre és ezek
végzésének módja, pénzelésének, irányításának és felügyeletének módja, másik helyi önkormányzatok
csatlakozásának módja a megállapodáshoz, az abból való kilépés, illetve az attól való elállás módja, a
foglalkoztatottak jogai és kötelezettségei, valamint egyéb kérdések ezek megalapítására,
tevékenységére és megszűnésére vonatkozóan, a törvénnyel összhangban.
Ezen szakasz 1. bekezdésében említett megállapodásról a Községi Képviselő-testület dönt a
képviselők teljes számának a szótöbbségével, és köteles az együttműködési megállapodás megkötését
követő 30 napon belül megküldeni azt a helyi önkormányzati ügyekkel megbízott minisztériumnak.
A megbízott feladatok közös végrehajtása
122. szakasz
A Község, egy vagy több helyi községgel együtt javasolhatja a helyi önkormányzati ügyekkel
megbízott minisztériumnak az egyes megbízott feladatok közös végrehajtását az államigazgatást
szabályozó törvénnyel, valamint Szerb Köztársaság, a megbízott feladatok közös végrehajtásának
részletes szabályairól rendelkező kormányhatározatával összhangban.
A Község elfogadhatja az illetékes államigazgatási szerv javaslatát, mely szerint egy vagy
több községgel közösen biztosítja egyes megbízott feladatok végrehajtását, összhangban az
államigazgatást szabályozó törvénnyel, valamint Szerb Köztársaság, a megbízott feladatok közös
végrehajtásának részletes szabályairól rendelkező kormányhatározatával.
A Községi Képviselő-testület ezen szakasz 2. bekezdésében említett javaslatról a javaslat
benyújtásától számított 30 napon belül dönt.
Amennyiben elfogadja ezen szakasz 2. bekezdésében említett javaslatot, a Községi Képviselőtestület együttműködési megállapodást köt egy, illetve több községgel vagy várossal, amellyel

szabályozza a megbízott feladatok közös végrehajtását, valamint ezen megállapodást megküldi a helyi
önkormányzatok kérdésekben illetékes minisztériumnak.
Ezen szakasz 4. szakaszában említett együttműködési megállapodást a Szerb Köztársaság
Kormánya jóváhagyását követően kell közzétenni.
Közös szerv, szolgáltatás, vállalat vagy más szervezet megalapítása
123. szakasz
A Község más községekkel, illetve várossal való együttműködéséről szóló megállapodás
alapján közös szerv, szolgáltatás, vállalat vagy más szervezet megalapítását lehet előirányozni.
Ezen szakasz 1. bekezdésében említett esetben, a Község illetékes szerve, a másik vagy többi
alapító illetékes szervével együtt dönt a létrejövő közös szerv, szolgálat, vállalat vagy egyéb szervezet
megalakulása esetén, ezek vezetőinek kinevezéséről, felmentéséről, valamint ezek felelősségéről és
megbízatásuk megszűnéséről, a törvénnyel összhangban
Amikor az együttműködési megállapodás előirányozza, hogy a közös szerv dönt a község
területén élő polgárok jogairól való döntést közigazgatási eljárásban, a másodfokú eljárásban a
Községi Tanács dönt ezen polgárok jogairól és kötelességeiről, a törvénnyel összhangban.
A közös szerv működéséhez szükséges pénzeszközöket a Község költségvetéséből biztosítják,
arányosan a közös szerv által a Község felé ellátott feladatokkal.
.
Feladatok átruházása más községnek, illetve városnak
124. szakasz
Együttműködési megállapodással a Község az egyes feladatokat hatásköréből átruházhatja
más községnek, illetve városnak.
Azon község, illetve város szervének működési költségeit, mely az átruházott feladatokat
végezi, a község költségvetéséből biztosítják, arányosan ezen feladatok mértékével.
Amikor az együttműködési megállapodással átruházott feladatok felölelik a község területén
élő polgárok jogairól való döntést közigazgatási eljárásban, a másodfokú eljárásban a Községi Tanács
dönt ezen polgárok jogairól és kötelességeiről, a törvénnyel összhangban.
Az átruházott feladatok a Község nevében és számlájára kerülnek elvégzésre, s azok
végrehajtásáért a Község tartozik felelősséggel.
Az együttműködési megállapodás megszűnése
125. szakasz
Az együttműködési megállapodás megszűnik a Község vagy bármely a megállapodást
megkötő helyi önkormányzat kérelmére.
A Községi Képviselő-testület írásos kérelmet nyújt be a megállapodásban résztvevő másik
helyi önkormányzatnak legalább hat hónappal a megszűnést megelőzően, valamint erről értesíti a helyi
önkormányzati kérdésekben illetékes minisztériumot is.
Amennyiben a megállapodást több helyi önkormányzat kötötte, az csak abban a részben
szűnik meg, amely a kérelmet benyújtóra vonatkozik.
Együttműködés más államok helyi önkormányzati egységeivel
126. szakasz
A Község a Szerb Köztársaság külpolitikája keretében, a Szerb Köztársaság területi
egységének és jogrendjének betartásával, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban a közös érdekű
területeken együttműködhet más államok megfelelő önkormányzatának területi közösségeivel és
egységeivel.
A megfelelő területi közösségekkel, községekkel és városokkal való együttműködésről szóló
határozatot a Szerb Köztársaság Kormányának a jóváhagyásával a Községi Képviselő-testület hozza
meg.

Az együttműködésről szóló megállapodást vagy egyéb aktust a Község Elnöke vagy az általa
felhatalmazott személy írja alá.
A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti aktust a Szerb Köztársaság Kormánya jóváhagyásának
megszerzését követően kell közzétenni, valamint ezt követően lép hatályba.

Csatlakozás A Városok és községek egyesüléséhez
127. szakasz
A Község alapítója lehet a Városok és községek egyesülésének, illetve csatlakozhat hozzá, a
Község fejlesztésének, védelemnek és a közös érdekek megvalósításának javítása érdekében.
A Község megalapítja vagy csatlakozik a városok és községek egyesüléseihez, melyek
tagjainak érdekeit képviselik az állami szervek előtt, különösen a helyi önkormányzati egység
ügyeinek gyakorlását érintő törvények és egyéb jogszabályok meghozatalának eljárásában.
Együttműködés egyesületekkel és más szervezetekkel
128. szakasz
A Község szervei a község és a területén élő lakosság érdekében együttműködhetnek civil,
humanitárius és egyéb szervezetekkel.
Részvétel az európai integrációban
129. szakasz
A Község a hatáskörébe tartozó kérdésekben, szervein keresztül követi a Szerb Köztársaság
európai integrációs folyamatait, és fejleszti az ahhoz szükséges adminisztratív kapacitásokat, a
törvénnyel és a Szerb Köztársaság megállapított politikájával összhangban.
IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME
A Község jogainak védelme
130. szakasz
A Község jogainak védelme a törvény által megállapított módon és eljárással biztosítható.
Az alkotmányosság és törvényesség felbecslési eljárásának megindítása
131. szakasz
A Községi Képviselő-testület megindítja az alkotmányosság és törvényesség felbecslésére
irányuló eljárást a Szerb Köztársaság vagy Vajdaság Autonóm Tartomány bizonyos törvényét vagy
más törvényes aktusát illetően, mely törvény vagy aktus sérti a helyi önkormányzat jogait.
Az alkotmánybírósághoz való folyamodás joga
132. szakasz
A Községi Elnök jogot formálhat az Alkotmánybírósághoz való folyamodásra, amennyiben
egy állami szerv vagy a Község aktusa, illetve intézkedése folytán lehetetlenné válik a Községi
hatáskör gyakorlása.
Helyi Ombudsman
133. szakasz

A Község létrehozza a helyi ombudsman intézményét.
A Helyi Ombudsman védi a polgárok jogait a Községi Közigazgatási Hivatal, valamint a
községi alapítású, közmeghatalmazást gyakorló intézmények, szervek és szervezetek által okozott
sérelmektől, ellenőrzi a Községi Közigazgatási Hivatal működését és védi a polgároknak a helyi
önkormányzatra való jogosultságát, ha a község jogszabályainak vagy általános aktusainak a
megsértésről van szó.
A Helyi Ombudsmannak egy vagy több helyettese lehet. A Helyi Ombudsmannak legalább
egy, a kisebbségi jogokért felelős helyettese van. A Helyi Ombudsman javaslata alapján az Községi
Képviselő-testület dönt a helyettesek létesítéséről, létszámáról és munkavégzésük területéről, valamint
a helyettes megválasztásáról is.
Önállóság és függetlenség
134. szakasz
A Helyi Ombudsman az alkotmány, a törvény, a megerősített nemzetközi szerződések és a
nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai, valamint a Község Statútuma keretében jár el és
tevékenykedik.
A tevékenysége során a Helyi Ombudsmant a törvényesség, a pártatlanság, a függetlenség
és az igazságosság elve vezérli.
A Községi Képviselő-testület közelebbről rendezi a Helyi Ombudsmanhoz való folyamodás
módját, valamint a helyi ombudsman eljárásának és működésének a szabályait.
A Helyi Ombudsmani intézmény eljárásai
135. szakasz
A Községi Közigazgatási Hivatal és a községi alapítású közmeghatalmazásokat gyakorló
közszolgálatok törvényellenes és szabálytalan működésének jelenségeiről, amelyek sértik az
állampolgárok jogait vagy érdekeit, a helyi ombudsman figyelmezteti ezeket a szerveket és
szolgálatokat, bírálatokat intéz hozzájuk, munkajavaslatokat ad, kezdeményezi a jogsértések
megszüntetésére irányuló eljárásokat és erről tájékoztatja a nyilvánosságot.
Az emberi és kisebbségi jogok védelmének tartományában a Helyi Ombudsman:
1. figyelemmel kíséri az emberi és kisebbségi jogok ér
vényesülését és javasolja az emberi és kisebbségi jogok érvényesítésének előmozdítását,
2. információkat gyűjt az emberi és helyi önkormányzatra való jogok területét érintő
törvények
és egyéb jogszabályok alkalmazásáról,
3. évi jelentést készít az emberi és kisebbségi jogok érvényesüléséről,
4. tájékoztatja a szélesebb nyilvánosságot az emberi és kisebbségi jogok megsértéséről,
5. átveszi és kivizsgálja az emberi és kisebbségi jogok megsértésére vonatkozó
feltételezéseket,
6. közvetít az emberi és kisebbségi jogok megsértéséhez fűződő perek békés megoldásában,
7. az emberi és kisebbségi jogok megsértése esetén kezdeményezi a megfelelő eljárások
megindítását a hatásköri szervek előtt,
8. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése szempontjából jelentős kérdésekben szakmai
találkozókat, tanácsadásokat és köztájékoztatási kampányokat szervez, és részt vesz ezeken,
9. kezdeményezi és serkenti az állampolgároknak az élet minden területén az emberi és
kisebbségi jogok oktatását,
10. a törvényben, a statútumban és a községi képviselő-testület rendeletében előirányozott
egyéb teendőket lát el.
A Helyi Ombudsman hatáskörének gyakorlása során együttműködik más községek
jogvédőjével, valamint a köztársasági polgári jogvédővel és a tartományi ombudsmannal és annak
irodáival.
A Helyi Ombudsman megválasztása
136. szakasz

A Helyi Ombudsmant a Községi Képviselő-testület választja meg és menti fel a képviselők
teljes számának a szótöbbségével.
A Helyi Ombudsman megválasztásának indítványát képviselő csoport vagy a képviselők
legalább egyharmada nyújthatja be.
A Helyi Ombudsmant a Képviselő-testület öt éves időszakra választja meg, és újraválasztható
erre a tisztségre.
Helyi Ombudsmannak választható az a személy, aki a polgárok választási jogának
megszerzéséhez szükséges
általános feltételei
mellett (állampolgárság, nagykorúság,
cselekvőképesség, lakhely a Község területén), felsőfokú végzettséggel rendelkezik jogtudományi
területen alapképzésen, legalább 240 kreditponttal vagy mesterképzéssel, szakirányú képzés
mesterfokozattal, szakosított akadémiai képzéssel, szakosított szakképzéssel, illetve legalább négyéves
alapfokú képzéssel vagy szakosított képzéssel, legalább ötéves szakmai tapasztalat rendelkezik,
szakmai tapasztalat az emberi és kisebbségi jogok védelmében, erkölcsi feddhetetlenséget élvez, nem
ítélték el semmilyen bűncselekményért és nem folyik ellene büntetőeljárás.
A Helyi Ombudsman nem lehet tagja politikai pártnak, és nem láthat el semmilyen
köztisztséget, sem szakmai tevékenységet.
A Helyi Ombudsman felmentése
137. szakasz
A Helyi Ombudsman a megbízatási ideje lejárta előtt felmenthető, ha bűncselekmény
elkövetése
miatt börtönbüntetésre ítélik, ha a hatáskörébe
tartozó
feladatokat nem végzi
szakszerűen, pártatlanul és becsületesen, vagy tisztségeket tölt be, illetve a helyi ombudsmani
tisztséggel nem összeegyeztethető tevékenységet lát el.
A Helyi Ombudsman felmentésének indoklással ellátott javaslatát képviselői csoport vagy a
képviselők teljes számának legalább az egyharmada nyújthatja be.
A Helyi Ombudsman felmentéséről a Községi Képviselő-testület dönt a képviselők teljes
számának a szótöbbségével.
A Helyi Ombudsman helyettesének felmentése a Helyi Ombudsman felmentésére vonatkozó
rendelkezésekkel összhangban történik.
Jelentéstétel a községi képviselő-testületnek
138. szakasz
A Helyi Ombudsman évi jelentést küld a Községi Képviselő-testületnek.
Ha úgy ítéli meg, hogy egyes kérdések megvitatása végett szükségszerű, a Helyi Ombudsman
rendkívüli jelentést is küldhet a Községi Képviselő-testületnek.
A Községi Képviselő-testület a Helyi Ombudsman jelentéseit az első soron következő ülésén
vitatja meg.
Részvételi jog a Községi Képviselő-testület és annak munkatestületei ülésein
139. szakasz
A Helyi Ombudsman jogosult részt venni a Községi Képviselő-testület és annak
munkatestületei ülésén, valamint részt venni a vitában, amikor a Községi Közigazgatási Hivatal
jelentését tárgyalják, azaz a hatáskörébe tartozó kérdéseket.
A Helyi Ombudsman intézményének működéséhez szükséges eszközök
140. szakasz
A Helyi Ombudsman intézményének működéséhez szükséges eszközöket a Község
költségvetésében kell biztosítani, de – a törvénnyel összhangban - biztosítható más forrásokból is.

A Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács
141. szakasz
A Községben önálló munkatestületként megalakul a Nemzetek Közötti Viszonyügyi
Tanács, amelyet a törvénnyel összhangban a szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek képviselői
alkotják.
A Tanács a törvénnyel és a Statútummal összhangban, megvitatja a nemzeti egyenjogúság
érvényesítésével, védelmével és előmozdításával kapcsolatos kérdéseket a községben, különösen a
kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, részt vesz a
nemzeti egyenjogúság érvényesítése szempontjából jelentős községi tervek és programok
megállapításában és intézkedéseket javasol a nemzeti egyenjogúság elérése érdekében, javaslatot tesz
a nemzeti egyenjogúság érvényesítéséhez szükséges költségvetési eszközök forrására, összegére
és céljára.
A Tanács a kölcsönös megértést és a községben élő közösségek közötti jó viszonyt hirdeti.
A Tanács megválasztása és összetétele
142. szakasz
A Tanács tagjait a Községi Képviselő-testület választja meg a szerb nemzet és a nemzeti
kisebbségek kiemelkedő képviselői közül.
A Tanács tagja nem lehet a Községi Képviselő-testület tagja.
А Tanácsban képviseltetheti magát a szerb nép és azon nemzeti kisebbségek, melyek a
község összlakosságában több mint 1%-kal jelen vannak.
A Tanács nemzeti kisebbségi tagjait a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsa jelöli, a Tanács
azon nemzeti kisebbségi tagjait pedig, amelyek nem rendelkeznek nemzeti tanáccsal,
valamint a szerb nemzetiségű tagjait a Községi Képviselő-testület azon munkatestülete jelöli,
amely a káderügyi kérdésekkel kapcsolatos feladatokat végezi.
A tanácstagok jelölési és megválasztási rendjének biztosítania kell a szerb nép és a nemzeti
kisebbségek képviselőinek arányos részvételét, azzal, hogy sem a szerb nép és egy nemzeti
kisebbség sem képezheti a tanács tagjainak többségét.
A jelöltek számának legalább kétszer akkorának kell lennie, mint ahány tagot választanak.
A tanácstagok megbízatási ideje négy évre szól, és a Községi Képviselő-testületben való
megválasztásuktól számítódik.
A Tanács hatáskörét, összetételét, tagjainak megválasztását és munkamódszerét a Községi
Képviselő-testület rendelete szabályozza, amelyet a képviselők teljes számának a szótöbbségével
hoznak meg.
A tanács döntéshozatalának a módja
143. szakasz
A

Nemzetek

Közötti Viszonyügyi Tanács döntéseit a tanácstagok konszenzusával hozza

meg.
A Tanács az álláspontjáról és a javaslatairól tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet, amely
az első soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles ezekről nyilatkozni.
A Községi Képviselő-testület és a Község
végrehajtó
szervei kötelesek a nemzeti
egyenjogúságot érintő minden határozatjavaslatukat előzőleg véleményezés céljából megküldeni a
Tanácsnak.
A Község illetékes szerve köteles biztosítani, hogy a Tanács álláspontjai és véleményei a
nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek, a Tanács álláspontfoglalásától vagy
véleményformálásától számított legkésőbb 30 napon belül.
A Községi Képviselő-testület ügyrendje közelebbről szabályozza a Tanács helyzetét és a
községi rendeletek, illetve más jogi aktusok meghozatalát.
Jelentéstétel a Községi Képviselő-testületnek
144. szakasz

A Tanács a munkájáról hat hónapos jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testületnek.
A Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács évi jelentést nyújt be a Községi Képviselőtestületnek a nemzetek közötti viszonyok területének a helyzetéről, valamint a kisebbségi jogok
érvényesítéséről a Község területén. A jelentés részét képezik a nemzeti egyenjogúság érvényesítésére
és fejlesztésére irányuló intézkedések és döntések javaslati.
A Tanács külön jelentést is terjeszthet be a Községi Képviselő-testületnek, ha úgy értékeli,
hogy ezt különösen fontos okok indokolják, illetve, ha a Községi Képviselő-testület ilyen jellegű
jelentést kér tőle.

A szerb nép és a nemzeti kisebbségek jogainak védelme
145. szakasz
A Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsnak jogában áll az alkotmánybíróság előtt eljárást
indítani a Községi Képviselő-testület határozata vagy egyéb általános aktusa alkotmányosságának és
törvényességének mérlegelésére, ha úgy találja, hogy az közvetlenül sérti a nemzetek közötti
viszonyokkal foglalkozó tanácsban képviselt nemzeti és etnikai közösségek jogait, illetve jogában áll az
alkotmánybíróság előtt ugyanilyen feltételek mellett eljárást indítani annak mérlegelésére, hogy a
Községi Képviselő-testület határozata vagy egyéb általános aktusa összhangban áll-e a község
Statútumával.
A tanács ügyrendje
146. szakasz
A Tanács meghozza az ügyrendjét.
A Tanács szakmai és adminisztratív-műszaki teendőit a Községi Közigazgatási Hivatal végzi.
A Tanács működéséhez szükséges eszközök
147. szakasz
A Tanács működéséhez szükséges eszközöket a község költségvetésében kell biztosítani, de összhangban a törvénnyel - biztosíthatók más forrásokból is.
X. A KÖZSÉG AKTUSAI
A Község aktusai
148. szakasz
Az illetékességébe tartozó tennivalók végzése közben a Község Statútumot, határozatokat,
szabályzatokat, rendeleteket, utasításokat, végzéseket, záróhatározatokat, ajánlatokat és más szükséges
aktusokat hoz.
Határozatokat kizárólag a Községi Képviselő-testület hozza meg, kivéve, ha a törvény előírja,
hogy a határozatot más Községi szerv hozza meg.
A Község aktusainak rangsora
149. szakasz
A Községi Képviselő-testület határozatainak és általános aktusainak összhangban kell állnia az
Alkotmánnyal, a törvényekkel és e Statútummal.
A Községi elnök és a Községi Tanács aktusainak összhangban kell állniuk az Alkotmánnyal, a
törvényekkel és e Statútummal, ezenkívül a Községi Képviselő-testület határozataival és általános
aktusaival.
A Községi Közigazgatás aktusainak összhangban kell állnia az Alkotmánnyal, a törvényekkel
és e Statútummal, valamint a Község szerveinek határozataival és törvényes aktusaival.
A Községi Képviselő-testület jogszabályainak
és egyéb általános aktusainak előterjesztése
150. szakasz
A Községi Képviselő-testület hatáskörébe tartozó jogszabályok és egyéb általános jogi
aktusok előterjesztésére jogosultak: a Községi Képviselő-testület minden képviselője, Községi
Képviselő-testület munkatestülete, a Községi Tanács, valamint a polgárok polgári kezdeményezén
keresztül.

Az általános aktusok közzététele és hatálybalépése
151. szakasz
A Község szerveinek általános aktusai Topolya Község Hivatalos lapjában jelennek meg.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett aktusok a megjelenésüktől számított nyolcadik napon
lépnek életbe, kivéve amennyiben ezek meghozója a meghozatal eljárása folyamán megállapítja, hogy
a korábbi életbe lépésnek igazolt okai vannak.
A Község egyéb aktusai Topolya Község Hivatalos Lapjában jelennek meg, amikor az illető
aktusokkal ezt előirányozták.
XI. A STATÚTUM ÉRTELMEZÉSE, MEGHOZATALA ÉS MÓDOSÍTÁSA
A Statútum hiteles értelmezése
152. szakasz
A Statútum hiteles értelmezését a Községi Képviselő-testület végzi, a Községi Tanács javaslatára.
A Statútum meghozatalának és módosításának eljárása
153. szakasz
A Statútum meghozatalának vagy módosításának javaslatát a Község választói joggal
rendelkező lakosának legalább 10 százaléka, a képviselők egyharmada, a Községi Elnök és a Községi
Képviselő-testület illetékes munkatestület nyújthatja be.
A javaslatot írásban, indoklással kell benyújtani.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett javaslatról a Községi Képviselő-testület dönt, a
képviselők teljes számának a szótöbbségével.
Amennyiben a Községi Képviselő-testület úgy dönt, hogy a községi Statútum meghozatalához
vagy módosításához lát hozzá, ugyanazzal a határozattal ki kell neveznie a községi Statútum
meghozatalára vagy módosítására vonatkozó aktus, illetve a Statútum módosítási tervének
kidolgozását végző bizottságot, valamint meg kell határoznia meghozatal módját és eljárását.
A Statútum javaslatát vagy a Statútum módosításáról szóló határozatot a Községi Tanács
határozza meg a Községi Tanács teljes számának a szótöbbségével.
A Statútum javaslatáról, illetve a Statútum módosításáról szóló határozatról közvitát kell
lefolytatni a Községi Tanács által meghatározott módon és határidőn belül.
A közvitát követően a Községi Tanács meghatározza a Statútum javaslatát, illetve a Statútum
módosításáról szóló határozatot a Községi Tanács összes tagjának szavazata többségével. A Statútum
javaslata, illetve a Statútum módosításáról szóló határozat meghatározásakor a Községi Tanács
figyelembe veszi a Közvitán megfogalmazott javaslatokat és észrevételeket.
A Községi Képviselő-testület a Statútum javaslatát, illetve A Statútum módosításáról szóló
határozatot megküldi a helyi önkormányzatért felelős minisztériumhoz véleményezés céljából.
A Községi Képviselő-testület a Statútumot vagy a Statútum módosításáról szóló határozatot a
képviselők teljes számának a szótöbbségével hozza meg.
XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A községi jogszabályok összehangolása a jelen statútummal
154. szakasz
A Község jogszabályait össze kell hangolni a jelen Statútum rendelkezéseivel a jelen Statútum
hatálybalépésétől számított hat hónapon belül.
A Község jogszabályai hatályban maradnak a jelen Statútummal való összehangolásukig.
A Statútumon alapuló községi jogszabályok meghozatala
155. szakasz

Ezen Statútumon alapuló határozatokat a Községi Képviselő-testület
hatálybalépésétől számított hat hónapon belül hozza meg.

a

Statútum

Tervdokumentumok meghozatala összhangban a Statútummal
156. szakasz
A Községi Képviselő-testület legkésőbb 2021. 01. 01-ig meghozza a Községi fejlesztési tervet.
A Községi Képviselő-testület meghozza a Középtávú tervet, összhangban a törvénnyel, mely a
SzK tervezési rendszerét szabályozza, a 2021. évi középtávú terv alkalmazásától kezdve.
A vonatkozó közpolitikai dokumentumokat az e szakasz 2. bekezdésében említett
jogszabályokkal, ezen dokumentumok első módosításai és kiegészítései során össze kell hangolni.
A Statútum egyes rendelkezéseinek halasztott alkalmazása
157. szakasz
A 64. szakasz azon részét, amely a Községi Elnök tanácsosainak tisztségbehelyezésére
vonatkozik, a Községi Képviselő-testület képviselőválasztásának végrehajtását követően kerül
alkalmazásra, mely ezen Statútum hatálybalépését követően tartanak.
A 65. szakasz 1. bekezdését, mely a Községi Tanács tagjainak számára vonatkozik, a Községi
Képviselő-testület képviselőválasztásának végrehajtását követően kerül alkalmazásra, mely ezen
Statútum hatálybalépését követően tartanak.
A 104. szakasz 1. bekezdés 2) pontját, amely a költségvetési határozat beruházási tervezésével
kapcsolatos közvita kötelező végrehajtására vonatkozik, s A 2019. évi költségvetési határozat
előkészítésétől kezdve kerül alkalmazásra.
A Statútum hatályának megszűnése
158. szakasz
E Statútum hatályba lépésének napjával, hatályát veszti Topolya Község Statútuma (Topolya
Község Hivatalos Lapja 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 és 12/2014).
A Statútum hatályba lépése
159. szakasz
E Statútum Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik
napon lép hatályba.
Indoklás
I. JOGALAP:
A Statútum meghozatalának alapja a Szerb Köztársaság Alkotmánya (SzK Hivatalos
Közlönye, 2006/98. szám) 191. szakaszának 1. bekezdése, mely előírja, hogy a község legfelsőbb
aktusa a statútum, és a községi képviselő-testület hozza meg, valamint a Helyi önkormányzatokról
szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014 - másik törvény, 101/2016
- másik törvény és 47/2018. szám) 32. szakasza 1. bekezdése, mely előírja, hogy a községi képviselőtestület a törvénnyel összhangban hozza meg a község statútumát.
II. A MEGHOZATAL OKAI:
Figyelembe véve, hogy a község statútuma a legfelsőbb aktus, melyet a helyi önkormányzati
egység hoz meg, valamint, hogy a jelenleg hatályos Statútum öt módosításon és bővítésen esett
keresztül, és továbbra is akadnak bizonytalanságok, amelyek az egyes, a község illetékességébe
átruházott feladatokra vonatkoznak, ezért nélkülözhetetlennek találtuk az új Statútum meghozatalát,
összhangban az Alkotmánnyal és a Helyi önkormányzatokról szóló törvény módosításáról és
bővítéséről szóló törvénnyel (Az SzK Hivatalos Közlönye 2018/47. szám).

Új törvényeket fogadtak el, illetve egyes, a helyi önkormányzatok munkáját és működését
illetően fontos kérdéseket szabályozó hatályos törvények kerültek módosításra (A köztulajdonról szóló
törvény, Törvény a vagyonjogi ügyészségről, A Szerb Köztársaság tervezési rendszeréről szóló
törvény, A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény, Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak
és szabadságjogainak védelméről, A közvállalatokról szóló törvény, A kommunális tevékenységekről
szóló törvény, A közutakról szóló törvény, Vízügyi törvény, Lakástörvény, Sporttörvény, Ifjúsági
törvény, stb.), amely szükségessé tette az községi statútum megfelelő végzéseinek és a rá vonatkozó
későbbi elfogadott törvények összehangolását.
Mivel a 2008-as Statútum számos rendelkezése azonos szövegrészként marad meg, ez az
indoklás csak az új, illetve módosított törvényekből eredő új végzéseket illetően ad részletesebb
magyarázatot, amelyek meghatározzák a község új kötelezettségeit vagy hatásköreit.
A Statútum javasolt szövegében a község hatáskörébe tartozó egyes témaköröket a XII. fejezet
tartalmazza.
I ALAPRENDELKEZÉSEK (1-14 szakaszok)
A Statútumtervezet ezen részében találhatók a Statútum tárgyával kapcsolatos alapvető rendelkezések,
a község jogi helyzetéről, területéről, nyelvéről és írásmódjáról, jelképeiről, elismerésekről és
ünnepekről, valamint munkájának nyilvánosságáról és a község vagyonáról. E rendelkezések egy
részét a Statútum más részein dolgoztuk ki.
Az 1. szakaszban (A rendelkezések tárgya), kibővítették a jelen Statútumtervezetben szabályozott
legfontosabb kérdések körét, többek között a közvita eljárásának végrehajtását az ezen Statútumban
meghatározott egyes általános jogi aktusok előkészítése alkalmával. A közvita lefolytatása a törvény
említett, 2018-as módosításai által megállapított szabályozási kötelezettség, nem pedig lehetőség.
Ugyanezen célból a Statútumtervezet 1. szakasza meghatározza a községek együttműködésének és
társulásának feltételeit és formáit is. Mindkét kérdést ezen Tervezet VI. és VIII. fejezete megfelelő
rendelkezései részletesebben kidolgozzák.
A 2. szakaszban (A község jogi helyzete) megerősítést nyert az a elv, amely szerint a polgárok a helyi
önkormányzathoz való jogot gyakorolják. A helyi önkormányzathoz való jogot és a közügyek
irányításának jogát közvetlen vagy választott képviselők által gyakorolják. Ez egyúttal az alapelvek
egyike is, amelyen a teljes Statútumtervezet alapul, és amely a tervezet más részeiben konkretizálódik
– például a polgároknak a helyi önkormányzat megvalósításában való közvetlen részvételéről és a
polgároknak az önkormányzati ügyekben való részvételének egyéb formáiról szóló részben, de a
község szerveiről szóló részben is, vagy a polgárok a Községi Képviselő-testület és más szervek
munkatestületeiben való részvételéről szóló rendeleteknél.
6. szakasz (Nyelv és írásmód) Ezen rendelkezés az Alkotmány és a hivatalos nyelv- és íráshasználatról
szóló törvény konkretizációját jelenti. Többnemzetiségű községként továbbra is fennáll azon
megfogalmazás, mely szerint a szerb nyelv és a cirill írásmód mellett egyszerre használatos a magyar,
a ruszin és a szlovák nyelv írásmódjaikkal együtt.
A 8. szakasz (A község jelképeinek használata) átvette a nemzeti kisebbségek jogainak és
szabadságjogainak védelméről szóló törvény (a törvény 16. szakasza) rendelkezéseit, amelyek
lehetővé teszik a nemzeti kisebbségek szimbólumainak használatát az állami szimbólumok mellett az
nemzetileg vegyes összetételű községeknél. Ez a törvény részletesen szabályozza, milyenek lehetnek
ezek a szimbólumok és hogyan határozzák meg őket. A nemzeti kisebbségek szimbólumainak
használatát a helyi önkormányzatról szóló törvény 91. szakaszának 2. bekezdése is engedélyezi.
A 12. szakaszban (A településrészek elnevezésének megállapítása) újdonságnak számít a nemzetek
közötti viszonyügyi tanács véleményének beszerzésére vonatkozó kötelezettség (a kisebbségi nemzeti
tanács véleménye mellett) az utcák, terek, városnegyedek, tanyacsoportok és egyéb településrészek
nevének megváltoztatásának folyamatában, amely így összhangban áll a HÖT módosításaival.
A 13. szakasz (A munka nyilvánossága) az alkotmány rendelkezéseinek és a helyi önkormányzatról
szóló törvény rendelkezéseinek konkrét meghatározását jelenti, vagyis meghatározza azon minimális
tevékenységeket, amelyeket az egyes önkormányzatoknak biztosítaniuk kell annak érdekében, hogy a
nyilvánosság megismerhesse a község szerveinek munkáját. Továbbá a statútumtervezetben
rendelkezések találhatók a községi képviselő-testületi ülések nyilvánosságáról, a nyilvános
meghallgatásról vagy a közviták részletesebb szabályairól, amelyek tovább részletezik a községi
szervek munkája nyilvánosságának elvét.

14. szakasz (A község vagyona) – A statútumtervezet e rendelkezése csak általánosságban fejezi ki a
községi szervek alkotmányos jogát, mely szerint a község vagyonát önállóan kezelik és rendelkeznek
vele, míg az statútumtervezet további rendelkezései ezt a jogot konkretizálják (elsősorban a
tulajdonjog gyakorlásával megbízott szerv meghatározásával, összhangban a köztulajdonról szóló
törvénnyel, amely részletesen szabályozza ezeket a kérdéseket). A köztulajdonról szóló törvénynek
megfelelően a község köztulajdonának tárgyát is meghatározták.
II A KÖZSÉG HATÁSKÖRE (15-17 szakaszok)
A statútumtervezet ezen része felöleli a község hatáskörét, a Községi Képviselő-testület által alapított
közszolgálatokat, valamint a község hatáskörében levő feladatok átruházását jogi és természetes
személyekre.
Fontos újdonságnak számít az ebben a fejezetben szereplő kérdések szabályozásával kapcsolatban,
hogy a község hatáskörébe tartozó feladatok felsorolása helyett meghatározzák az egyes területeket,
amelyeket illetően a község illetékes az azokra a területekre vonatkozó külön ágazati törvények
alapján. Ugyanez a koncepció érvényesül a HÖT 2018-as módosításaiban is, mert az ágazati törvények
gyakori módoításai miatt gyakorlatilag lehetetlen felsorolni minden olyan feladatot, amely a község
hatáskörébe tartozik. Mivel a helyi önkormányzatokért felelős minisztérium alakítja ki a munkahelyek
egyedi listáját, biztosítva van a község hatáskörébe tartozó feladatok típusának és felépítésének
aktuális felülvizsgálása.
III A KÖZSÉG TEENDŐINEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA (24-32 szakaszok)
A statútumtervezet ezen részének rendelkezéseit a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény
és a költségvetési rendszerről szóló törvény alapján határozzák meg, amely alaposan szabályozza ezt a
témát.
A 27. szakaszban (A költségvetés végrehajtásának felelőssége) előírányozza, hogy a Községi Elnök a
Községi Képviselő-testületnek felel a költségvetés végrehajtásáért, valamint köteles erről rendszeresen
jelentést tenni. Mivel a helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza szerint a Községi Elnök a
költségvetés végrehajtásának elrendelője, javasoljuk, hogy ő feleljen a végrehajtásáért és ő legyen
megbízva a jelentéstétellel. A Költségvetési rendszerről szóló törvény azt is előírja, hogy a Községi
Közigazgatási Hivatal köteles rendszeresen ellenőrizni a költségvetés végrehajtását, és legalább
kétszer tájékoztatni az illetékes végrehajtó szervet, így ezen rendelkezéseket tartalmazza a
statútumtervezet is.
A 28-32 szakaszok a Helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény rendelkezésein alapulnak,
amely részletesen szabályozza a polgárok helyi járulékát. E törvény rendelkezései szerint a polgárok
közvetlen kifejezésének formáját és módját, valamint a helyi járulékra vonatkozó határozat
meghozatalára vonatkozó eljárást a község statútuma szabályozza, ezért a helyi járulék bevezetésére
vonatkozó határozat meghozatalát részletesebben szabályozza.
IV A KÖZSÉG SZERVEI (33-91 szakaszok)
A Statútum tervezetének ezen része a község szerveire - megválasztásukra, hatáskörükre és felelősségi
körükre utal.
Az újdonság a községi vagyonjogi ügyészség községi szervként való meghatározása, amely
összhangban van a vagyonjogi ügyészségről szóló törvénnyel, amely a községi vagyonjogi
ügyészséget kimondottan a község tulajdonjogainak és érdekeinek jogi védelmével foglalkozó
szervként határozza meg.
A 35. szakasz (Az illetékesség vélelme) célja, hogy pontosítsa azokat a helyzeteket, amelyekben külön
törvények előírják, hogy egy meghatározott munka vagy egy adott jogi aktus elfogadása a „helyi
önkormányzat hatáskörrel rendelkező szervének”, vagy „a község illetékes szervének” a feladata. Ezt
az adott esetben végzett munka jellegére való tekintettel teszik - azon feladatokat, amelyek bizonyos
viszonyok meghatározásából állnak, a Községi Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, a
végrehajtási feladatok pedig a Községi Elnök hatáskörébe. Megmarad azon rendelkezés, mely

szerint a végrehajtási feladatok a Községi Elnök hatáskörébe tartoznak, amely összhangban
van a HÖT 44. szakaszának 6. pontjával, amely lehetőséget ad arra, hogy ezen szerv a
Statútum és a község egyéb aktusai által meghatározott egyéb feladatokat is ellásson (a
Községi Tanács, a pontosan felsoroltak mellett, egyéb ügyeket csak a külön ágazati
törvénnyel összhangban végezhet). Végső esetben, ha a munka jellege nem határozható meg,
a község legfőbb szerveként a Községi Képviselő-testület az illetékes.

1.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET (36-59 szakaszok)
A 45. szakasz (A képviselő jogai és kötelességei) meghatározza a képviselők alapvető és szokásos
jogait és kötelezettségeit, amelyek a továbbiakban a Községi Képviselő-testület ügyrendjében kerülnek
kidolgozásra. Az eddig előirányzottak mellett e tervezet a képviselők új jogait is előírja – hogy a
munkatestület számára azon előírásokkal és határozatokkal kapcsolatban nyilvános meghallgatás
megszervezését javasolja, melyekről a Községi Képviselő-testület dönt. Újdonságnak számít a
képviselő-testület titkára, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője felelősségeinek
meghatározása, amelyek az értesítések, a kért adatok, iratok és utasítások megküldésére vonatkoznak,
amelyek a képviselők munkájának minőségi végzéséhez szükségesek, és amely ezen rendelet
összehangolására vonatkozik a HÖT legutóbbi módosításaival.
A 47. szakasz (A Községi Képviselő-testület hatásköre) pontosan meghatározza a Községi Képviselőtestületnek, mint a község legfőbb szervének a hatáskörét. A 2008. évi Statútumhoz képest, jelentősen
kibővült azon feladatok köre, amelyek a Községi Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, ami
egyrészt következménye a község hatáskörei megállapításának koncepciójában bekövetkezett
változások, másrészt pedig a hatályban levő törvények módosításának, illetve újak meghozatalának,
amelyek új, illetve már létező, pontosított illetékességeket irányoznak elő a községnek.
48. szakasz (A munkához és döntéshozatalhoz szükséges létszám) konkretizálja a helyi
önkormányzatról szóló törvény 33. szakasz 2. bekezdését, azáltal, hogy néhány olyan határozatot
határoz meg, amelyek elfogadásához a képviselők abszolút többségére van szükség.
A 49. szakaszt (Az ülés összehívása) kibővítették azon rendelkezésekkel, melyek az ülések kitűzésére
vonatkoznak a sürgősséget igazoló helyzetekben, amelyek összhangban vannak a HÖT módosításaival
és kiegészítéseivel.
Az 50. szakasz (A munka nyilvánossága) részletezi a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 35.
szakaszát, illetve meghatározza a Községi Képviselő-testület elnökének felelősségeit az ülések
nyilvánossága feltételeinek bíztosítását illetően, valamint az üléseken az érdekelt felek részvételének
elősegítésére vonatkozó iránymutatásokat ad.
Az 51-53. szakaszok a Községi Képviselő-testület állandó, időszakos és külön munkatestületeire
vonatkoznak.
Előirányzott, hogy a munkatestületek számát és feladatait, a munkatestületek elnökének és tagjainak
megválasztását, azok jogait és kötelezettségeit a Statútum helyett a Községi Képviselő-testület
ügyrendje határozza meg, amit a Helyi önkormányzatról szóló törvény legutóbbi módosítása is
előirányoz.
Ezen részben újdonságnak számít az 52. szakasz, amely előirányozza, hogy a munkatestület nyilvános
meghallgatásokat szervezhet a Községi Képviselő-testület által előterjesztett előírások és határozatok
javaslatairól, míg a nyilvános meghallgatás megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatos egyéb
kérdéseket a Községi Képviselő-testület ügyrendje rendezi.
Az 57. szakasz (A Községi Képviselő-testület elnökhelyettese) új módon, a HÖT-nyel összhangban,
szabályozza a Képviselő-testület alelnökének munkajogi helyzetét, vagyis meghatározza, hogy milyen
feltételek mellett alkalmazható ez a személy állandó jelleggel a községnél.
Az 58. szakaszban (A képviselő-testület titkára) összehangolták a rendelkezés azon részét a HÖT-nyel,
valamint a Felsőoktatási törvénnyel, amely a szak- és akadémiai megnevezésekre vonatkoznak.
2.
A KÖZSÉG VÉGREHAJTÓ SZERVEI
2.1. A KÖZSÉGI ELNÖK (61-66 szakaszok)
A 63. szakasz (A Községi Elnök hatásköre) jelentősen kibővíti a Községi Elnök hatásköreinek listáját
a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakaszához képest. Itt meghatározzák a Községi Elnök
egyéb olyan feladatait is, melyek más előírásokból, a Helyi önkormányzatokról szóló törvény más
rendelkezéseiből erednek, vagy természetükből eredően kapcsolódnak a Községi Elnök
feladatköréhez.
A 64. szakasz (A Községi Elnök tanácsosai) a Helyi önkormányzatokról szóló törvény új végzésein
alapul. A tanácsosok számát a Statútum határozza meg, a lakosság számától függően a legfrissebb
népszámlálási adatok szerint - az 50.000-nél nem több lakosú községekben legfeljebb két tanácsos
nevezhető ki. A Községi Elnök kabinetjébe nevezik ki őket, a legfeljebb az elnöki tisztség lejártáig,
vagy amíg fel nem mentik őket. Ezen végzést a soron következő községi képviselő-testületi
választások végrehajtását követően alkalmazzák, amint a HÖT és ezen Statútum zárórendelkezései is
rendelkeznek.

2.2.
Községi Tanács (65-78. szakaszok)
A 65. szakaszt (Összetétele és megválasztása) szintén összehangolták a HÖT új végzéseivel. A
Községi tanácstago számát a Statútum határozza meg, a lakosság számától függően a legfrissebb
népszámlálási adatok szerint - az 50.000-nél nem több lakosú községekben legfeljebb hét tagja lehet
(azon tagokra vonatkozik, akiket az Községi Elnök javaslatára a Községi Képviselő-testület választ
meg). Összhangban a HÖT-vel pontosították, hogy a Községi Képviselő-testület egyidejűleg és
egységesen dönt a Község Elnökének, a Községi Elnök helyettesének és a Községi tanács tagjainak
megválasztásáról.
A 67. szakasz (A Községi Tanács hatásköre) előírja a Községi tanács hatáskörét, a Helyi
önkormányzatokról szóló törvény 46. szakaszában említett feladatok mellett.
Külön megjegyezzük, hogy a Statútum előírja, hogy a Községi Tanács nevezi ki a Községi
Vagyonjogi Ügyészt.
A 71. és 72. szakaszok a Gazdasági Tanácsra vonatkoznak, melyet a Községi Tanács alapít, mint
tanácsadó testületet. A gazdaságfejlesztés, mint a helyi vezetőség kiemelten fontos feladatköre, a Helyi
önkormányzatokról szóló törvény értelmében a község külön hatáskörének számít. Ezáltal a község
ezen hatásköre is kidolgozásra kerül.
A 74-78 szakaszok a Községi Elnök, a Községi Elnök helyettesének és a községi tanácstagok
felmentésére és lemondására, valamint azok hatására vonatkoznak. A HÖT 2018. évi módosításáig a
Községi Elnök lemondása, mint a megbízatás megszűnésének alapja, nem volt sem a törvény által,
sem a 2008. évi Statútum modell által szabályozva. Emellett ezen tisztségviselők lemondására
vonatkozó eljárást sem szabályozták. A HÖT legutóbbi módosításai és bővítései által szabályozták az
elnök által benyújtott lemondásra vonatkozó eljárást, a gyakorlat pedig szükségessé tette azt, hogy
részletesebben szabályozzák a Községi Elnök helyettesének és községi tanácstagok által benyújtott
lemondásra vonatkozó eljárást ( arra is van példa, hogy ezek a személyek tisztségben maradnak, és a
továbbiakban is végzik munkájukat még nagyon sokáig). Ezért javasolt a Község Elnökének azon
kötelessége, mely szerint javaslatot kell tennie az új Községi Elnökhelyettes, valamint az új községi
tanácstagok megválasztására az Községi Képviselő-testület első soron következő ülésén.
3.
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL (79-90. szakaszok)
A 79. szakaszban (Községi Közigazgatási Hivatal) a községi közigazgatási hivatalt a HÖT által előírt
módon újradefiniáltuk.
A 80. szakaszban (Hatáskör) a HÖT által előírt illetékességeket kiegészítettük a törvény által előírt
nyilvántartások vezetésével (a község köztulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartása, a község
területén levő lakóközösségek nyilvántartása). Ez az illetékesség azon külön törvényből ered, mely
átengedi a községnek, hogy aktusaival meghatározza az említett feladatok végzésére illetékes szervet
(A köztulajdonról szóló törvény és a Lakástörvény). A HÖT új rendeletei alapján, a Községi
Közigazgatási Hivatal köteles adminisztratív-technikai és pénzügyi-anyagi feladatai ellátásában
segíteni a helyi közösségeket.
A 84. szakasz (A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének felelőssége) szintén a HÖT módosításával
való összehangolás következménye, amelynek célja a kettősség állapotának megszüntetése az hivatal
vezetőjének jelenlegi tisztségében. Mivel a Községi tanács nevezi ki a Községi Közigazgatási Hivatal
vezetőjét, valamint munkáját is felügyeli, ezért a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője nem visel
felelősséget a Községi Képviselő-testület felé.
A 85. szakaszt (A Községi Közigazgatási Hivatal szabályzása) összehangoltuk a HÖT-nyel és a Az
AT-ban és a HÖK-ben alkalmazottakról szóló törvénnyel.
A 86. szakasz (A közigazgatás felügyeletének felhatalmazásai) 2) pontját módosítottuk a HÖT
szövegéhez viszonyítva, mivel az új szabálysértési törvény nem irányoz elő lehetőséget helyszíni
bírság előírására vagy kiszabására a helyi önkorámnyzati egységek számára.
4.
A községi vagyonjogi ügyész
A modell csak egy rendelkezést tartalmaz erre a szervre vonatkozóan (91. szakasz), valamint az
illetékességet, mely szerint ezen szerv megalapítása, szabályozása és megszervezése az Községi
Képviselő-testület határozata alapján, a törvénynek és egyéb előírásoknak megfelelően történik.
V A POLGÁROK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN (92-100 szakaszok)

A

HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

A Statútum tervezetének ezen részében a törvény által előírt mindhárom, a polgárok a helyi
önkormányzat megvalósításában való közvetlen részvételének formáját szabályoztuk: polgári
kezdeményezés, polgári gyűlés és népszavazás.
Ezen rendelkezéseket a 2008. évi községi Statútum modellje is tartalmazta azonos szövegrészként,
kivéve két rendelkezést:
A 93. szakasz 3. bekezdésében pontosítottuk a polgári kezdeményezés jogerős megindításához
szükséges polgárok létszámát: 5% az eddigi legalább 5% helyett, amely így talán megszünteti a
polgári kezdeményezés elindításának sikerességével kapcsolatos bizonytalanságot. Az említett ok a
HÖT megfelelő módosításához vezetett, a Statútum rendelkezései pedig ezen módításokkal való
összehangolásra mutatnak rá
Módosítottuk, illetve pontosítottuk a statútumtervezet 98. szakaszának 4. bekezdését, szintén a
HÖT módosításával való összehangolás végett
A polgároknak a helyi önkormányzat megvalósításában való közvetlen részvételének fent
említett formáin túlmenően a polgárok két további jogát irányozzák elő és szabályozzák ebben a
fejezetben: a petícióhoz való jog és a polgári panaszjoz való jog. A petícióhoz való jog újdonság és az
Alkotmány 56. szakaszában megfogalmazott jogok konkretizációját jelenti.
VI A KÖZSÉG TEENDŐIBEN VALÓ POLGÁRI RÉSZVÉTEL MÁS FORMÁI (101 -107
szakaszok)
A község legfelsőbb aktusának 101. szakasza intézményesíti a polgári konzultáció formáját,
melyet más községek már hosszú ideje sikeresen megvalósítanak. Ennek, valamint ezen rész
rendelkezéseinek célja, hogy motiválják azokat a Községeket, amelyek még nem vezették be ezen
gyakorlatot, mely magába foglalja, hogy a polgárok fontos kérdésekkel kapcsolatos konzultációját a
döntéshozatal elengedhetetlen szakaszává kell tenni.
A közvitáról szóló rendelkezések (102-107 szakaszok) a polgári részvétel e formája az községi
előírások és egyéb fontos jogi aktusok elfogadásának folyamatát pontosabban és részletesebben
szabályoztuk. A szándék egyrészt az, hogy az községben a döntéshozatali folyamat a polgárok
számára minél átláthatóbb és hozzáférhetőbb legyen, másrészt egyszerűsítse a vita lefolytatásának
eljárását, hogy ez ne terhelje a községi szervek működését.
A 106. szakasz meghatározza a közvita szervezésének fogalmát és formáit, valamint a
szervező kötelességeit, mely szerint biztosítja a polgárok közvitán való részvételének feltételeit a
község minden részéről. Emellett előirányozott, hogy a Községi Képviselő-testület külön határozatával
pontosabban meghatározzák a közvita megszervezésének és végrehajtásának módját és eljárását.
A HÖT újdonsága az, hogy előírja az illetékes hatóság azon kötelezettségét, hogy tájékoztassa
a nyilvánosságot a község honlapján vagy más megfelelő módon arról, hogy megkezdte a Községi
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésével kapcsolatos munkát, így ez a
rendelkezés is szerepel ebben a modellben (103. szakasz)
A statútumtervezet 104. szakasza felsorolja azokat az eseteket, amikor kötelező a közvita. A szabály
az, hogy közvitát az aktus tervezetét illetően végzik, és a Községi Tanács szervezi meg (általában a
tanács a javaslattevője annak az aktusnak, melyet a Képviselő-testület hoz meg). Bizonyos
határozatokkal kapcsolatban azonban közvitát kell folytatni az előkészítés korai szakaszában, vagyis a
jogi aktus tervezetének meghatározása előtt, mivel így a nyilvánosságnak kisebb a lehetősége a
befolyásolásra, ha az aktus-tervezetben már szereplnek az egyes megoldások (például a költségvetési
határozatban, abban a részben, amely a közberuházásokra utal, lehetővé kell tenni közvita lefolytatását
már a közbefektetési terv tervezetének elkészítése és meghatározása során). Ebből kifolyólag
előirányoztuk annak a lehetőségét, hogy a közvitát már az aktusok kidolgozásának korai fázisában
végrehajtsák, valamint más szerv is megszervezheti (például az aktusok ügyintézője), a közvitát
szabályozó külön határozat alapján.
A kötelező közvita mellett, a Statútum előirányozza annak lehetőségét, hogy más általános aktusok
meghozatalának eljárása során is szervezhető közvita, ha azt az aktus indítványozója vagy a
képviselők egyharmada, illetve a község területéről legkevesebb 100 szavazati joggal rendelkező
polgár kérelmezi. Az utóbbi esetben a javaslatot a polgári kezdeményezést szabályozó rendelkezések
szerint nyújtják be. Azonban a kérelem benyújtása nem eredményezi automatikusan a közvita
megszervezését és lebonyolítását, előbb a Községi Képviselő-testület illetékes munkatestülete felméri
annak indokoltságát. (105. szakasz).

A modell 106. szakaszával a közvita megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást
szabályozzák. Fontos, hogy szükséges előírni a közvitán való részvételre vonatkozó nyilvános
felhívás, a vita végrehajtására irányuló program és a közvita tárgyát képező jogi aktus tervezet
közzétételének kötelezettségét. Ezenkívül előírja, hogy az illetékes szerv köteles jelentést készíteni a
lefolytatott vitáról, amely feltétlenül tartalmazza a közvita során tett valamennyi javaslatot és
megjegyzést, valamint az illetékes szerv álláspontját ezekről a javaslatokról, megmagyarázva annak
elfogadásának vagy elutasításának okait.
A közvita során meghozott aktus tervezetének meghatározásáért felelős szerv a javaslat
meghatározásakor köteles figyelembe venni a közvitán előterjesztett javaslatokat és megjegyzéseket.
(107. szakasz).
VII A HELYI ÖNKORMÁNYZAT (108-119 szakaszok)
A HÖT 2018. évi módosításai fontos lépést tettek a törvény gyakorlati alkalmazásában a helyi
közösségek munkájának és működésének számos hiányosságának megszüntetése terén.
Követve a HÖT módosításait és bővítéseit, ezen Statútumtervezetben:
Pontosabban meghatározza a feljogosított javaslattevők körét a helyi közösség területének
kialakítására, megszüntetésére vagy megváltoztatására, jelentős mértékben meghatározva ezzel a
polgárok szerepét ebben a folyamatban,
Érthetően és pontosan meghatározza a helyi közösségekről szóló határozatot
A helyi közösség tanácsának (a helyi közösség területén élő polgárok alapvető képviseleti
testülete) megválasztására és mandátumára, a község hatáskörére a tanácsok megválasztására
vonatkozó döntéshozatallal kapcsolatban, valamint a tanács munkájának alaptevékenységére
vonatkozó kérdéseket szabályozzák,
A tanács feloszlatásának indokait, a tanács feloszlatására vonatkozó határozat meghozatalának
eljárását, valamint a folyó és halaszthatatlan feladatok végrehajtásának módját írják elő az új tanács
megalakításáig,
Pontosítja a Községi Tanács kötelezettségét a helyi közösség pénzügyi tervének jóváhagyását
illetően – a helyi közösségeknek szánt pénzeszközök összegét meghatározó aktus, amelynek
összhangban kell lennie a költségvetési határozattal,
Szabályozza a helyi közösség munkájának és aktusainak felügyeletét és formáit. A Statútum
tervezete javasolja, hogy a Községi Tanács, mint a helyi közösség munkájának és tevékenységének
felügyeletére illetékes szerv kezdeményezze a helyi közösség általános aktusának alkotmányosságának
és jogszerűségének felülgyvizsgálási eljárását, ha úgy ítéli meg, hogy ez az aktus nincs összhangban
az Alkotmánnyal és a törvénnyel. Ezenkívül szabályozzák a helyi közösség általános aktusának a
község Statútumával vagy más általános aktussal történő összehangoltságának meghatározására
szolgáló eljárást, valamint bizonyos intézkedéseket tesznek a helyi közösség munkájának pénzügyi
ellenőrzésének eljárásában. A jelen eljárásban az egyes jogi aktusok meghozatalára a Községi Elnök
illetékessége javasolt.
VIII A KÖZSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA (120-129 szakaszok)
A javasolt statútumtervezet olyan községközi együttműködési formákat dolgozott ki, amelyek
megteremtenék a községek gyors gazdasági fejlődésének feltételeit, valamint a község hatáskörébe
tartozó egyes feladatok ésszerűbb és szakmaibb megvalósítását. A jogalkotó különös figyelmet
fordított ezen együttműködési formákra, és a HÖT módosításai révén teljesen módosította őket, és
ezen javaslatok képviselik összehangolásukat a fent említett módosításokkal és bővítésekkel.
Meghatározták az együttműködési megállapodás kötelező elemeit, amelyek biztosítják a feladokat
ellátásának stabilitását és a jogbiztonságot. A megállapodás megkötésére vonatkozó határozatot a
Község Képviselő-testülete a szavazatok abszolút többségével hozza meg, és azt köteles benyújtani a
törvény által előírt határidőn belül a helyi önkormányzatért felelős minisztériumnak, amely
nyilvántartást vezet az összes megkötött megállapodásról.
Rendezték az megbízott feladatok közös végzésének módját, amely a törvény által megállapított
jelentős újdonság, azzal a céllal, hogy minden, és különösen a kisebb községek számára, amelyek nem
rendelkeznek megfelelő adminisztratív és egyéb kapacitással, teljes mértékben vagy közösen
teljesítenek megbízott feladatokat. Két helyzet rendezését végezték el: az első, a két vagy több helyi
önkormányzati egység (a HÖT által szabályozott) javaslata általi megállapodás megkötése, a második
pedig az illetékes államigazgatási hatóság javaslatára (amelyet az államigazgatási törvény szabályoz).

Az együttműködés mindkét formáját a Szerb Köztársaság Kormányának külön rendeletével
összhangban hajtják végre, amely szabályozza a megbízott feladatok közös végzése feltételeinek
részletesebb körülményeit és módját. Az említett együttműködési formák közötti különbség az, hogy a
másodikat a Szerb Köztársaság Kormánya beleegyezésének megszerzése után hajtják végre (hatályba
lép).
További rendelkezések a közös szerv létrehozására kötött együttműködési megállapodásokra
vonatkoznak, azaz olyan megállapodásokra, amelyekkel a község a hatáskörébe tartozó feladatok
ellátására egy másik települést vagy várost bíz meg. Ezek a rendelkezések a helyi önkormányzatokról
szóló törvényből származnak. Hasonlóképpen szabályozzák az együttműködési megállapodás
megszüntetésének módját.
A 129. szakasz a HÖT-re épül, és megállapítja a község azon kötelezettségét, hogy felügyelje az
európai integráció folyamatát szervein keresztül, és fejlessze azen feladatok végzéséhez szükséges
adminisztratív kapacitását.
IX A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME (130-147 szakaszok)
A statútum-tervezet ezen részében kijelölik a község azon szervét, amely eljárás kezdeményez
a SzK vagy a AT azon törvényének vagy egyéb általános aktusának alkotmányosságának vagy
jogszerűségének vizsgálatát illetően, amely sérti a helyi önkormányzathoz való jogot, valamint azon
illetékes szervet, mely illetékes fellebbezések benyújtására Alkotmánybírósághoz, ha az állami szerv
vagy önkormányzat egyedi aktusa vagy intézkedése megakadályozza az községi illetékesség
gyakorlását. Mindkét rendelkezés a HÖT vonatkozó rendelkezéseinek konkretizálását jelenti.
A Statútum-tervezet 133-140. szakaszai a helyi ombudsmanra vonatkoznak, szabályozzák a
helyi ombudsman helyzetét, hatáskörét, eljárásait, a kinevezési és felmentési feltételeit és módját, a
Községi Képviselő-testülettel való viszonyát és a helyi ombudsman munkájához szükséges
eszközöket.
Javasolt a megnevezés módosítása is, mely a HÖT-nyel való összehangolás eredménye.
Ugyanezen okokból, a Statútum-tervezet határozottan kijelenti, hogy a helyi ombudsman feladatait
önállóan és függetlenül végezi.
A Nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács megalapításában és munkájában
fellelhető újdonságok a HÖT legutóbbi módosításaival való összehangolás eredményei. Ez annak a
lehetőségnek a kizárására utal, hogy Képviselő-testületi képviselő egyidejűleg a Tanács tagja lehessen,
továbbá előírja a szerb nép képviselője javaslásának módját, valamint a Tanács kötelezettségét hat
hónapos jelentést tenni a Községi Képviselő-testület számára a munkájáról.
X A KÖZSÉG AKTUSAI (148-151 szakaszok)
A Statútumtervezet ezen részében felsorolják a Község által elfogadott leggyakoribb
(általános és egyéni) jogi aktusokat, azok kölcsönös hierarchiáját, közzétételét és hatálybalépését.
XI A STATÚTUM ÉRTELMEZÉSE, MEGHOZATALA ÉS MÓDOSÍTÁSA (152 és 153 szakaszok)
A Statútum tervezetének ezen részében a Községi Képviselő-testület hatáskörére vonatkozó
rendelkezések találhatók, mely szerint ezen szerv adja a Statútum rendelkezéseinek hiteles
értelmezését, valamint ebben a részben találhatóak a Statútum módosításának, illetve új
kidolgozásának eljárásával kapcsolatos rendelkezések – a felhatalmazott javaslattévőkkel együtt, a
Statútum, illetve a Statútum módosításáról szóló aktus kidolgozásának és meghozatalának eljárásáról
és a Községi Képviselő-testület döntéshozataláról a javaslatot illetően.
XII ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (154-159 szakaszok)
A Statútum előirányozza, hogy a községi előírásokat össze kell hangolni az új Statútum
rendelkezéseivel annak hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül.
Ugyanez a határidő az új Statútumon alapuló határozatok meghozatalára is irányul.
Előirányzott, hogy a Községi Képviselő-testület nevezi ki a helyi közösségi tanácsok választásának
végrehajtásában illetékes szervet, a község által kijelölt időn belül, az igényeiknek és a tényleges
helyzetnek megfelelően. A kinevezés egyidőben kell, hogy történjen, iígy biztosítva ezen választások
végrehajtásához szükséges feltételeket.
Külön rendelkezés határozza meg a tervdokumentumok meghozatalának, illetve öszenhagolásának
határidejét ezen Statútummal. Ezen aktusok meghozatalának, illetve összehangolásának határidejét a
SzK tervezési rendszerének törvénye határozza meg.

Előirányoztuk a Statútum egyes rendelkezéseinek elhalasztását - a Községi Tanács tagjainak számával,
a Községi Elnök tanácsosainak kinevezésével és számával, valamint a költségvetési határozat
befektetések tervezésével kapcsolatos nyilvános vitára vonatkozó kötelező eljárás végrehajtásával
kapcsolatos rendelkezéseket illetően.
Topolya Község Statútumának Kidolgozásával
Megbízott Bizottság
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