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Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 37. szakasza és a 
Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2012. és 
3/2015. szám) 5. szakaszának 2. bekezdése alapján 

 
2016. JÚNIUS 10-RE 

ÖSSZEHÍVOM 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 1. ALAKULÓ ÜLÉSÉT 

 
Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület Nagytermében tartjuk 9,00 órai kezdettel. 
 
 

NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

1. A képviselők mandátumát megerősítő bizottság (mandátumhitelesítő bizottság) 
megválasztása, 

2. A Zentai Községi Választási Bizottság jelentése, 
3. A képviselők megválasztásáról szóló bizonylatok és a Zentai Községi Választási Bizottság 

jelentése közötti összhangot megállapító bizottság jelentése, 
4. A Zentai Községi Képviselő-testületi képviselők mandátumának megerősítése, 
5. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselőinek ünnepélyes nyilatkozattétele, 
6. A Zentai Községi Képviselő-testület ideiglenes ügyrendjavaslatának megvitatása, 
7. A Zentai Községi Képviselő-testület elnökének megválasztása, 
8. A Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének megválasztása, 
9. A Zentai Községi Képviselő-testület titkárának kinevezése. 

 
 
 

Popović Predrag s. k. 
a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 

szám – másik törvény) 32. szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. 
június 10-én tartott első alakuló ülésén meghozta az alábbi 
 

I D E I G L E N E S   Ü G Y R E N D E T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Jelen ideiglenes ügyrend a Zentai községi Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-

testület) alakuló ülésének munkamenetét és –módját, valamint Zenta község végrehajtó szervei 
megválasztásának folyamatát és módját szabályozza. 

Az alakuló ülésen a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke és a Zentai Községi Képviselő-
testület elnökhelyettese megválasztásra, a Zentai Községi Képviselő-testület titkára pedig 
kinevezésre kerül. 
 

2. szakasz 
 

Az alakuló ülésen a Képviselő-testület elnökének megválasztásáig a legidősebb képviselő 
elnököl. 
 

3. szakasz 
 

A Képviselő-testület elnöke a képviselők közül, a képviselők legalább egyharmadának 
javaslatára, négyéves időszakra, a képviselők teljes számának szótöbbségével titkos szavazással 
kerül megválasztásra. 
 

4. szakasz 
 

A képviselő csak egy jelölt jelölésében vehet részt. 
A jelölési javaslatnak tartalmaznia kell: a jelölt családi és utónevét, a párti hovatartozásának 

megjelölését, illetve a párti hovatartozására vonatkozó adatot, valamint a jelölés indokolását, a 
javaslattevő családi és utónevét, valamint aláírását, továbbá a jelöltnek a jelölés elfogadásáról tett 
írásos nyilatkozatát. 
 

5. szakasz 
 

A 4. szakasz szerinti javaslatot az elnöklőnek írásban kell benyújtani. Az elnöklő tájékoztatja a 
képviselőket az átvett javaslatokról és a javasolt jelöltekről vitát indít.  
 

6. szakasz 
 

Az elnöklő a jelöltek családnevének kezdőbetűi alapján megállapítja a jelöltlistát.  
 
 
 
 



7. szakasz 
 

A Képviselő-testület elnöke titkos szavazással kerül megválasztásra, a szavazás pedig 
szavazólapokkal történik. 

A titkos szavazást a 3 tagú szavazatszedő bizottság folytatja le, melyet a Képviselő-testület nyílt 
szavazással választ meg, az elnöklő javaslatára. 
 

8. szakasz 
 

A szavazás a jelölt családneve előtti sorszám bekarikázásával történik. 
A képviselő csak egy jelöltre szavazhat. 
Érvénytelen szavazólapnak tekintendő a szavazólap, amelyen a sorszám több jelölt családneve 

előtt került bekarikázásra, a szavazólap, amely úgy lett kitöltve, hogy nem állapítható meg 
biztonsággal, hogy a képviselő kire szavazott, valamint a kitöltetlen szavazólap, illetve amelyen a 
jelölt nevét hozzáírták. 
 

9. szakasz 
 

A szavazás az elnöklő felhívására kezdődik. A szavazatszedő bizottság kiosztja a képviselőknek 
a szavazólapokat a megválasztott képviselők névsora alapján. 

A szavazólapok számának azonosnak kell lennie a képviselők számával. 
A szavazólapok átvételét nyilván kell tartani a képviselők névsorában. 

 
10. szakasz 

 
A szavazást olyan helyiségben kell lebonyolítani, amelyben biztosított a szavazás titkossága. 

 
11. szakasz 

 
A szavazatszedő bizottság, miután megállapítja, hogy minden képviselő számára lehetővé lett 

téve a szavazás, berekeszti azt.  
A szavazás eredményét a képviselők megválasztására megállapított eljárás szerint kell 

megállapítani.  
A szavazás eredményét a szavazatszedő bizottság állapítja meg. 

 
12. szakasz 

 
A Képviselő-testület elnökévé azon jelölt kerül megválasztásra, aki megszerzi a képviselők teljes 

számának szótöbbségét. 
 

13. szakasz 
 

Ha a szavazás első körében a javasolt jelöltek egyike sem szerzi meg a többséget, a második 
körben az első körben legtöbb szavazatot elért két jelöltre kell szavazni. 

A második körben az a jelölt kerül megválasztásra, aki a képviselők teljes számának 
szótöbbségét kapja. 

Ha a második körben a javasolt jelöltek egyike sem éri el a szükséges szótöbbséget, a jelölés és a 
választás eljárását meg kell ismételni. 



Az új jelöltek jelölési eljárását meg kell ismételni akkor is, ha a választási listán csak egy jelölt 
szerepelt, azonban nem kapta meg a képviselők teljes számának szótöbbségét. 
 

14. szakasz 
 

A Képviselő-testület elnökének megválasztására irányuló szavazás eredményének kihirdetését 
követően a Képviselő-testület elnöke hivatalba lép. 

A Képviselő-testület elnöke a képviselők előtt az alábbi ünnepélyes nyilatkozatot teszi: 
„kijelentem, hogy a Képviselő-testület elnökének jogait és kötelezettségeit az alkotmánnyal, a 
törvénnyel és Zenta község statútumával összhangban, Zenta község polgárainak érdekében fogom 
ellátni.” 
 

15. szakasz 
 

A ünnepélyes nyilatkozattételt követően a Képviselő-testület elnöke átveszi az ülés vezetését. Ha 
a megválasztott elnök nincs jelen, az ülésen való elnöklést a Képviselő-testület elnökhelyettesének 
megválasztásáig az elnöklő folytatja. 
 

16. szakasz 
 

A Képviselő-testület elnökét távolmaradása, akadályoztatása vagy külön meghatalmazás alapján 
az elnökhelyettes helyettesíti. 

A Képviselő-testület elnökhelyettese a képviselők soraiból négyéves megbízatási időre kerül 
megválasztásra. 

Az elnökhelyettes a Képviselő-testület elnökének megválasztásával azonos módon és azonos 
eljárással kerül megválasztásra. 

 
17. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testület titkárát a Képviselő-testület nevezi ki, a közigazgatási szervekben 

végzendő teendők ellátásához szükséges szakvizsgával és három év munkatapasztalattal rendelkező 
okleveles jogászok soraiból. 

A titkár a Képviselő-testület elnökének javaslatára nyilvános szavazás útján, négyéves 
megbízatási időre kerül kinevezésre, és újra kinevezhető. 
 

18. szakasz 
 

A Képviselő-testület második ülésén megválasztásra kerülnek Zenta község végrehajtó szervei. 
Zenta község végrehajtó szervei a község polgármestere, Zenta község alpolgármestere és a 

Községi Tanács tagjai. A Községi Tanácsba a törvénnyel és Zenta község statútumával összhangban 
5 (öt) tag kerül megválasztásra. 

A Képviselő-testület második ülésén a község alpolgármestere is megválasztásra kerül. 
 

19. szakasz 
 

A község polgármesterének megválasztására a Képviselő-testület elnöke tesz javaslatot. 
A javaslat írásban kerül benyújtásra, és tartalmazza: a jelölt családi és utónevét, párti 

hovatartozását, illetve a párti hovatartozásáról szóló adatot, valamint a jelölés indokolását. 
A javaslat mellé a jelöltnek a jelölés elfogadásáról tett írásos nyilatkozatát is csatolni kell. 



 
20. szakasz 

 
A község polgármesterét a képviselők soraiból a Községi Képviselő-testület választja meg, 

négyéves időszakra, titkos szavazás útján, a Községi Képviselő-testület képviselői teljes számának 
szótöbbségével.  

A község polgármesterjelöltje javasolja a község alpolgármesterének és a Községi Tanács 
tagjainak jelöltjeit.  

A javaslat írásban kerül benyújtásra, és tartalmazza: a jelöltek családi és utónevét, párti 
hovatartozását, illetve a párti hovatartozásról szóló adatot, valamint a jelölés indokolását.  

A javaslat mellé a jelöltnek a jelölés elfogadásáról tett írásos nyilatkozatát is csatolni kell. 
 

21. szakasz 
 

A Képviselő-testület elnöke az előterjesztett jelöltekről megnyitja a vitát.  
 

22. szakasz 
 

A vita lezárását követően meg kell kezdeni a szavazást. 
A szavazást szavazólapokon kell eszközölni.  

 
23. szakasz 

 
A szavazólapokon a község polgármesterjelöltjeinek, alpolgármesterjelöltjeinek és 

községitanácstag-jelöltjeinek neve feltüntetésre kerül.  
A szavazást az „igen” vagy „nem” szavak bekarikázásával kell lebonyolítani.  

 
24. szakasz 

 
A titkos szavazást egy 3 (három) tagú szavazatszedő bizottság folytatja le, melyet a Képviselő-

testület nyílt szavazással választ meg, a Képviselő-testület elnökének javaslatára. 
 

25. szakasz 
 

A szavazást a Képviselő-testület elnökének felhívására kell megkezdeni. A szavazatszedő 
bizottság kiosztja a szavazólapokat a képviselőknek, a képviselők névjegyzéke szerinti 
névsorolvasás alapján.  

A szavazólapok számának azonosnak kell lennie a képviselők számával. 
 

26. szakasz 
 

A szavazást olyan helyiségben kell lebonyolítani, amelyben biztosított a szavazás titkossága. 
 

27. szakasz 
 

A szavazatszedő bizottság, miután megállapítja, hogy minden képviselő számára lehetővé lett 
téve a szavazás, berekeszti azt. 

A szavazás eredményét a képviselők megválasztására megállapított eljárás szerint kell 
megállapítani. 



A szavazás eredményét a szavazatszedő bizottság állapítja meg, és jelentést nyújt be a 
Képviselő-testületnek. 
 

28. szakasz 
 
A község polgármesterévé, a község alpolgármesterévé, illetve a Községi Tanács tagjává a 

jelöltek megválasztásra kerültek, ha a képviselők teljes számának többsége „igennel” szavazott. 
 

29. szakasz 
 

Jelen ideiglenes ügyrend a közzétételének napján lép hatályba, és Zenta Község Képviselő- 
testülete második ülésének munkája folyamán alkalmazandó. 

A Zentai Községi Képviselő-testület elkövetkezendő ülésein folytatott munkája során az új 
ügyrend meghozataláig a 2008. szeptember 9-én meghozott ügyrend rendelkezései alkalmazandók, a 
2012. október 29-ei és a 2015. február 10-ei módosításokkal. 

 
30. szakasz 

 
Jelen ideiglenes ügyrendet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában 
 
 

Szerb Köztársaság 
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Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-27/2016-I 
Kelt: 2016. június 10. 
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Boljanović Radovan s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló 

ülésének elnöklője 
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