
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 9/2002., 
33/2004., 135/2004. és 62/2006. szám)  17. szakasza és 29. szakasza 1. bekezdésének 
1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 85. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2007.március 26-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
R E N D E L E T E T  

ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
Zenta Község Képviselő-testülete ezzel a rendelettel a törvénnyel való 

összehangolás céljából módosításokat és kiegészítéseket eszközöl Zenta község 
statútumában (a továbbiakban: statútum). 

 
2. szakasz 

 
A statútum 59. szakaszának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Zenta 

község költségvetési eszközeit a forrásbevételekből és az átengedett bevételekből, az 
átutalásokból, az adósságvállalás alapján származó bevételekből, valamint a 
törvényben megszabott egyéb bevételekből és járandóságokból kell biztosítani.” 
 

3. szakasz 
 

A statútum 60. szakasza az alábbiak szerint módosul: „A község összes 
bevétele a községi költségvetés általános bevételét képezi, és a törvénnyel és a 
községi költségvetésről szóló rendelettel összhangban bármely célra felhasználható 
azon bevételek kivételével, amelyek céljellegét törvény szabja meg.” 
 

4. szakasz 
 

A statútum a 61. szakasz 3. bekezdése után az alábbi új, 4. bekezdéssel 
egészül ki: „A költségvetés végrehajtására a község polgármestere, illetve az általa 
meghatalmazott személy ad ki meghagyást”. 

A statútum 61. szakaszában az eddigi 4. bekezdés 5. bekezdés lesz. 
 

5. szakasz 
 

 A statútum 62. szakasza  az alábbiak szerint módosul: „A forrásbevételek 
arányát, valamint a helyi illetékek és térítmények mértékének meghatározásához 
szükséges mércéket és a meghatározás módját a Községi Képviselő-testület, a 
törvénnyel összhangban, saját rendeletében állapítja meg. 
 Az előző bekezdésben említett rendeletet a közvita megtartását követően  kell 
meghozni, és évente legfeljebb egyszer lehet módosítani, éspedig az elkövetkező évi 
községi költségvetés megállapításának eljárásában. 
 A jelen szakasz 2. bekezdésében említett rendelet kivételesen a község 
forrásbevételeit szabályozó törvény, illetve egyéb jogszabály meghozatala, illetve 
módosítása esetén is módosítható. 
 A rendeletet a községi szervek aktusainak közzétételével megegyező módon 
kell közzétenni.” 



6. szakasz 
 
 A statútum 63. szakasza az alábbiak szerint módosul: „A helyi lakosság 
közvetlen érdekében álló meghatározott kérdések megoldása céljából a község 
területére, illetve annak egy részére vonatkozóan önkéntes hozzájárulást lehet 
bevezetni. 
 A polgárok az önkéntes hozzájárulás bevezetéséről szóló rendeletet a polgárok  
közvetlen nyilatkozattételi eljárását rendező jogszabályokkal összhangban 
népszavazással hozzák meg, ha a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló 
törvény másként nem rendelkezik.” 
 

7. szakasz 
 
 A statútum 64. szakaszának 2. bekezdésében törölni kell „az általános 
rendelkezések meghozatalára” szavakat, helyükbe „a statútum meghozatalára” szavak 
kerülnek. 
 

8. szakasz 
 
 A statútum 66. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja az alábbi szavakkal egészül 
ki: „valamint az ezen kötelezettség alól mentesülő személyek”. 
 

9. szakasz 
 
 A statútum a  69. szakasz 2 bekezdésében a „fizetendő” szó után „a bel- és 
külföldön megvalósított nyugdíjak” szavakkal egészül ki. 
 

10. szakasz 
 

A statútum többi rendelkezése nem változik. 
 

11. szakasz 
 

Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni, és a 
közzétételét követő nyolcadik  napon lép hatályba. 
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