6.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 129/2007.,
83/2014 . – másik törvény, 101/2016. – másik törvény és 47/2018. sz.) 11. szakasza és 32.
szakasza 1. pontja, valamint A helyi önkormányzatokról szóló törvény kiegészítései és
módosításai (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 47/2018. szám) 41. szakasz 2. bekezdése
és Zenta Község Statútuma (Zenta Кözség Hivatalos Lapja, 5/2011., 13/2017. és 25/2017. –
egységes szerkezetbe foglalt szöveg sz.) alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2019.
február 28-án meghozta

ZENTA KÖZSÉG ALAPSZABÁLYÁT
I. ALAPRENDELKEZÉSEK
A rendelkezés tárgya
1. szakasz
Jelen alapszabály a törvénnyel összhangban szabályozza Zenta község (a továbbiakban:
község) jogait és kötelezettségeit, azok érvényesítésének módját, Zenta Község Képviselőtestületének (a továbbiakban: községi képviselő-testület) tanácsnokainak számát, a szervek és
a szolgálatok szervezését és működését, kijelöli az Alkotmánybíróság és a Közigazgatási
bíróság előtti eljárás kezdeményezésére meghatalmazott szervet, a polgároknak a község
hatáskörébe tartozó tevékenységek irányításában és döntéshozatalában való részvételének
módját, az önkormányzatiság közvetlen formáinak megvalósulási feltételeit, az alapszabály
módosítását, a költségvetésben a tervezett beruházásokat, a stratégiai fejlesztési terveket, a
forrásjövedelmek részarányát, a területrendezési- és városrendezési tervek megállapítását
előkészítő kötelező közvita lefolytatásának módját, valamint más általános ügyiratok
javaslatát az állampolgárok meghatározott részaránya vagy a képviselők egy harmada
javaslatára, a helyi önkormányzati egység, a helyi közösségek megalakítását, azok szerveinek
megválasztását és munkáját, a hivatalos nyelv- és íráshasználatot a kisebbségi közösségek
számára, valamint egyéb, a község számára fontos kérdésekről is dönt.
Az alapszabály szerb nyelvű szövegében minden főnév a szerb nyelvtani hímnemben van
megfogalmazva, de az a szerb nyelvű szövegben a természetes hím- és nőnemre egyaránt
értendő.
A község helyzete
2. szakasz
A község olyan területi egység, amelyben az állampolgárok az alkotmánnyal, a törvénnyel és
a jelen alapszabállyal összhangban gyakorolják a helyi önkormányzati jogukat.
A község területén szavazati joggal és lakóhellyel rendelkező állampolgárok a törvénnyel és
jelen alapszabállyal összhangban irányítják a község ügyeit.
Az állampolgárok a helyi önkormányzati jogok gyakorlásában az alkotmánnyal, a törvénnyel
és jelen alapszabállyal összhangban, állampolgári kezdeményezések, lakossági gyűlések,
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népszavazások és az állampolgároknak a községi tevékenységben való részvételének egyéb
formái, valamint a községi képviselő-testület tanácsnokai által vesznek részt.
Terület
3. szakasz
A községnek a törvény által megállapított területét az összetételébe tartozó települések, azaz
kataszteri községek területei alkotják, éspedig:
Helységek:

Kataszteri község:

Zenta
Felsőhegy
Bátka
Tornyos
Bogaras
Kevi

Zenta

Tornyos

Jogi személyi jelleg
4. szakasz
A község neve:
ОПШТИНА СЕНТА – szerb nyelven.
ZENTA KÖZSÉG – magyar nyelven.
A község székhelye Zenta helységben van, a Fő tér 1. szám alatt.
A község jogi személynek minősül.
Pecsét
5. szakasz
A község rendelkezik saját pecséttel.
Zenta község pecsétje kör alakú, átmérője 50 mm, a Szerb Köztársaság címere körül
koncentrikus körökben kiírt szöveggel, éspedig: a pecsét külső körirata: Република Србија –
Szerb Köztársaság, a következő körben alatta Аутономна Покрајина Војводина – Vajdaság
Autonóm Tartomány, a következő körben az Општина Сента – Zenta Község név, a pecsét
alján pedig a Сента – Zenta név áll.
A községi szervek rendelkeznek saját pecséttel.
A községi szervek pecsétje kör alakú, átmérője 48 mm, a Szerb Köztársaság címere körül
koncentrikus körökben kiírt szöveggel, éspedig: a pecsét külső körirata: Република Србија –
Szerb Köztársaság, a következő körben alatta Аутономна Покрајина Војводина – Vajdaság
Autonóm Tartomány, a következő körben az Општина Сента – Zenta Község név, a
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következő körben a szerv neve szerb nyelven cirill betűs írásmóddal, valamint magyar
nyelven és írással, a pecsét alján pedig a Сента – Zenta név áll.
Zenta községnek van pecsétcímere.
A pecsétcímer kör alakú, átmérője 40 mm. Tartalma azonos a község címerével, azzal, hogy a
címer felett a SIGILLUM CIVITATIS ZYNTHA körírat, a címer alatt pedig az 1506-1902
évszámok találhatók, amelyek Zenta város pecséthasználati joga megadásának és
felújításának évét jelölik.
A pecsétcímer használatát részletesebben a községi képviselő-testület rendelete szabályozza.
Nyelv és írásmód
6. szakasz
Zenta község területén hivatalos használatban van a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód,
valamint a magyar nyelv és írásmód.
A község jelképei
7. szakasz
A község jelképei: a címer és a zászló.
A község címere: világoskék pajzsban két egymást keresztező arany színű kulcs,
fogantyúkkal lefelé, tollukkal felfelé állítva, a tollak kifelé állnak, a fogantyúkban pedig egyegy vízszintes helyzetben lévő, egymásnak hátat fordító ezüst színű kecsege található. A
kulcsok között a pajzs közepén zöld leveles arany búzakalász emelkedik ki. A pajzson
koronás, ezüst színű, leeresztett rostélyú sisak nyugszik. A palást a pajzs jobb oldalán kékarany, balról vörös-ezüst színű.
A község zászlaján két szín található: sárga és világoskék, hosszanti fekvésűek, a világoskék
és a sárga sáv azonos szélességű. A szélesség és a hosszúság aránya egy a kettőhöz. A zászló
közepén, az átlók metszéspontjában a község címere helyezkedik el.
A címer és a zászló használatát a községi képviselő-testület rendelete pontosan előírja.
A község jelképeinek használata
8. szakasz
A község zászlaja és címere csak az állami jelképekkel együtt tűzhető ki.
A községi szervek hivatali helyiségeiben csak az állami jelképek, Vajdaság Autonóm
Tartomány jelképei, a község címere és zászlaja, valamint azon nemzeti kisebbségek nemzeti
tanacsának rendeletével elfogadott jelképei tűzhetők ki, amelyek nyelve hivatalos
használatban van a község területén.

A község ünnepe
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9. szakasz
A község rendelkezik saját ünneppel.
A község ünnepe szeptember 11-e, az 1697. évi zentai csata napja.
A község ünnepét az Alapszabály vagy a Községi Képviselő-testület külön határozata
szabályozza az illetékes helyi önkormányzatokkal foglalkozó Tartományi Titkárság előzetes
jóváhagyásával.

Díjak és nyilvános elismerések
10. szakasz
A község díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket létesíthet szervezeteknek és
állampolgároknak a gazdaságban, a tudományban, az oktatásban, az egészségügyben, a
művelődésben, a művészetekben, a sportban és egyéb társadalmi tevékenység területén elért
kimagasló eredmények elismeréseként.
A község annak a személynek adományozza a község díszpolgára címet, akinek munkája és
eredményei kimagasló jelentőségűek a község számára.
A községi képviselő-testület dönt a díszpolgári cím adományozásáról az illetékes
önkormányzati ügyekkel foglalkozó minisztérium előzetes jóváhagyása után.
A díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket, valamint a község díszpolgára címet a község
ünnepe alkalmából adományozzák és nyújtják át.
A díjak és egyéb elismerések nemét, adományozásuk feltételét és módját, valamint a
díszpolgári cím odaítélésének feltételeit és módját a községi képviselő-testület rendelettel
szabályozza.
Településrészek megnevezésének megállapítása
11. szakasz
A község a saját területén az utcák, a terek és a területén található egyéb lakott részek
elnevezését rendelettel, az illetékes önkormányzatokkal foglalkozó tartományi szerv előzetes
jóváhagyásával határozza meg.
Az utcák, a terek, a városrészek és az egyéb lakott térségek megnevezésének
megváltoztatásakor a helyben illetékes kisebbségi nemzeti tanács és a nemzetek közti
viszonyokkal foglalkozó tanács véleményét előzetesen ki kell kérni.

A munka nyilvánossága
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12. szakasz
A község szerveinek munkája nyilvános.
A munka nyilvánossága szabályszerűen az alábbiakkal biztosítható:
1. közlönyök és tájékoztatók kiadásával, a médiával való együttműködéssel, rendeletek
és egyéb nyilvános aktusok bemutatásával és internetes prezentációval,
2. közviták szervezésével a törvénnyel összhangban, jelen alapszabállyal és a községi
szervek döntéseivel,
3. közmeghallgatással, amelyet a jelen alapszabállyal és a képviselő-testület
ügyrendjével összhangban szerveznek meg,
4. a jelen alapszabályban és a községi szervek egyéb ügyirataiban megállapított más
esetekben és más módon.
A község az információkat és a tájékoztatást szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal,
valamint magyar nyelven és írásmóddal teszi közzé.
A község vagyona
13. szakasz
A község rendelkezik saját vagyonnal.
A községi szervek, összhangban a törvénnyel, önállóan kezelik és rendelkeznek a községi
vagyonnal jelen alapszabály és a község más határozataival összhangban.
A törvénnyel összhangban a községi köztulajdont képezi:
- a község területén lévő közhasznú területek (községi utak, osztályozatlan utak, azon
utcák, amelyek nem részei autóútnak, esetleg az I. és II. osztályú állami úthálózatnak,
terek és közterületen lévő parkok stb.);
- a község területén található közüzemi hálózat;
- azok az ingatlanok és ingóságok, valamint más vagyontárgyak, amelyeket a község
szervei és szervezetei használnak;
- azok a köztulajdonban lévő tárgyak, amelyek használati jogával a község területén a
helyi közösségek, intézmények, közhasznú ügynökségek és más a község által
alapított szervezetek vannak megbízva;
- egyéb ingatlanok és ingóságok, valamint tulajdon, amelyek a közvagyont szabályozó
törvénnyel vannak szabályozva.

II. KÖZSÉGI HATÁSKÖRÖK
Községi hatáskörök
14. szakasz
A község ellátja az alkotmányban, a törvényben és ezen alapszabályban megállapított
hatásköréből eredő feladatokat, a köztársaság jogai és kötelezettségei keretébe tartozó, a
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törvény által ráruházott tevékenységeket, valamint az Autonóm Tartomány határozatával
rábízott munkákat.
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Az alkotmánnyal és a törvénnyel megállapított hatáskörök
15. szakasz
Szervei révén a község az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban:
1) meghozza a község alapszabályát, költségvetését és zárszámadását, területrendezési és
városrendezési terveit, valamint helyi stratégiai terveket és programokat készít a
gazdaság fejlesztésére;
2) szabályozza és biztosítja a helyi kommunális tevékenységet és azok fejlesztését, a
tömegközlekedést, az építési területek és az üzlethelyiségek hasznosulását;
3) a községi és nem osztályozatlan utak, az utcák és más községi fontosságú épületek
esetében gondoskodik azok építéséről, felújításukról, karbantartásukról és
használatukról;
4) gondoskodik és biztosítja a lakossági igény kielégítését az oktatásügyben (iskoláskor
előtti nevelés és oktatás, általános és középiskolai oktatás és nevelés), a tudományos
kutatómunka és újítások területén, a művelődés, az egészség-, a szociális- és a
gyermekvédelem, a sport és testnevelés területén;
5) biztosítja a fogyatékkal élők sajátos szükségleteit és a társadalmilag hátrányos
helyzetű csoportok jogait;
6) gondoskodik az idegenforgalom, a kisipar, a vendéglátóipar és a kereskedelem
fejlesztéséről;
7) helyi gazdaságfejlesztési programokat hoz és hajt végre, tevékenységével igyekszik
megőrizni a már meglévőket és ide vonzani az új beruházásokat, javítani a
vállalkozási feltételeken;
8) gondoskodik a környezet védelméről, a természeti és egyéb katasztrófák elleni
védelemről, a községi jelentőségű művelődési értékek védelméről;
9) gondoskodik és védi a mezőgazdasági földterületek művelését és rendezését,
végrehajtja a mezőgazdasági fejlesztési programokat;
10) gondoskodik az emberi- és kisebbségi jogokról, a nemek egyenjogúságáról és a
közérdekű tájékoztatás védelméről és fejlesztéséről, valamint annak végrehajtásáról;
11) létrehozza és szabályozza szervezését, munkáját azon szerveknek, szervezeteknek és
szolgálatoknak, amelyeket a község szükségletei ellátására hoz létre, megszervezi az
állampolgárok jogsegély szolgálatát és szabályozza a békéltető tanács munkáját;
12) meghatározza a község jelképeit és azok használatát;
13) gazdálkodik a községi vagyonnal, meghatározza forrásbevételeit, valamint a helyi
adók nagyságát;
14) a helyi előírások megsértésének kihágását követi és bünteti;
15) követi a Szerb Köztársaság európai integrációs folyamatait, és fejleszti az ahhoz
szükséges adminisztratív kapacitásokat, a Szerb Köztársaság megállapított
politikájával összhangban;
16) egyéb helyi érdekű feladatokat ellát, amelyeket a törvény előír, valamint a lakosság
közvetlen érdekét szolgáló feladatokat is elvégez az alkotmánnyal, a törvénnyel és
jelen alapszabállyal összhangban.
A község hatáskörébe tartozó feladatokat az alkotmány és a törvények állapítják meg,
amelyek pontosabban meghatározva a helyi önkormányzati egységek egyesített feladatainak
jegyzékében találhatóak meg, illetve amelyeket a Helyi Önkormányzati Minisztérium
illetékes szerve ad ki a törvénnyel összhangban.
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A község közszolgálatai
16. szakasz
A helyi lakosság jogainak és kötelezettségeinek megvalósítása, valamint igényeinek
kielégítése érdekében a község közszolgálatot végző vállalatot, intézményt és egyéb
szervezetet alapít a törvénnyel és jelen alapszabállyal összhangban.
A községi képviselő-testület határozattal alapít közszolgálatot végző vállalatot, intézményt és
egyéb szervezetet, amellyel alapítóvá válik, amennyiben a törvény vagy jelen alapszabály az
alapítói jogok tekintetében nem rendelte azt más községi szerv hatáskörébe.
A községi közszolgálatok szerveinek kinevezése
17. szakasz
A községi képviselő-testület nevezi ki az általa alapított közvállalatok felügyelőbizottsági
tagjait és igazgatóit, az intézmények-, szervezetek- és szolgálatok- igazgatóbizottsági és
felügyelőbizottsági tagjait, valamint igazgatóit négy évig terjedő időszakra, kivéve, ha a
törvény más módon nem rendelkezik.
A községi közszolgálatok szerveinek összetétele
18. szakasz
A község által alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottsági és felügyelőbizottsági tagjai kinevezésekor a kinevezésről döntő szervek
biztosítják a kevésbé képviseltetett nemnek legalább 30 százalékos részvételét a
munkatestületekben.
A község által alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek, de különösen a nemzeti
kisebbségek jogai érvényesítése szempontjából jelentős közvállalatok, intézmények,
szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottsági és felügyelőbizottsági tagjainak a
kinevezésekor a község köteles figyelembe venni a község lakosságának nemzeti összetételét,
valamint a nemzeti kisebbségek megfelelő arányú alkalmazását az említett szervekben.
A közszolgálati szerv igazgatójának kinevezési eljárása
19. szakasz
Amennyiben a törvény nem szabályozza másként a község által alapított közvállalat,
intézmény vagy szervezet igazgatójának megválasztását, akkor a községi képviselő-testület
nevezi ki az előzetesen lefolytatott nyitott pályázat alapján.
Ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő pályázat eredményéről a jelentést a képviselőtestületnek legkevesebb 15 nappal a kinevezési döntéshozatal előtt el kell juttatni, hacsak a
törvény azt másként nem látja elő.
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A közszolgálatok ügyviteli tervének és programjának jóváhagyása
20. szakasz
A község által alapított közvállalatok kötelesek a községi képviselő-testületnek jóváhagyásra
átadni az éves gazdasági programjukat a közvállalatokról szóló törvény rendelkezése alapján
megszabott határidőkön belül.
Kivételt képez az a közvállalat, amely nem a községi költségvetés használója, ott hároméves
gazdálkodási programot kell meghozni, amelyet minden naptári évben felül kell vizsgálni és
a jelen szakasz 1. bekezdésében feltüntetett módon és határidőben eljuttatni.
Azok a gazdasági társulások, intézmények és más szervezetek, amelyeknek az alapítója, vagy
többségi tulajdonosa a község, kötelesek a községi képviselő-testületnek jóváhagyásra
megküldeni az évi gazdálkodási tervüket vagy a hároméves munkatervüket a pénzügyi
tervvel, 90 nappal a következő év kezdete előtt, amelyre a munkaterv vonatkozik, kivéve a
művelődési intézményeket, amelyek kötelesek a munkatervüket és a pénzügyi tervüket a
képviselő-testülethez eljuttatni folyó év július 20-ig a következő évre vonatkozólag.
Jogi vagy természetes személy tevékenységgel való megbízása
21. szakasz
A község a versenyképesség és a nyilvánosság elvének betartásával szerződéssel megbízhat
jogi- vagy magánszemélyt a hatáskörébe tartozó egyes tevékenységek végzésével.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tevékenységgel való megbízást a községi képviselőtestület rendelete szabályozza.
A közszolgálatok munkájáról szóló jelentés benyújtása a községi képviselő-testületnek
22. szakasz
Az a közvállalat, amelynek alapítója a község, köteles a községi közigazgatásnak
háromhavonta jelentést tenni az éves vagy a hároméves gazdasági tervéhez viszonyított
megvalósításról, annak érdekében, hogy a tervek és a megvalósítás összevethető legyen,
mindezt a közvállalatok gazdálkodását szabályozó törvény szabta keretek között.
Az a községi többségi tulajdonú gazdasági vállalat, intézmény vagy más szervezet, amelynek
a község az alapítója és közszolgálatot lát el, köteles az előző évre vonatkozólag a képviselőtestületnek előterjeszteni az éves munka- és pénzügyi jelentését folyó év február 28-ig,
kivéve a művelődési intézményeket, mert az ő esetükben azt március 15-ig kell megtenni az
előző évre vonatkozólag.
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III. A KÖZSÉG MUNKÁJÁNAK FINANSZÍROZÁSA
A munkavégzéshez szükséges eszközök és eszközforrások
23. szakasz
A községnek az alkotmányban és a törvényekben előirányzott feladatai ellátásához a
köztársaság jogai és kötelezettségei köréből a törvény által ráruházott tevékenység
végzéséhez, valamint az egyes teendők ellátásához, amelyeket az Autonóm Tartomány a saját
hatásköréből rendelettel átruház, a községet a törvényben megállapított jövedelmek és
bevételek illetik meg.
A község tevékenységének finanszírozása forrás- és átirányított jövedelemből,
transzfereszközökből, adósságvállalásból származó bevételekből, valamint a törvényben
megállapított egyéb jövedelmekből és bevételekből történik.
Az eszközök nem rendeltetésszerű jellege
24. szakasz
A község minden jövedelme a községi költségvetés alapjövedelmének számít, bármilyen
célra felhasználható, kivéve azokat a jövedelmeket, amelyek rendeltetésszerű jellegét a
törvény szabályozza.
Költségvetés és zárszámadás
25. szakasz
A községi képviselő-testület meghozza a község költségvetését minden naptári évre szólóan,
amelyben a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban kimutatásra kerül az
összes jövedelem és bevétel, adósságvállalás és egyéb pénzügyi tranzakció, költség és egyéb
kiadás.
Azon év lejárta előtt, amelyre az adott költségvetés szól, a községi költségvetés
végrehajtásáról zárszámadás készül.
A költségvetés végrehajtásáért való felelősség és jelentéstétel
26. szakasz
A községi költségvetés végrehajtásáért a községi képviselő-testületnek a község
polgármestere felel.
A községi közigazgatási hivatalnak rendszeresen követnie kell a költségvetés végrehajtását,
valamint szükség szerint, de évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét, 15
nappal a hathavi és a kilenc havi periódus lejárta előtt.
A polgármester 15 napon belül a jelen szakasz 2. bekezdésében leírtakat követően elfogadja
jelentést és továbbítja a községi képviselő-testületnek.
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Helyi járulék
27. szakasz
A község vagy a helyi közösség területének lakossága szükségletei kielégítése érdekében
lehetőség van a helyi járulék bevezetésére.
A helyi járulék bevezetéséről az állampolgárok népszavazáson döntenek, az állampolgárok
közvetlen véleménynyilvánításáról szóló törvény szabályozása és ezen alapszabály előírásai
alapján.
A helyi járulék előterjesztési javaslatának meghozatala
28. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről szóló indítványt a községi képviselő-testület tanácsnokai egy
harmadának kell benyújtania, vagy legalább a szavazópolgárok egy ötödének, mint polgári
indítványt.
A helyi járulék bevezetésére tett indítvánnyal együtt be kell nyújtani a programot is, amely
megállapítja a rendelet tárgyát képező projektum megvalósításához szükséges pénzeszközök
forrását, rendeltetését és biztosításának módját.
Az indítványról a községi képviselő-testület az össz tanácsnok többségi szavazatával dönt.
Amennyiben a községi képviselő-testület elfogadja a helyi járulékra vonatkozó indítványt,
ugyanazon az ülésen kinevezi azt a bizottságot, amely előkészíti a helyi járulék
bevezetésének tervezetét, valamint a közvita lefolytatásának idejét és módját.
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozattervet a képviselő-testület az össz tanácsnok
többségi szavazatával fogadja el.
Miután elfogadta a testület a helyi járulék bevezetéséről szóló határozattervezetet, ugyanazon
az ülésen rendeletet hoz a népszavazás kiírásáról.
A népszavazás kiírásáról szóló rendelet meghozatalától számított 90 napon belül le kell
folytatni a népszavazást.
A helyi járulékról szóló döntés meghozatala
29. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről szóló döntést azok az állampolgárok hozzák meg, akik az
eszközök begyűjtésének területén választójoggal és állandó lakóhellyel rendelkeznek.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendeletet meghozhatják azok az állampolgárok is, akik
az eszközök begyűjtésének területén nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel, de az
adott területen ingatlan vagyonuk van, a helyi járulék eszközei pedig javítják az adott vagyon
használatának feltételeit.
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A rendelet akkor számít meghozottnak, ha a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt
állampolgárok teljes számának a többsége rászavaz.
A helyi járulékról szóló rendelet megjelentetése
30. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről szóló rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos
Lapjában, a község hivatalos internetes weboldalán, a község és a rendelettel érintett helyi
közösség hirdetőtábláján.
A helyi járulék eszközeinek rendeltetési jellege
31. szakasz
Azok a pénzeszközök, amelyek a helyi járulékról szóló rendelet alapján folynak be a község
költségvetésébe mint bevétel, szigorúan rendeltetési jellegű céleszközök.

IV. A KÖZSÉG SZERVEI
A község szervei
32. szakasz
A község szervei: a Községi Képviselő-testület, a polgármester, a községi tanács és a községi
közigazgatási hivatal.
A vagyonjogi ügyészségeket szabályozó törvénnyel összhangban a község szerve a községi
vagyonjogi ügyészség is.
Hatáskör-átvétel
33. szakasz
A község teendőit a község szervei látják el a törvény és a jelen alapszabály által
megállapított hatáskörök keretében.
Amennyiben a törvény vagy más jogszabály nem írja elő, hogy mely szerv illetékes a község
hatáskörébe tartozó feladatok végzésére, minden olyan teendőt, amely a község hatáskörébe
tartozó kapcsolatok rendezésére vonatkozik, a KKT látja el, míg azokat a feladatokat,
amelyek végrehajtó természetűek, a község polgármestere látja el.
Ha a teendők természetéből adódóan nem állapítható meg a hatáskör a jelen szakasz 2.
bekezdésével összhangban, a községi képviselő-testület az illetékes.
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1. A községi képviselő-testület
A községi képviselő-testület helyzete
34. szakasz
A községi képviselő-testület a község legfelsőbb szerve, amely gyakorolja a helyi hatalomnak
az alkotmányban, a törvényben és a község alapszabályában rögzített alapvető hatáskörét.
A községi képviselő-testület összetétele
35. szakasz
A községi képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, akiket a szavazópolgárok közvetlen
választásokon, titkos szavazással választanak meg a törvénnyel és jelen alapszabállyal
összhangban.
Az alakuló ülés összehívása
36. szakasz
A községi képviselő-testület új összetételének alakuló ülését a községi képviselő-testület
előző összetételének az elnöke hívja össze a választások eredménye közzétételétől számított
15 napon belül.
Amennyiben a községi képviselő-testület előző összetételét elnöke nem hívja össze a községi
képviselő-testület új összetételének a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő határidőn belül,
az új összetétel ülését a legidősebb tanácsnoka hívja össze a jelen szakasz 1. bekezdése
szerinti határidőt követő 15 napon belül.
Az alakuló ülésen a községi képviselő-testület elnökének megválasztásáig az új összetétel
legidősebb tanácsnoka elnököl.
A községi képviselő-testület megalakítása
37. szakasz
A községi képviselő-testület az elnökének megválasztásával és a képviselő-testületi titkár
tisztségbe helyezésével számít megalakultnak.
A tanácsnokok száma
38. szakasz
A községi képviselő-testületet 29 tanácsnok alkotja.
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Megbízatási idő
39. szakasz
A tanácsnokokat négy évre választják.
A tanácsnok megbízatása a törvényben megállapított feltételek mellett és módon kezdődik és
szűnik meg.
Eskütétel
40. szakasz
A kiválasztott tanácsnokok esküt tesznek, amely a következőképp hangzik: „Esküszöm, hogy
Zenta Község Képviselő-testületének munkájában az alkotmánnyal, a törvénnyel és Zenta
község alapszabályával összhangban fogok részt venni, valamint becsületesen és részrehajlás
nélkül, a polgárok érdekét szem előtt tartva végzem tanácsnoki kötelezettségeimet.”
A tisztségek összeférhetetlensége
41. szakasz
Tanácsnok nem lehet a községi közigazgatási hivatal alkalmazottja és a községi képviselőtestület által a községi szervekben, a községi alapítású vállalatokban és intézményekben
kinevezett, illetve tisztségbe helyezett személy.
Ha a községi közigazgatási hivatal alkalmazottját tanácsnoknak választják, akkor a
munkájából eredő jogai és kötelezettségei szünetelnek mindaddig, amíg a tanácsnoki
megbízatása tart.
A községi képviselő-testület által kinevezett illetve tisztségbe helyezett személyek tanácsnoki
megbízatásának megerősítésével megszűnik a kinevezés, illetve tisztségbe helyezés szerinti
tisztsége.
A tanácsnokok mentelmi joga
42. szakasz
A tanácsnok nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem tartóztatható le és nem büntethető a
községi képviselő-testület és annak munkatestületei ülésein kinyilvánított véleményéért és
leadott szavazatáért.
A tanácsnokok jogai és kötelezettségei
43. szakasz
A tanácsnoknak joga és kötelezettsége részt venni a községi képviselő-testület és annak
munkatestületeinek ülésein, javasolni a képviselő-testületnek bizonyos kérdések
megvitatását, kezdeményezni a községi képviselő-testület hatáskörébe tartozó rendeletek és
egyéb ügyiratok meghozatalát, módosító javaslatot előterjeszteni jogszabályokra, a község
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szervei munkája kapcsán kérdéseket feltenni, valamint részt venni a képviselő-testület egyéb
tevékenységében.
A tanácsnok jogosult az állandó és rendszeres tájékoztatásra a tanácsnoki kötelezettségeinek
gyakorlását befolyásoló kérdések kapcsán, kérni a szervektől és hivataloktól azokat az
adatokat, amelyekre a munkájához szüksége van, továbbá szakmai segítséget igényelni a
javaslatok előkészítéséhez.
A községi képviselő-testület titkára felel azért, hogy időben jussanak el a tanácsnokokhoz az
értesítések, a kért adatok, iratok és utasítások; a közigazgatási hivatal vezetője pedig felel
azokért az értesítésekért, kért adatokért, iratokért és utasításokért, amelyek a községi
közigazgatásra vonatkoznak.
A tanácsnok jogosult a község területén használatban lévő hivatalos nyelvek bármelyikén
szólni a községi képviselő-testülethez.
A tanácsnokok jogait és kötelezettségeit a községi képviselő-testület ügyrendje részletesen
szabályozza.
A képviselők térítménye és egyéb juttatásai
44. szakasz
A tanácsnok a képviselő-testületi, munkatestületi és tanácsnoki csoportüléseken kívüli
képviselői teendőinek végzéséért, összhangban a községi képviselő-testületi rendelettel,
jogosult a munkája után járó állandó havi összegű térítményre.
A tanácsnok, összhangban a községi képviselő-testületi rendelettel, jogosult a tanácsnoki
tisztsége kapcsán felmerülő útiköltség és elveszett kereset megtérítésére.
Községi képviselő-testületi határozattal állapítják meg a tanácsnokok és a községi képviselőtestület által választott vagy kinevezett, illetve tisztségbe helyezett személyek térítményeinek
és egyéb juttatásainak ismérveit és mércéit.
A községi képviselő-testület hatásköre
45. szakasz
A községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban:
1) meghozza a község alapszabályát és a képviselő-testület munkájának ügyrendjét;
2) meghozza a község költségvetését és a zárszámadását;
3) megállapítja a községi forrásjövedelem kulcsát, valamint a helyi illetékek és
térítmények értéke meghatározásának módját és mércéit;
4) meghozza a községi és tevékenységi területenkénti fejlesztési terveket, a közösségi
irányvétel tervdokumentumait, középtávú terveket és egyéb tervdokumentációkat a
törvényekkel összhangban;
5) meghozza a község területrendezési és városrendezési terveit;
6) meghozza a jogszabályokat és egyéb általános ügyiratokat saját hatáskörében;
7) megválasztja és felmenti a helyi ombudsmant;
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8) kiírja a községi népszavazást, valamint a község egy részére vonatkozó népszavazást,
véleményt nyilvánít a polgári kezdeményezésben tartalmazott javaslatról és
meghatározza a helyi járulékról szóló rendeletjavaslatot;
9) megalakítja és szabályozza a község szükségleteire létrehozott szervezetek és
szolgálatok munkájának megszervezését;
10) közvállalatokat és egyesületeket alakít közérdekű tevékenységek ellátására a
törvénnyel és jelen alapszabállyal összhangban, jóváhagyja és elfogadja a
közvállalatok tevékenységére, a közvagyon védelmére és a közösségi érdek
védelmében a törvénnyel ráruházott általános és egyéb ügyiratokat;
11) iskoláskor előtti oktatási és nevelési intézményeket és szervezeteket alakít, valamint a
község számára biztosítja az alapvető oktatási és művelődési lehetőségeket az itt élő
minden nemzeti közösség részére, követi és biztosítja a szociális védelem, az alapegészségügyi ellátás, a testnevelés, a sport, az ifjúság- és gyermekvédelem, valamint
az idegenforgalom tevékenységének feltételeit;
12) kinevezi és felmenti a felügyelőbizottságot és az igazgatót az általa alapított
közvállalatokban, jóváhagyja a közvállalatok alapszabályát és gyakorolja az alapítói
jogokat a törvénnyel és az alapítói okirattal összhangban;
13) kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelőbizottságot, valamint az igazgatót az
általa alapított intézményekben, szervezetekben és szolgálatokban, a törvénnyel
összhangban jóváhagyja alapszabályát;
14) kinevezi és felmenti képviselőjét a gazdasági- vagy beruházási társaság
közgyűlésében, amelynek alapítója, a törvénnyel összhangban végzi egyéb alapítói
jogait;
15) megválasztja és felmenti tisztségéből a képviselő-testület elnökét és helyettesét;
16) kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát és helyettesét;
17) megválasztja és felmenti tisztségéből a község polgármesterét és a polgármester
javaslatára megválasztja az alpolgármestert és a községi tanács tagjait;
18) elfogadja a humánpolitikai tervet;
19) szabályozza a közüzemi tevékenységek végzésének módját és feltételeit, a
felhasználók jogait és kötelezettségeit, a közüzemi szolgáltatás nagyságát, minőségét
és a szolgáltatás ellenőrzésének módját, közvállalatokat alapít közüzemi
szolgáltatások biztosítására, vagy a tevékenységek végzését gazdasági beruházóra
vagy vállalkozóra bízza, előírja a közüzemi rendszer karbantartásának feltételeit és a
véghezvitel módját;
20) a törvénnyel összhangban megállapítja a közüzemi díjak nagyságát, jóváhagyja a
közüzemi díjak árváltoztatási módosításait;
21) meghozza a községi földterületek építési – éves és középtávú – rendezési tervét; dönt
a telkek kisajátításáról a törvény és a községi előírások alapján;
22) meghozza a helyi lakásépítési stratégiát a Nemzeti lakásépítési stratégiával
összhangban, akcióterveket dolgoz ki annak végrehajtására és a lakásépítési
támogatásokra, a törvénnyel összhangban alapíthat lakásépítési ügynökséget, esetleg
jogi személyt hozhat létre a lakhatási kérdések közügyeinek ellátására;
23) lakásügyi bizottságot alakít, amely prioritási lista alapján hozza meg döntéseit a
lakhatási támogatásokról, rendezi a szociális lakáskérdések területét;
24) rendezi a község kezelésében lévő üzlethelyiségek használatának kérdését,
szabályozza az üzlethelyiségek bérleti díját, ellát más teendőket az üzlethelyiségek
használata kapcsán a törvény és a községi előírások alapján;
25) megszabja a lakások bérbeadásának és eladásának mércéit és eljárását;
26) előírja a község közvagyonát képező lakóépületek, lakások és garázsok bérleti díjának
nagyságát;
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27) ténylegesen szabályozza a község közvagyonát képező anyagi javak használatát,
karbantartását és kezelését;
28) előírja a község közvagyonát képező járművek használati módját;
29) meghozza az éves tervet a község területén állami tulajdonban lévő mezőgazdasági
földterületek védelméről, rendezéséről és használatáról, tervet készít a mezőgazdasági
politika és falufejlesztés végrehajtására, meghozza a termőföld minőségének
megfigyelési hálózatának helyi tervét, meghatározza az erózió megakadályozásának
intézkedéseit és annak végrehajtását, dönt a legelők átminősítéséről, előírásokat hoz a
mezőgazdasági károk felmérésére és a szántóföldeken való tarlóégetés ellen, valamint
a termőterületek védelméről fagykár, jégverés, tűz és más elemi csapás esetén;
30) a község szintjén meghozza a korrupció elleni helyi cselekvési tervet, állandó
munkatestületet nevez ki a helyi cselekvési terv végrehajtásának követésére;
31) tervet fogad el a kóbor kutyák és macskák populációjának csökkentése és ellenőrzése
céljából, a törvény alapján szabályozza a házi kedvencek és háziállatok tartását;
32) operatív tervet fogad el a II. rendű vizekről, meghatározza a szabadidős
tevékenységek helyét és felhasználásának módját, beleértve a fürdőzést is;
33) döntést hoz a helyi fiatalokról, községi ifjúsági irodát alapít, meghatározza feltételeit
és módját a községi költségvetési pénzek ilyen irányú leosztásának, a község területén
élő fiatalok szükségletei kielégítésére készült projektumokat fogad el, valamint
támogatja a javasolt programok és projektumok adatainak nyilvános megjelentetését
és kivitelezését;
34) meghozza a gazdaságos energiafelhasználás tervét és programját;
35) részletesen rendezi a község tulajdonában lévő közvagyon beszerzésének feltételeit és
módját, a rendelkezési jogkört és gazdálkodást mindazon ingatlanokra, amelyekkel
sajátságos jogviszonyban áll, azok beszerzési módját és feltételét, rendelkezési és
irányítási jogkörét azon tulajdonformákban, amelyekben a községnek valamiféle
jogköre van;
36) elindítja a folyamatot és dönt a község számára történő közvagyon beszerzéséről vagy
ingatlan kisajátításáról a községi közvagyonból, az ingatlan tulajdonosi
jogviszonyának átruházásáról, szolgalmi jog létesítéséről vagy jelzálog
bejegyeztetéséről a községi közvagyonnak számító ingatlanon, a közvagyonról szóló
törvénnyel összhangban;
37) a törvénnyel összhangban dönt a községi közvagyonba történő befektetésről és jogról,
a közvállalat és a társaság tőkéjéről, amelynek alapítója;
38) határozatot hoz a tőkeberuházási kedvezményről ha a vagyontárgyak és annak
tartalma a község hatáskörébe tartozik, jóváhagyja a tőkeberuházási kedvezmény
ügyiratát.
39) jóváhagyja a magántőke és a közvagyonból alapított közös cég projektumjavaslatait,
jóváhagyja a magántőke és a közvagyonból alapított közös cég szerződéstervezetét, és
a község polgármesterét felhatalmazza a község nevében történő szerződés aláírásra;
40) községi törzskart hoz létre rendkívüli helyzetekre, elfogadja annak évi jelentését és
tervét, meghozza a védelmi- és mentési terveket, fejlesztési programokat;
41) megállapítja a községi adók és más községi jövedelmek mértékét, amelyek a törvény
szerint a községre tartoznak;
42) megállapítja a telekrendezési illeték mértékét;
43) megállapítja a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei támogatásának
mértékét az iskoláskor előtti intézmény költségeinek megtérítésében;
44) meghozza rendeletét a község adósságvállalásáról a közadósságról szóló törvénnyel
összhangban;
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45) előírja a vendéglátóipari létesítmények, kereskedelmi és kisipari objektumok
nyitvatartását;
46) véleményezi a köztársasági, a tartományi és a regionális területrendezési terveket;
47) állandó, külön rendeltetésű és időszakos munkatestületeket alakít a saját hatáskörébe
tartozó kérdéskörökben;
48) indítványozza a község megalakítását, megszüntetését és a területére vonatkozó
módosításokat;
49) javaslatot terjeszt a Szerb Köztársaság Kormánya elé a község számára történő
területek kisajátítására;
50) véleményezi azokat a törvényeket, amelyek a helyi önkormányzatok hatáskörét
szabályozzák;
51) döntést hoz az önkormányzatokkal való együttműködések létrehozásáról és azok
szerződései érvényének megszűntéről;
52) munkájáról tájékoztatja a nyilvánosságot;
53) alkotmányossági és törvényességi eljárást kezdeményezhet a Szerb Köztársaság vagy
az Autonóm Tartomány törvényei és általános ügyiratai kapcsán, amelyekkel sérülhet
az önkormányzatiság;
54) meghatározza a község ünnepét;
55) jóváhagyja a község nevének, jelképeinek: a címernek és a zászlónak használatát;
56) szabályozza az eljárást, a feltételeket és a mércéket a nyilvános elismerések és
tiszteletbeli címek kiosztása kapcsán, amelyeket a község odaítél, dönt az
elismerésekről, tiszteletbeli címekről;
57) dönt az utcák, terek, városrészek és lakott területi egységek megnevezéséről;
58) megvitatja és elfogadja a közvállalatok, intézmények és más közszolgálatok éves
munkajelentését, amelyeknek alapítója vagy többségi tulajdonosa a község,
megvitatja a községi költségvetés többi felhasználójának jelentését és jóváhagyja
munkatervüket;
59) véleményt mond a Nemzetek közti együttműködéssel foglalkozó tanács
álláspontjairól és javaslatairól, valamint megvitatja annak hathavi vagy más jelentését;
60) elfogadja az Etikai kódexet;
61) intézkedéseket foganatosít és elfogadja a javaslatokat az emberi és kisebbségi jogok
előmozdítása érdekében;
62) meghozza a mezőgazdasági földterületek tagosítási programját az illetékes
Mezőgazdasági Minisztérium jóváhagyásával, kijelöli a mezőgazdasági tagosítás
területét, döntést hoz az eljárás elindításáról a földtulajdon önkéntes tagosítási
csoportosításáról, vagyis meghozza a döntést az urbanisztikai tagosításról;
63) abban az esetben, ha a község által alapított közvállalat ügyvitelében zavarok
jelentkeznek, lépéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa a feltételeket a
közérdeket képező tevékenység zavartalan ellátásához a közvállalatok munkáját
szabályozó törvénnyel összhangban;
64) meghozza a helyi hulladékgazdálkodási tervet, biztosítja a feltételeket és gondoskodik
annak végrehajtásáról, szervezéséről, biztosításáról, saját területén megszervezi azt,
gazdálkodik a kommunális szeméttel, a szerves és veszélytelen hulladékkal;
65) a begyűjtött előzetes lakossági vélemények alapján döntést hoz a helyi közösségek és
az önkormányzatiság egyéb formáinak megalakításáról, annak területéről, valamint
megszüntetéséről;
66) átruház a község hatáskörébe tartozó bizonyos feladatokat a helyi közösségek
mindegyikére vagy némelyikére, amely elvégzéséhez eszközöket is biztosít;
67) helyi érdekű természetvédelmi egységeket hozhat létre, melyeket védetté nyilváníthat;
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68) előírja a zöld övezetek védelmének általános feltételeit, annak formáját, fenntartását
és felújítását, valamint a községi zöldövezetek adatainak könyvelését;
69) meghatározza azokat a terveket és programokat, amelyek kapcsán kidolgozásra kerül
a környezetvédelmi esettanulmány, meghozza környezetvédelmi programját,
cselekvési- és szanációs tervét a község területére nézve, jelentéseket tesz közzé a
község hivatalos lapjában a környezetvédelmi állapotokról a község területére
vonatkozólag;
70) a Környezetvédelmi Minisztérium előzetes véleményezése alapján meghozza azokat a
határozatokat, amelyekkel előírja a környezetvédelmi és fejlesztési illeték nagyságát,
határidejét, az illeték fizetőinek körét, a befizetés módját, valamint azokat a fizetési
kedvezményeket, amelyeket az illetékfizetők bizonyos köre élvez;
71) meghatározza a község területén a közlekedési rendet, éves stratégiai tervet fogad el a
község útjaira vonatkozólag a közlekedésbiztonságról, összhangban a Nemzeti
stratégiával és a Nemzeti közlekedésbiztonsági tervvel, előírja a tömegközlekedés
megszervezését és az utasoknak a község területén történő közüzemi szállítását,
részletezi a taxival történő utasszállítás feltételeit, valamint megvitatja a község
területére vonatkozó közlekedésbiztonsági éves beszámolót;
72) meghozza az iskoláskor előtti közintézmény-hálózat ügyiratát, valamint a község
területén az általános iskolák közintézmény-hálózatának tervét;
73) előírja azokat a munkákat, amelyek a község hatáskörébe tartozó szociális védelem
biztosította jogok és szolgáltatások körébe tartoznak, részletezi az egyszeri
természetbeni juttatás nagyságát, feltételét és odaítélésének módját;
74) meghozza az idegenforgalmi fejlesztési tervet, összhangban a Szerb Köztársaság
Idegenforgalmi fejlesztési stratégiájával, meghatározza az idegenforgalmi
tartózkodási illeték nagyságát a község területén, előírja a programot az
Idegenforgalmi Minisztérium előzetes véleményezése alapján, a vizsga módját és
feltételeit a helyi idegenforgalmi vezetői szakvizsgához, vizsgabizottságot nevez ki a
helyi idegenvezetői szakvizsgához, meghatározza formáját és tartalmát az igazolásnak
és a helyi idegenforgalmi vezető jelvényének, annak kiadási módját és feltételeit,
valamint érvényességének határidejét, meghatározza idegenforgalmi körzeteit, a
turisztikai kínálatot és helyszíneket, valamint előírja a községi hatáskörbe tartozó
egyéb munkálatokat és feladatokat, azok végzésének módját az idegenforgalom
területén;
75) előírja feltételeit, mércéit, működése módját és eljárásait azoknak a programoknak és
projektumoknak, amelyeket a sport területén a lakossági igények kielégítése hív
életre, tartalmaznia kell az eszközök kiosztásának módját, a javasolt program vagy
projektum tartalmát és dokumentum mellékletét, jelentést kell tenni a program
megvalósításáról, szabályozva az ellenőrzés módját és eljárását, valamint a támogatott
programok és projektumok nyilvánosságát;
76) szabályozza a közfelületeken történő hirdetés feltételeit;
77) megvitatja a polgármester rendszeres éves jelentését hivatala és a községi tanács
munkájáról, a tanácsosok jelentését a képviselő-testületi döntések és egyéb feladatok
végrehajtásáról;
78) előírja a községi fejlesztési terv előkészítésének eljárását és megközelítőleges
tartalmát összhangban a Kormány által meghatározott kötelező fejlesztési terv
elemeivel;
79) elfogadja a község fejlesztési tervének éves és hároméves időszakára vonatkozó
jelentését;
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80) a község fejlesztési tervének végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását követően a
testület dönthet a terv módosításának szükségességéről, ennek alapján elindulhat a
változtatási vagy kiegészítési indítvány;
81) dönt a helyi közösségi tanács feloszlatásáról;
82) a költségvetés elfogadásakor eszközöket biztosít a kisebbségi nemzeti tanácsok
működésének céljaira a törvénnyel összhangban, amely rendelkezik a községi
költségvetések eszközeinek elosztásáról a kisebbségi nemzeti tanácsok működésének
biztosítása céljából;
83) meghozza a községi utak és utcák minősítésének szabályozását, meghatározza a
község településein a közutak irányát és határát, meghatározza a község
osztályozatlan útjait, abban az esetben, ha adottak a törvényes feltételek, javasolja az
illetékes minisztériumnak az osztályozatlan út közúttá minősítését;
84) a törvénnyel összhangban dönthet a magántőke és a közvagyon kedvezményes
együttműködési feltételeiről és az így létrejövő közvállalat vagy tőkeegyesülés
részére, amely akár magánvállalat is lehet, átadhatja gazdálkodásra a községi és
osztályozatlan utakat és utcákat, amelyek nem I. vagy II. rangú állami utak;
85) részletesen taglalja a községi utak és utcák fenntartásának és védelmének munkálatait,
rendezi az osztályozatlan utak és utcák kiépítését, átépítését, fenntartását, védelmét,
használatát, fejlesztését és igazgatásának folyamatát, megvitatja a községi utak és
utcák igazgatóságának éves és ötéves jelentését az utak állapotáról, minőségéről és
helyzetfelméréséről, jóváhagyja az éves és középtávú terveket a kiépítésre, javításokra
és karbantartásra, valamint jóváhagyja a községi utak és utcák használati díjának
határozatát;
86) dönt a közigazgatási szerződéskötésről az állami közvállalattal, amely szerződés egy
meghatározott vasúti szakasz infrastruktúrája fenntartási költségei átvállalásáról
szólhat, amely infrastruktúra fenntartó értékelése szerint a további működtetésre
gazdaságtalan, érdektelen, esetleg döntést hoz arról, hogy önállóan igazgatja azt az
infrastruktúrát;
87) kinevezi a vagyonjogi ügyészt;
88) a Községi Képviselő-testület tanácsnokainak megválasztásához kinevezi a Választási
bizottságot a választás lebonyolítására;
89) egyéb munkákat is ellát, amelyeket a törvény és jelen alapszabály előlát.
A munkához és a döntéshozatalhoz szükséges létszám
46. szakasz
A községi képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen részt vesz a tanácsnokok
teljes létszámának a többsége.
A községi képviselő-testület a jelenlévő tanácsnokok szótöbbsége alapján hozza meg
határozatait, amennyiben a törvény vagy a jelen alapszabály másként nem rendelkezik.
A községi képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szótöbbségével:
1) meghozza az alapszabályt;
2) meghozza a költségvetést és a zárszámadást;
3) meghozza a község fejlesztési tervét, valamint az egyes tevékenységi területek
fejlesztési tervét;
4) meghozza a területrendezési tervet;
5) meghozza a városrendezési terveket;
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6) dönt a község közadósság-vállalásáról;
7) rendeletet hoz a községi közigazgatási hivatal megszervezéséről;
8) dönt más helyi önkormányzati egységekkel, valamint más államok helyi
önkormányzati egységeivel való közreműködésről és társulásról;
9) dönt az utcák, terek és a település más részeinek megnevezéséről;
10) dönt a lakosság előzetes véleménye alapján és megalakítja a helyi közösségeket,
meghatározza azok területét, a területrész módosulásait, a helyi közösséget
feloszlathatja, valamint dönt a helyi önkormányzatiság egyéb formáiról is;
11) szabályozza a Nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács tevékenységi
területét, annak összetételét, tagjainak megválasztását és munkamódszerét;
12) meghatározza a község ünnepét;
13) dönt a község tiszteletbeli polgára cím odaítéléséről;
14) megállapítja a helyi hozzájárulás határozati javaslatát;
15) elfogadja az Etikai kódexet;
16) megválasztja a képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét;
17) megválasztja a polgármestert, az alpolgármestert és a községi tanács tagjait;
18) népszavazást ír ki a saját hatáskörébe tartozó kérdések kapcsán;
19) döntést hoz az alapszabály meghozatala vagy megváltoztatásának javaslatairól;
20) meghozza a községi képviselő-testület munkájának ügyrendjét és
21) dönt a törvényben és a jelen alapszabályban megállapított egyéb esetekben.
Összehívás
47. szakasz
A községi képviselő-testület üléseit a képviselő-testület elnöke hívja össze szükség szerinti
gyakorisággal, de legalább háromhavonta egyszer.
A képviselő-testület elnöke köteles az ülést kitűzni a község polgármesterének, a községi
tanács, illetve a képviselő-testület egy harmadának kérésére, a kérelem átadásától számított 7
napon belül, oly módon, hogy az ülés megtartásának az időpontja a kérelem átnyújtásától
legkésőbb 15 napon belül legyen.
Olyan esetben, amely indokolttá teszi az ülés sürgősségi összehívását, a képviselő-testület
elnöke összehívhatja azt rövidebb határidőn belül is, de az nem lehet 24 óránál rövidebb.
Ezen szakasz 3. bekezdésében szereplő esetben az ülés összehívási kérelmének tartalmaznia
kell a sürgősség indoklását, valamint a hátrányokat, amelyek az ülés elmaradásából
erednének.
A képviselő-testület összehívásának minimális határidejére vonatkozó tétel, az ezen szakasz
3. bekezdésében szereplő megállapítás nem vonatkozik a meghirdetett rendkívüli helyzet
idején történő képviselő-testületi ülések összehívására.
Amennyiben a képviselő-testület elnöke nem tűzi ki az ülés időpontját jelen szakasz 2.
bekezdésében említett határidőn belül, az ülés időpontját a kérelmező is kitűzheti, és az
ülésen a kérelmező által kijelölt képviselő elnököl.
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A községi képviselő-testület elnöke csak abban az esetben halaszthatja el az általa összehívott
ülést, ha nincs elegendő létszám a döntéshozatalhoz, más esetekben az ülés elhalasztásáról a
községi képviselő-testület dönt.
A munka nyilvánossága
48. szakasz
A községi képviselő-testület ülései nyilvánosak.
A községi képviselő-testület munkájának nyilvánosságáért a községi képviselő-testület
elnöke felel.
A községi képviselő-testület ülésére szóló meghívót és az ülés anyagát meg kell küldeni a
tömegtájékoztatási eszközöknek a nyilvánosság tájékoztatása céljából.
A képviselő-testület ügyrendjével összhangban a községi képviselő-testület ülésein jelen
lehetnek a tömegtájékoztatási eszközök képviselői, az indítványozók meghatalmazott
képviselői, valamint más érdekelt személyek.
Ha nincs lehetőség arra, hogy az összes érdeklődő jelen lehessen a községi képviselő-testület
ülésén, a községi képviselő-testület elnöke dönti el, kinek teszi lehetővé az ülésen való
részvételt, figyelembe véve a jelentkezési sorrendet és a jelentkezők érdeklődését a napirendi
pontok iránt.
A községi képviselő-testület dönthet arról, hogy a községi képviselő-testület ülése ne legyen
nyilvános biztonsági vagy honvédelmi okból, illetve egyéb különösen indokolható a
törvényben előlátott esetben, amit a napirend megerősítése előtt kell megállapítani.
A községi képviselő-testület munkatestületei
49. szakasz
A községi képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából állandó-,
külön- és időszakos munkatestületeket alakít.
A községi képviselő-testület ügyrendje határozza meg számukat és feladatukat az állandó- és
külön munkatestületeknek, valamint megválasztásukat, jogaikat, a tagok és a bizottsági
elnökök kötelezettségeit illetve más kérdéseket illetően a bizottságok kapcsán.
Az időszakos munkatestület megalakításáról szóló határozat lefekteti annak megnevezését és
működési területét, a munkatestület feladatát, tagjai számát és minden olyan kérdést, amely a
bizottság munkájára vonatkozik.
A Községi Képviselő-testület tanácsnokainak megválasztását lefolytató választási
bizottság
50. szakasz
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A Községi Képviselő-testület tanácsnokainak megválasztását lefolytató községi választási
bizottság elnökének és tagjainak megválasztását, jogait és kötelezettségeit a Községi
Képviselő-testület ügyrendje szabályozza.
Nyilvános meghallgatás
51. szakasz
A munkatestület nyilvános meghallgatást szervezhet azokról a döntési tervekről és előírástervezetekről, amelyekről majd a községi képviselő-testület hozza meg döntését.
A nyilvános meghallgatás megszervezése és lefolytatása, a képviselő-testület elnökének
értesítése és a nyilvánosság tájékoztatása az elhangzott felvetésekről és álláspontokról a
községi képviselő-testület ügyrendjében van részletesen szabályozva.
A községi képviselő-testület elnöke
52. szakasz
A községi képviselő-testületnek elnöke van.
A községi képviselő-testület elnöke megszervezi a községi képviselő-testület munkáját,
összehívja, elnököl a községi képviselő-testület ülésén, javasolja a testület munkatervét,
együttműködik a község polgármesterével és a községi tanáccsal, felügyeli a munka
nyilvánosságát, aláírja a községi képviselő-testület által meghozott ügyiratokat, valamint
ellátja a törvénnyel, jelen alapszabállyal és a képviselő-testület munkájának ügyrendjével
meghatározott egyéb feladatokat is.
A községi képviselő-testület elnöke megbízatási idejére munkaviszonyt létesíthet a község
szerveiben.
A községi képviselő-testület elnökének megválasztása
53. szakasz
A községi képviselő-testület elnökének megválasztása a tanácsnokok sorából történik, a
tanácsnokok legkevesebb egy harmadának javaslatára, négy évre szólóan, titkos szavazással,
a községi képviselő-testület tanácsnokai teljes számának szótöbbségével.
A tanácsnok csak egy jelölt előterjesztésében vehet részt.
Amennyiben több jelöltet javasolt a testület és egyik jelölt sem kapja meg a szükséges
többségi szavazatszámot, akkor megismétlődik a jelöltállítás folyamata és a választási eljárás.
A jelöltállítás folyamatát és a választási eljárást abban az esetben is meg kell ismételni, ha a
jelöltek jegyzékén csak egy jelölt szerepelt, de nem kapta meg a tanácsnokok szavazatainak
szükséges többségét.
A községi képviselő-testület elnökének felmentése
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54. szakasz
A községi képviselő-testület elnöke megbízatásának letelte előtt felmenthető:
1) személyes kérelmére,
2) a tanácsnokok egy harmadának javaslatára.
A javaslatot írásban, indoklással ellátva kell benyújtani.
Felmentése a megválasztására előirányzott módon és eljárással történik.
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A községi képviselő-testület elnökhelyettese
55. szakasz
A községi képviselő-testület elnökének van helyettese, aki helyettesíti őt távollétében és
tisztségének ellátásában való akadályoztatása esetén.
A községi képviselő-testület elnökhelyettesét a képviselő-testület elnökével azonos módon
kell megválasztani és felmenteni.
Amennyiben a községi képviselő-testület elnökhelyettesének munkaviszonya szünetel a
tisztségre való megválasztással, akkor a képviselő-testület elnökhelyettese megbízatási
idejére munkaviszonyt létesíthet a község szerveinél.
A községi képviselő-testület titkára
56. szakasz
A községi képviselő-testületnek titkára van, aki gondoskodik a képviselő-testület és
munkatestületei üléseinek összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakteendők
ellátásáról, irányítja a munkájukkal kapcsolatos adminisztratív teendőket.
A községi képviselő-testület titkárát a községi képviselő-testületi elnök javaslatára négy évre
helyezik tisztségbe és ismételten tisztségbe helyezhető.
A községi képviselő-testület titkárává kinevezhető az a személy, akinek felsőfokú
jogtudományi végzettsége van, rendelkezik az egyetemi alapstúdiumok legkevesebb 240
kreditpontjával, mesterfokozattal, szakirányú egyetemi tanulmányokkal, szakstúdiummal
vagy alapfokú képzéssel legkevesebb négy éves szakstúdiumi időtartammal, közigazgatási
szakvizsgával és legkevesebb hároméves munkatapasztalattal.
A községi képviselő-testület elnökének indokolt javaslatára a községi képviselő-testület saját
titkárát megbízatási idejének lejárta előtt is felmentheti.
A titkárnak lehet helyettese, aki távolléte esetén helyettesíti.
A községi képviselő-testület titkárhelyettesét a testület ugyanolyan eljárásban és
feltételekkel nevezi ki és váltja le, mint a titkárt.
A községi képviselő-testület titkára felel az adatok, okmányok és okiratok időben történő
megküldéséért, amennyiben azokat a községi képviselő-testület működését és határozatait
felügyelő köztársasági, illetve autonóm tartományi hatásköri szerv kéri.
A községi képviselő-testület munkájának ügyrendje
57. szakasz
A képviselő-testület üléseinek előkészítését, vezetését és működését, valamint a képviselőtestület munkájához fűződő egyéb kérdéseket a községi képviselő-testület munkájának
ügyrendje szabályozza.
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A munka ügyrendjét a községi képviselő-testület hozza meg a tanácsnokok teljes számának
szótöbbségével.
2. A község végrehajtó szervei
Végrehajtó szervek
58. szakasz
A község végrehajtó szervei a község polgármestere és a községi tanács.
a) A község polgármestere
A község polgármesterének és alpolgármesterének megválasztása
59. szakasz
A község polgármesterét a képviselő-testület titkos szavazással választja a tanácsnokok
köréből négyéves megbízatásra a községi képviselő-testület tagjai teljes számának
szótöbbségével.
A község polgármesterének van alpolgármestere, aki a távollétében és tisztségének
ellátásában való akadályoztatása esetén helyettesíti őt.
A község polgármesterét a községi képviselő-testület elnöke jelöli.
Az alpolgármester-jelöltet a képviselő-testület tanácsnokai köréből a polgármester-jelölt
jelöli, a képviselő-testület pedig a polgármester-választással azonos módon választja meg.
A megválasztott községi polgármester és alpolgármester esküt tesz, amelynek szövege a
következő: „Esküszöm, hogy Zenta község polgármestereként/alpolgármestereként betartom
az alkotmány, a törvények és Zenta község alapszabályának rendelkezéseit, tisztességgel,
becsülettel és részrehajlás nélkül végzem polgármesteri/alpolgármesteri munkámat, szem
előtt tartva a lakosság érdekét.”
A tisztségek összeférhetetlensége
60. szakasz
A község polgármesterének és alpolgármesterének tisztségük betöltésével megszűnik
tanácsnoki megbízatásuk a községi képviselő-testületben.
A község polgármestere és alpolgármestere megbízatási idejére munkaviszonyt létesít a
község illetékes szervénél.
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Hatáskör
61. szakasz
A község polgármestere:
1) képviseli a községet és eljár a nevében;
2) javaslatot tesz olyan kérdések megoldásának módjára, amelyekről a képviselő-testület
dönt;
3) a költségvetés végrehajtásának rendelkezője, dönt az állandó és folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról;
4) községi szolgálatokat alapít a költségvetési eszközök használatának felügyelésére és
ellenőrzésére;
5) költségvetési alapot hoz létre és meghatározza a költségvetési alap eszközeinek
felhasználását, összhangban a törvénnyel;
6) jóváhagyja azokat az általános ügyiratokat, amelyek a községi költségvetést használó
intézményekben a munkahelyek besorolását, a dolgozók számát és feladatát, valamint
más programok vagy programrészekben foglalkoztatott személyek bevonását
szabályozza a költségvetés közvetlen felhasználóinál;
7) irányítja és összehangolja a községi közigazgatás munkáját;
8) képviseli a községi tanácsot, összehívja és vezeti az üléseit;
9) egyedi ügyiratokat hoz a törvény, jelen alapszabály vagy a képviselő-testület
meghatalmazásával;
10) végzést hoz a községi közvagyonnak számító építkezési területek bérbeadásáról,
összhangban a törvénnyel és más ügyiratokkal, valamint az építkezési földterületek
programjával;
11) dönt az ingatlanok használatáról, amelyek a község közvagyonát képezik, dönt a
bérbeadásról, a használati szerződés felbontásáról, a községi és állami ingatlanok
bérbeadásáról, amelyek községi kezelés alatt állnak, a közvagyon kezeléséről szóló
törvénnyel összhangban, kivéve azon ingatlanok bérbeadását, amelyeket lakhatási
támogatásként osztanak ki;
12) döntést hoz a község közvagyonát képező ingóságok beszerzéséről és azok
használatáról;
13) előzetes jóváhagyást ad a község közvagyonát kezelő és használó szervezeteknek (a
helyi közösségnek, intézményeknek és szervezeteknek) a vagyontárgyak bérbeadására
és eldönti azok használata kapcsán jelentkező tulajdonlási igényeket;
14) döntést hoz a hivatali épületek és helyiségek használatának beosztásáról;
15) a község nevében szerződést köt a törvényben, a jelen alapszabályban és a községi
képviselő-testület döntéseivel megszabott esetekben;
16) a község nevében megköti a kollektív szerződést azokkal a szervekkel, vállalatokkal
és más közszolgálatokkal, amelyeknek a község az alapítója;
17) megköti az adományozási szerződéseket;
18) tisztségéből eredően a községi Válságtörzs parancsnoka, a községi Válságtörzs
javaslatára döntést hoz a rendkívüli állapot meghirdetéséről és megszűntéről;
19) döntést hoz a községi gyásznap meghirdetéséről;
20) elfogadja a községi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést és továbbítja a
képviselő-testületnek;
21) tájékoztatja a közvéleményt saját munkájáról;
22) a Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága irányába beadvánnyal fordul, amennyiben
valamely állami szerv egyedi ügyiratával vagy tevékenységével ellehetetleníti a
községi hatáskörbe tartozó tevékenység végzését;
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23) a saját hatáskörébe tartozó bizonyos munkák kapcsán tanácsadó szaktestületeket
alakít;
24) kinevezi és felmenti a polgármester segédjeit;
25) a községi képviselő-testület hatáskörébe tartozó határozatokat hoz hadiállapot vagy
elemi csapás esetén, viszont ezeket köteles a képviselő-testülettel megerősíttetni,
amint annak lehetősége van összeülni;
26) a községi költségvetési határozat alapján szerződést köt a művelődési intézmények
jóváhagyott programjainak pénzügyi támogatásáról, amelyeknek alapítója a község;
27) dönt a közbeszerzési eljárás elindításáról, kinevezi a közbeszerzési bizottságot, dönt a
közbeszerzést követő szerződéskötésről és más feladatokat is ellát a közbeszerzés
kapcsán a Közbeszerzési eljárásról szóló törvénnyel és a község általános ügyirataival
összhangban;
28) a közigazgatás vezetőjének javaslatára eldönti, hogy a közigazgatási munkák mely
részét, és azokat miként végezze bizonyos helyi közösség;
29) hadiállapotban és rendkívüli helyzetben felel a község védelmi felkészültségéért, a
gazdasági társaságok és más jogi személyek, vállalkozók felkészültségéért, amelyeken
keresztül a lakosság közvetlenül elégíti ki szükségleteit;
30) javaslatot terjeszt a községi tanács elé olyan határozat meghozatalára, amely a községi
költségvetésből közvetlen anyagi támogatásra irányul, olyan intézmények és más
szervezetek programjaira vagy projektumaira, amelyeken a község nem gyakorolja az
alapítói jogokat, mint például a beruházási programjavaslatok az oktatási-,
művelődési-, szociálpolitikai- és egészségügyi intézmények esetében, vagy a község
legjelentősebb éves rendezvényei a sport, a művelődés, a szociális védelem, vagy más
témakörökben;
31) kinevezési eljárásban véleményezi a pedagógiai- és felnőttoktatási segéd kinevezését;
32) határoz a helyi közösség pénzügyi támogatásának megszüntetéséről, amennyiben az
eszközöket nem a pénzügyi tervnek, költségvetési határozatnak vagy a törvénynek
megfelelően használták fel a helyi közösségben;
33) ellátja a jelen alapszabállyal és egyéb községi ügyiratokkal meghatározott feladatokat.
A polgármester felel az adatoknak, az ügyiratoknak és az okmányoknak az időben történő
továbbításáért, amennyiben azokat a köztársasági vagy tartományi szerv igényli, amely a
községi végrehajtó szervek munkáját ellenőrzi.
A polgármester jelentése
62. szakasz
A község polgármestere rendszeresen, de legalább évente egyszer beszámolót tart a
képviselő-testületnek saját munkájáról, hivatala működéséről és a községi képviselő-testület
döntéseinek, valamint egyéb határozatainak végrehajtásáról.
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A polgármester segédjei
63. szakasz
A község polgármesterének két segédje lehet, akik különféle területek munkáját látják el
(gazdaságfejlesztés, városrendezés, elsődleges egészségvédelem, környezetvédelem,
idegenforgalom, mezőgazdaság, közüzemi szolgáltatások, helyi közösségek fejlesztése stb.).
A polgármester segédjét a polgármester nevezi ki és menti fel.
A polgármester segédje indítványt kezdeményezhet, projektumokat javasolhat és
véleményezhet, amelyek a község számára fontosak, mindezt a saját kinevezésének
megfelelő szerepkörben, valamint a község polgármesterének parancsára egyéb feladatokat is
elláthat.
A polgármester segédjei a polgármester hivatalához tartoznak, kinevezésük időtartama nem
lehet hosszabb, mint a polgármester megbízatása.
b) A községi tanács
Összetétele és megválasztása
64. szakasz
A községi tanácsot a község polgármestere, az alpolgármester, valamint a községi tanács öt
tagja alkotja, akiket a községi képviselő-testület választ meg négyéves megbízatási időre,
titkos szavazással az össz tanácsnok szótöbbségével.
A községi tanács elnöke a község polgármestere.
Az alpolgármester tisztségénél fogva tagja a községi tanácsnak.
A községi tanács tagjelöltjeit a polgármester-jelölt javasolja.
Amikor a képviselő-testület dönt a község polgármesterének kinevezéséről, azzal egyidőben
és egységbe fogva dönt az alpolgármester megválasztásáról és a községi tanács tagjainak
kinevezéséről.
A községi tanács megválasztott tagja esküt tesz, amely így hangzik: „Esküszöm, hogy Zenta
község községi tanácsának tagjaként annak munkáját az alkotmánnyal, a törvényekkel és a
községi alapszabállyal összhangban, tisztességesen, részrehajlás nélkül fogom végezni a
lakosság érdekének képviseletében.”
Amennyiben a polgármestert, az alpolgármestert és/vagy a községi tanács tagjait egyidőben
és egységes eljárással választotta meg a testület, akkor az esküt is együtt, egyidőben,
egységesítve teszik le.
A községi tanács tagjai a megbízatási idejükre munkaviszonyt létesíthetnek a község
szerveinél.
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A tisztség összeférhetetlensége
65. szakasz
A községi tanács tagjai egyidejűleg nem lehetnek tanácsnokok is, de megbízást kaphatnak a
község hatáskörébe tartozó egy vagy több meghatározott szakterületre.
A községi tanács tagjává választott tanácsnoknak a tanácsnoki megbízatása megszűnik.
Hatáskör
66. szakasz
A községi tanács:
1) előterjeszti az alapszabályt, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó
egyéb rendeleteket és ügyiratokat;
2) a képviselő-testület határozatai és döntései közvetlen végrehajtásáról gondoskodik és
végrehajtja azokat;
3) ideiglenes pénzügyviteli rendeletet hoz, ha a képviselő-testület a költségvetési év
kezdete előtt nem hozza meg a költségvetését;
4) felügyeli a községi közigazgatási hivatal munkáját, megsemmisíti vagy hatályon kívül
helyezi a községi közigazgatási hivatalnak azon ügyiratait, amelyek nincsenek
összhangban a törvénnyel, az alapszabállyal és képviselő-testület által hozott egyéb
ügyirataival és rendeleteivel;
5) másodfokú közigazgatási eljárásban az állampolgárok, vállalatok, intézmények és
egyéb szervezetek jogait és kötelezettségeit érintő községi hatáskörbe tartozó
közigazgatási ügyekben eljár;
6) előírja a kockázatelemzés elemeit, a felügyeleti ellenőrzés gyakoriságát a község
hatáskörébe tartozó alaptevékenységek kockázata alapján, valamint a felügyeleti
ellenőrzés külön eseteit a községi forrástevékenységekre;
7) követi a községi alapítású közvállalatok gazdasági programjának megvalósulását és
koordinálja munkájukat;
8) háromhavonta meghozza jelentését a községi képviselő-testület által alapított
közvállalatok munkájáról, további jelentéstétel céljából a közvállalatok helyzetét
taglaló törvénnyel összhangban;
9) a képviselő-testületnek olyan határozatok meghozatalát javasolja, amelyekkel a
község által alapított közvállalatok és tőkeberuházások esetében is megőrződne a
közérdek;
10) felügyeli a Köztársaság vagy az Autonóm Tartomány jog- és feladatkörébe tartozó, de
általa a községre bízott feladatok végrehajtását;
11) kinevezi és felmenti a községi közigazgatás vezetőjét;
12) határozatot hoz a hadikészültségről és a munkafeladatok leosztásról a
közigazgatásban, valamint meghozza mindazokat a döntéseket, amelyek a község
védelmi készültségével vannak kapcsolatban;
13) kockázatfelméréseket, mentési-, védelmi terveket készít válsághelyzetekre és elemi
csapások esetére;
14) fellebbviteli bizottságot alakít;
15) szakmai-, tanácsadó munkatestületeket alakít a saját hatáskörébe tartozó feladatokra;
16) munkájáról tájékoztatja a közvéleményt;
17) a polgármester javaslatára szabályozza munkáját;
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18) meghatározza a község védelmi szempontjából fontos vállalatait, jogi személyeit és
vállalkozóit;
19) elfogadja a közigazgatás, a szolgálatok és a szervezetek egységes belső szervezési és
munkaköri szabályzatát;
20) meghozza a belső közbeszerzési ügyiratot és a közbeszerzések tervét a költségvetéssel
és a pénzügyi tervvel összhangban;
21) meghozza a szabályzatot arról, hogy milyen eljárásban és milyen módon kaphat a
községi költségvetésből támogatási eszközt az a projektum vagy program, amelyet
olyan intézmény vagy szervezet készít, amelynek nem alapítója a község;
22) meghozza a beruházási tervek jegyzékét az oktatás, művelődés, szociális védelem és
egészségügy területén;
23) meghozza a községi jelentőségű rendezvények éves tervét, a sport, művelődés,
szociális védelem és egyéb területeken;
24) kidolgozza a szanációs és rekultivációs tervet a község területén lévő nem szaniter
hulladéklerakók részére, valamint a község területén nyilvántartásba veszi az illegális
szeméttelepeket és működő nem szaniter lerakókat, szeméttelepeket, biztosítja azok
eltakarítását, felszámolását;
25) meghatározza a veszélyeztetett természeti egységeket, azok szanálási, újratelepítési
fontossági sorrendjét az illetékes tartományi szerv előzetes jóváhagyásával,
megállapítja a környezetvédelmi veszélyeztetettséget, közvetlen veszély vagy a
szennyezettség határértékeinek túllépése esetén rendelkezést hoz megelőző
intézkedésekről, amennyiben a szennyezésnek nincs a községen túli területekre
hatása, emellett szükséges a község területén a folyamatos ellenőrző program az
élővilágra gyakorolt hatások ellenőrzése miatt;
26) évente legkevesebb két alkalommal beszámol a képviselő-testületnek a község
területén fennálló közlekedésbiztonsági helyzetről;
27) a koordinációs testület javaslatára meghozza programját a közlekedésbiztonság
fejlesztésére szánt eszközök felhasználásáról;
28) meghatározza a tömegközlekedésben használt megállók helyét, azok rendeltetését és
megjelenteti Zenta Község Hivatalos Lapjában;
29) dönt az oktatói és nevelői munka szüneteltetéséről a község területén vis maior és
olyan esetekben, amikor a gyermekek, a tanulók és a dolgozók egészsége és
biztonsága veszélybe kerülhet;
30) meghatározza a támogatásra javasolt pénzügyi programok adatainak nyilvánosságra
hozatalának módját, úgyszintén a jóváhagyott és a megvalósult programokét,
meghatározza, hogy a sport területén melyek a kiemelt jelentőségű egyesületek,
meghatározza az egyesületek minősítését, megvitatja majd dönt a Községi
Sportszövetség éves programjavaslatáról, amely magába foglalja a megvalósuló, a
tervezett és rendkívüli rendezvényeket a község területén működő sportélet terén;
31) a község fejlesztési tervének megvalósításáról szóló időszakos jelentés elfogadása
után megállapítja az esetleges tervmódosítási szükségletet, amelyet követően elkészíti
a javasolt változtatást és kiegészítést;
32) kérheti a helyi közösség általános ügyiratainak alkotmányossági és törvényességi
felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságon, amennyiben úgy véli, hogy valamely
határozat nincs összhangban az alkotmánnyal vagy a törvénnyel;
33) meggátolja a helyi közösségi általános ügyiratok végrehajtását, amennyiben azokban
alkotmányossági vagy törvényességi gyanú merül fel;
34) ellátja a helyi közösség munkájának és döntéseinek törvényességi és felügyeleti
ellenőrzését;
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35) a helyi közösség tanácsának figyelmét felhívja, ha általános ügyirata nincs
összhangban jelen alapszabállyal, a helyi közösségek megalakításáról szóló
határozattal vagy más községi előírással, lépéseket tesz, ha a helyi közösség tanácsa
nem intézkedik az utasítások szerint, hatályon kívül helyezi az ilyen ügyiratokat;
36) javaslatot tesz a polgármesternek a helyi közösség tevékenysége pénzelésének
leállítására, amennyiben a helyi közösség az eszközöket nem a pénzügyi tervvel, a
községi költségvetéssel vagy a törvénnyel összhangban használta fel;
37) javaslatot tesz a községi képviselő-testületnek a helyi közösség tanácsának a
feloszlatására;
38) részt vesz a község területén működő középiskolák beiratkozási tervjavaslatának
elkészítésében;
39) szükség esetén korlátozza vagy lezárja a forgalmat a községi utakon;
40) amennyiben a község területén a vasúti infrastruktúrán elemi csapás vagy más
szerencsétlenség folytán megszakad a forgalom, a vasúti forgalomirányítás nem képes
maga elhárítani a hibát és helyreállítani a forgalmat, akkor segítséget nyújt és
együttműködik az infrastruktúra működtetőjével, meghozzák a döntést a szükséges
intézkedésekről és a legrövidebb időn belül megszüntetik a zavart, helyreállítják a
vasúti forgalmat;
41) a község számára közérdekű tömegközlekedés biztosítása érdekében megállapítja a
vasúti szállítmányozó közérdekű utasszállítási kötelezettségét;
42) döntést hoz szerződések megkötéséről a vasúti infrastruktúra részbeni
működtetésének anyagi támogatására;
43) a törvénnyel összhangban egyéb feladatokat is ellát.
A község polgármesterének helyzete a községi tanácsban
67. szakasz
A község polgármestere képviseli a községi tanácsot, összehívja és vezeti az üléseit.
A község polgármestere felel a községi tanács működésének törvényességéért.
A község polgármestere köteles leállítani a községi tanács döntésének alkalmazását, ha úgy
véli, hogy az nem áll összhangban a törvénnyel.
A munkához és a döntéshozatalhoz szükséges létszám
68. szakasz
A községi tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a teljes taglétszámhoz viszonyított
többség jelen van.
A községi tanács a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza döntéseit, hacsak a törvény vagy
jelen alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő másmilyen többséget.
A községi tanács a teljes taglétszám szótöbbségével hozza meg döntéseit az alapszabályjavaslatról, a községi költségvetés-javaslat megerősítéséről, valamint az ideiglenes
finanszírozásról szóló döntés meghozatalakor.
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A községi tanács ügyrendje
69. szakasz
A községi tanács szervezését, munkamódszerét és döntéseit az ügyrendje szabályozza
részletesebben, a törvénnyel és jelen alapszabállyal összhangban.
A községi tanács jelentéstételei
70. szakasz
A községi tanács rendszeresen, legalább évente egy alkalommal jelentést tesz a községi
képviselő-testületnek saját munkájáról, valamint a képviselő-testületi és más előírásokból
eredő feladatainak végrehajtásáról.
c) A végrehajtó szervek felmentése és megbízatási idejének lejárta
A község polgármesterének leváltása és lemondása
71. szakasz
A község polgármestere felmenthető a megbízatási ideje lejárta előtt a megválasztásával
azonos módon, a képviselők legalább egy harmadának az indoklással ellátott javaslatára.
A község polgármesterének felmentésére irányuló javaslatot a községi képviselő-testületnek a
képviselő-testület elnökének való átadástól számított 15 napon belül meg kell vitatnia, és
döntenie kell róla, ettől rövidebb határidővel a jelen alapszabály 47. szakaszának 2. és 3.
bekezdése alapján van lehetősége.
Amennyiben a községi képviselő-testület nem menti fel a község polgármesterét, a javaslatot
benyújtó tanácsnokok az előző javaslatuk elutasításától számított hat hónapon belül nem
javasolhatják újból a község polgármesterének felmentését.
A község polgármestere benyújthatja lemondását.
A község polgármesterének lemondásáról a községi képviselő-testület elnöke értesíti a
tanácsnokokat az első azt követő községi képviselő-testületi ülés elején.
A község polgármestere felmentésének következménye
72. szakasz
A község polgármestere felmentésével megszűnik a község alpolgármesterének és a községi
tanácsnak a megbízatása is.
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A község alpolgármestere, illetve a községi tanács tagjának felmentése
73. szakasz
A község alpolgármestere, illetve a községi tanács tagja felmenthető magbízatási ideje lejárta
előtt a község polgármesterének, vagy a tanácsnokok legalább egy harmadának javaslatára, a
megválasztásukkal azonos módon.
A község alpolgármestere, illetve a községi tanács tagjának felmentésére irányuló javaslattal
egyidejűleg a község polgármestere köteles javaslatot beterjeszteni a község új
alpolgármesterének vagy a községi tanács új tagjának megválasztására, amely egyidejűleg
dönt a felmentésről és a megválasztásról.
Abban az esetben, ha a képviselő-testület az alpolgármestert vagy a községi tanács tagját a
tanácsnokok egy harmadának javaslatára váltotta le, a község polgármestere köteles a
következő képviselő-testületi ülésre új javaslattal a testület elé állni az alpolgármester vagy a
községi tanács tagját illetően.
A község alpolgármesterének vagy községi tanács tagjának lemondásáról a községi
képviselő-testület elnöke értesíti a tanácsnokokat az első azt követő testületi ülés elején.
A jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő esetben a község polgármestere köteles
megválasztásra előterjeszteni a községi képviselő-testület következő ülésén az új
alpolgármester vagy községi tanácstag javaslatot.
A folyamatban lévő ügyek intézése a megbízatási idő lejárta előtti felmentés
vagy lemondás esetén
74. szakasz
A község polgármestere, alpolgármestere vagy a községi tanács tagja, akit felmentenek vagy
lemond, mindaddig megbízatást teljesít és intézi a folyamatban lévő ügyeket, amíg
megválasztásra kerül az új polgármester, alpolgármester vagy községi tanácstag.
A község végrehajtó szervei megbízatásának megszűnése
a községi képviselő-testület megbízatásának megszűnte miatt
75. szakasz
A községi képviselő-testület megbízatásának megszűnésével megszűnik a község
polgármesterének és a községi tanácsnak a megbízatása is, azzal, hogy továbbra is ellátják a
hatáskörükbe tartozó folyó ügyeket a község új polgármesterének és községi tanácsának,
illetve az ideiglenes szerv elnökének és tagjainak a tisztségbe lépéséig, amennyiben a
képviselő-testület megbízatása a községi képviselő-testület feloszlatása miatt szűnt meg.
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3. A községi közigazgatási hivatal
A községi közigazgatási hivatal
76. szakasz
A község jogai és kötelezettségei keretébe tartozó közigazgatási teendők, valamint a községi
képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács bizonyos szakteendőinek
ellátása céljából megalakul a községi közigazgatási hivatal.
Hatáskör
77. szakasz
A községi közigazgatási hivatal:
1) előkészíti a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács által
meghozandó jogszabályokat és egyéb ügyiratok, eljárások tervét;
2) végrehajtja a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács
rendeleteit és egyéb ügyiratait, eljárásait;
3) közigazgatási eljárásban első fokon eljár a község hatáskörébe tartozó, az
állampolgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek közigazgatási ügyeiben;
4) ellátja a közigazgatási felügyeletet a képviselő-testület jogszabályainak és egyéb
általános ügyiratainak végrehajtása felett;
5) végrehajtja a községre átruházott törvények és egyéb jogszabályok eljárásait;
6) ellátja a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács számára
szükséges igazgatási-, ügyintézési-, szakmai- és egyéb teendőket;
7) szükség szerint, de legalább évente egyszer jelentést tesz a község hatáskörébe tartozó
feladatok és az átruházott teendők végrehajtásával kapcsolatos munkájáról a község
polgármesterének, a községi tanácsnak és a községi képviselő-testületnek.
A községi közigazgatási hivatal működésének elvei
78. szakasz
A községi közigazgatási hivatal a szakma szabályai szerint, elfogulatlanul és politikailag
semlegesen jár el, köteles mindenki számára azonos jogvédelmet biztosítani a jogok, a
kötelezettségek és a jogi érdekek érvényesítésében.
A községi közigazgatási hivatal köteles szavatolni a polgárok jogai és jogi érdekei
érvényesítésének gyors és hatékony megvalósítását.
A községi közigazgatási hivatal köteles megadni az állampolgárok számára a szükséges
adatokat és tájékoztatást, valamint jogsegélyt nyújtani.
A községi közigazgatási hivatal köteles együttműködni az állampolgárokkal, valamint
tiszteletben tartani az állampolgárok személyiségét és méltóságát.
A községi közigazgatási hivatal köteles a közigazgatási eljárásokat elektronikus formában
lefolytatni és ily módon kommunikálni.
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A községi közigazgatási hivatal szervei, amikor jogokról, kötelezettségekről és érdekekről
hoznak döntést természetes vagy jogi személy, illetve más ügyfélnél, akkor a községi
közigazgatás hivatali kötelességből nyer betekintést, gyűjt be és dolgoz fel adatokat a
nyilvántartásokból és jegyzékekből, amelyeket az előírásoknak megfelelően vezetnek az
állami szervek, a területi autonómia szervei, a helyi önkormányzati egységek és az erre
közmeghatalmazással bíró más szervek, a törvénnyel összhangban.
Betekintése van az elektronikus nyilvántartásokba és jegyzékekbe, melyek alapján adatokat
gyűjt be és dolgoz fel. Ezt olyan informatikai rendszerben teheti, amely garantálja a
biztonságot és a védelmet a személyes adatok számára.
A községi közigazgatási hivatal betekinthet, begyűjthet és feldolgozhat olyan adatokat,
amelyeket a törvény vagy a külön előírások szerint az ügyfélnél mint bizonyos jogok,
kötelezettségek vagy jogi érdekek érvényre juttatása kapcsán szükségesek.
A községi közigazgatási hivatal szervezete
79. szakasz
A községi közigazgatási hivatal egységes szervként alakul meg.
A községi közigazgatási hivatalban a rokonjellegű közigazgatási-, szakmai- és egyéb teendők
végzésére szervezési egységek alakulnak.
Vezetés
80. szakasz
A községi közigazgatási hivatalt annak vezetője irányítja.
A községi közigazgatási hivatal vezetőjévé olyan személy jelölhető ki, aki jogtudományi
felsőfokú végzettséggel, az egyetemi alapstúdiumok legkevesebb 240 kreditpontjával,
mesterfokozattal, szakirányú egyetemi tanulmányokkal, szakstúdiummal vagy alapfokú
képzéssel, legkevesebb négyéves szakstúdiumi időtartammal rendelkezik, az államigazgatási
szervekben végzett munkához megkövetelt szakvizsgával, legalább ötéves szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
A községi közigazgatási hivatal vezetője és a hivatalvezető-helyettes tisztségbe helyezése
81. szakasz
A községi közigazgatási hivatal vezetőjét nyílt pályázat alapján a községi tanács helyezi
tisztségbe öt évre.
A községi közigazgatási hivatal vezetőjének lehet helyettese, aki távollétében vagy
munkájában történő akadályoztatás esetén helyettesíti.
A közigazgatási hivatal vezetőjének helyettesét ugyanúgy helyezik tisztségbe és ugyanolyan
feltételek mellett, mint a hivatal vezetőjét.
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A közigazgatásban a szervezési egységek vezetőit a községi közigazgatási hivatal vezetője
osztja be.
A hivatalvezető felelőssége
82. szakasz
A hivatalvezető a saját és a közigazgatás munkájáért a községi tanácsnak tartozik
felelősséggel a jelen alapszabály és a Közigazgatási hivatal szervezetéről szóló határozattal
összhangban.
A községi közigazgatási hivatal szervezete
83. szakasz
A községi közigazgatási hivatalról szóló rendeletet a községi tanács javaslatára a községi
képviselő-testület hozza meg.
A községi közigazgatási hivatal, a szolgálatok és szervezetek egységes belső szervezetéről és
a munkakörök besorolásáról szóló szabályzatát a községi tanács hozza meg a községi
közigazgatási hivatal vezetőjének javaslatára.
Hatáskörök a közigazgatási felügyelet gyakorlásában
84. szakasz
A közigazgatási felügyelet gyakorlásában a községi közigazgatási hivatal:
1) határozattal elrendelheti adott intézkedések és cselekmények záros határidőn belül
való végrehajtását;
2) helyszíni bírságot róhat ki;
3) bűncselekmény vagy gazdasági szabálysértés elkövetése miatt az illetékes hatóságnál
feljelentést tehet és szabálysértési eljárás megindítását kérelmezheti;
4) ideiglenes parancsot, illetve tilalmat adhat ki;
5) értesít más hatóságot, ha indokolt olyan intézkedések foganatosítása, amelyekben az
adott hatóság rendelkezik hatáskörrel;
6) egyéb olyan intézkedéseket foganatosíthat, amelyekre törvény, jogszabály vagy
általános ügyirat felhatalmazza;
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendők ellátására való felhatalmazást és szervezeti
felkészülést a községi képviselő-testület szabályozza rendelettel.
Jogszabályok alkalmazása a közigazgatási eljárásban
85. szakasz
A községi közigazgatási hivatal előtti eljárásban, amely során az állampolgárok és jogi
személyek jogairól, kötelességeiről és érdekeiről döntenek, a közigazgatási eljárásról szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.
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Hatáskör ütközés
86. szakasz
A községi tanács rendezi a hatáskör ütközést a községi közigazgatási hivatal és az egyéb
vállalatok, szervezetek, valamint intézmények között, amikor a képviselő-testület rendelete
alapján az állampolgárok, jogi személyek és egyéb ügyfelek külön jogairól döntenek.
A községi közigazgatási hivatal vezetője rendezi a belső szervezési egységek hatásköreinek
ütközését.
Közigazgatási ügyek végzésének feltételei
87. szakasz
Az állampolgárok és jogi személyek jogainak, kötelezettségeinek és érdekeinek
érvényesítésére vonatkozó községi közigazgatási ügyeket a törvénnyel és egyéb
jogszabályokkal összhangban olyan személyek láthatnak el, akik rendelkeznek az előírt
iskolai végzettséggel, az államigazgatási szervekben végzett munkához megkövetelt
szakvizsgával és megfelelő gyakorlattal.
Kizárás
88. szakasz
A községi közigazgatási hivatal vezetőjének kizárásában a községi tanács jár el.
A községi közigazgatás hivatali személyének kizárásában a hivatalvezető jár el.
4. Községi vagyonjogi ügyészség
89. szakasz
A község vagyonjogi érdekképviseletét a községi vagyonjogi ügyészség látja el.
Az előző bekezdésben szereplő szerv tevékenységi körét, felhatalmazását és
megválasztásának módját a községi képviselő-testület külön rendeletben határozza meg, a
vagyonjogi ügyészségek szervezéséről szóló törvényes alaprendelkezésekkel összhangban.

V. AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK A HELYI ÖNKORMÁNYZATISÁG
ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN VALÓ KÖZVETLEN RÉSZVÉTELI
FORMÁI
Az állampolgárok közvetlen részvételének formái
90. szakasz
A község hatásköreinek érvényesítésében az állampolgárok közvetlenül, állampolgári
kezdeményezés, lakossági gyűlés és népszavazás útján vehetnek részt.
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Állampolgári kezdeményezés
91. szakasz
A szavazópolgárok állampolgári kezdeményezés útján a képviselő-testületnek olyan
ügyiratok meghozatalát indítványozhatják, amelyek a törvénnyel összhangban a község
hatáskörébe tartozó kérdéseket szabályoznak, mint amilyen az alapszabály vagy egyéb
ügyiratok módosítása, illetve a népszavazás kiírása.
A községi közigazgatási hivatal köteles szakmai segítséget nyújtani a szavazópolgároknak az
állampolgári kezdeményezésbe foglalt javaslatok megfogalmazásában.
Az állampolgári kezdeményezés jogszerű, amennyiben annak aláírása a törvénnyel
összhangban történt, illetve ha a választójoggal rendelkező állampolgárok legalább 5%-a azt
aláírta.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt indítványról a képviselő-testület az indítvány
kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles tárgyalni.
Az állampolgári kezdeményezés eljárását és folyamatát a községi képviselő-testület
határozatban szabályozza.
Lakossági gyűlés
92. szakasz
A lakossági gyűlés a községi szervek hatáskörébe tartozó kérdéseket vitatja meg, és ezekkel
kapcsolatban ad javaslatokat.
A lakossági gyűlés összehívása
93. szakasz
Lakossági gyűlés a község lakott területére vagy a helyi közösség területére hívható össze.
A lakossági gyűlést a község polgármestere, a községi képviselő-testület elnöke, a helyi
közösség meghatalmazott képviselője, vagy legalább 50 állampolgár hívhatja össze, akinek a
lakóhelye a gyűlés összehívásának területén van, vagy a képviselő-testület tanácsnokainak
legalább az egy negyede, a gyűlés megtartása előtt legalább nyolc nappal.
A községi közigazgatási hivatal köteles a lakossági gyűlés összehívójának szakmai segítséget
nyújtani az összehívás és a lakossági gyűlés megrendezésének előkészítésében.
A lakossági gyűlés összehívásának javaslatát a gyűlésen megvitatandó kérdésekben
hatáskörrel rendelkező községi szerv is kiutalhatja.
A lakossági gyűlés összehívásáról az állampolgárok tájékozódhatnak a község internetes
weboldalán, a község hirdetőtábláján, a tömegtájékoztatási eszközök útján vagy egyéb
megszokott módon.
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A lakossági gyűlést összehívó köteles tájékoztatni a községi közigazgatási hivatalt a gyűlés
megtartásáról.
A lakossági gyűlés működése és álláspontjai
94. szakasz
A lakossági gyűlésen az összehívó vagy az általa meghatalmazott személy elnököl.
A lakossági gyűlés megvitatja a javaslatokat és állást foglal, amennyiben a választójoggal
rendelkező szavazópolgárok 5%-a jelen van a gyűlés összehívásának területi egységéből.
A kérdések megvitatásában, a kezdeményezések megindításában és az egyes határozatok
előterjesztésében a község minden nagykorú állampolgára jogosult részt venni.
A lakossági gyűlésen való döntéshozatalban azok az állampolgárok is részt vehetnek, akiknek
a lakóhelye vagy a vagyona található azon a területen, amelyen a lakossági gyűlést tartják.
A lakossági gyűlés a döntéshozatalra jogosult jelenlévő állampolgárok szótöbbségével hozza
meg döntéseit.
A községi közigazgatási hivatal köteles szakmai segítséget nyújtani az állampolgároknak a
javaslatok, illetve a lakossági gyűlés kérelmeinek megfogalmazásában, mielőtt azokat a
hatásköri községi szerv elé utalják.
A lakossági gyűlés munkamódját és az álláspontok megállapításának módját a községi
képviselő-testület rendelettel szabályozza.
A község hatásköri szerveinek eljárása a lakossági gyűlés megtartását követően
95. szakasz
A község szervei kötelesek a lakossági gyűlés megtartásától számított 60 napon belül
megvitatni az állampolgárok kérelmeit és javaslatait, azokról állást foglalni, illetve meghozni
a megfelelő rendeletet vagy intézkedést, és erről tájékoztatni az állampolgárokat.
Népszavazás
96. szakasz
A községi képviselő-testület saját kezdeményezésére, a tanácsnokok teljes számának
szótöbbségével népszavazást írhat ki a hatáskörébe tartozó kérdésekről.
A községi képviselő-testület a saját hatáskörébe tartozó kérdésekről népszavazást ír ki a
törvényben és a jelen alapszabályban előirányzott módon, amennyiben azt a község területén
bejegyzett választópolgárok legalább 10%-a kezdeményezi.
A népszavazást a kiírástól számított 90 napon belül le kell folytatni.
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A népszavazás akkor érvényes, illetve a népszavazáson a véleménynyilvánítás tárgyát képező
kérdésről a döntés akkor tekinthető meghozottnak, ha arra a szavazati joggal rendelkező és a
község területén bejegyzett választópolgároknak a többsége rászavazott.
A népszavazáson meghozott döntés kötelező érvényű, a községi képviselő-testület nem
érvénytelenítheti, lényege nem változtatható meg sem kiegészítésekkel, sem módosításokkal
a meghozatalától számítva egy éven belül.
A népszavazás eljárását és lebonyolítását a községi képviselő-testület határozattal
szabályozza.
Népszavazás a helyi közösség területén
97. szakasz
A községi képviselő-testület köteles kiírni a népszavazást a helyi közösség területére olyan
kérdésekről, amelyek az érintett helyi közösség lakosságának szükségleteire, illetve érdekeire
vonatkoznak, ha a népszavazás kiírására irányuló kérelem aláíróinak jegyzékét a törvénnyel
összhangban állították össze és a népszavazás kiírását kérő helyi közösség területén
bejegyzett választópolgárok legalább 10%-a aláírta azt.
A polgárok panasztétele
98. szakasz
A község szerveinek és szolgálatainak kötelessége lehetővé tenni a panasztételt munkájuk
vagy a dolgozóik munkavégzése kapcsán.
A polgári panasztételre a községi szervek és szervezetek kötelesek 30 napon belül válaszolni,
amennyiben a panasztevő igényli a választ.

VI. AZ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZVÉTELÉNEK EGYÉB FORMÁI
A KÖZSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN
Az előírást előkészítő munka bejelentése
99. szakasz
Az illetékes szerv köteles a község internetes oldalán és más megfelelő módon értesíteni a
közvéleményt, hogy községi képviselő-testületi előírás előkészítésébe kezdett.
Közvélemény-kutatás
100. szakasz

A község szervei véleményt, tanácsot kérhetnek az állampolgároktól a hatáskörükbe tartozó
kérdésekről.
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A jelen szakasz 1. bekezdése szerint konzultációt közvélemény-kutatás formájában
bonyolíthat le.
Szabály szerint a közvélemény-kutatást a község állampolgárai többsége számára jelentős
javaslatok kidolgozása előtti körkérdés formájában kell lebonyolítani.
Közvita
101. szakasz
A közvita többféle összehangolt tevékenységet foglal magába, amelyet előre megszabott
időkeretben, valamilyen ügyirattervezet kapcsán, a lakosság véleménye és álláspontjának
begyűjtése céljából tartanak.
A közvita kötelezően legkevesebb egy nyitott tanácskozást jelent a község illetékes szervének
vagy közszolgálatának képviselője és az érintett lakosság között, a civil szervezetek
képviselőivel, a közösség tájékoztatási formáinak igénybevételével (kerekasztalok, fórumok,
bemutatók stb.) begyűjti a javaslatokat, véleményeket az állampolgároktól és a közvita többi
résztvevőjétől írott vagy elektronikus formában.
A közvita megtartásával megbízott szerv köteles, hogy a község minden érintett területi
egységének lakossága számára lehetővé tegye a közvitán való részvételt.
A közvita lefolytatását és szervezését a községi képviselő-testület erre vonatkozó határozata
szabályozza.
A közvita időtartama
102. szakasz
A közvita nem tarthat 15 naptól rövidebb ideig.
A közvita kötelező megtartása
103. szakasz
A község szervei kötelesek közvitát tartani:
1) a község alapszabálya meghozatalának előkészítési szakaszában;
2) a községi költségvetés határozatának előkészítési szakaszában (a beruházások
tervezését);
3) a községi stratégiai fejlesztési tervek meghozatala előkészítési szakaszában;
4) a község forrásjövedelmeinek megállapítása, valamint a helyi adók és illetékek
meghatározása módjáról és mértékéről szóló döntések előkészítési szakaszában;
5) a területrendezési és városrendezési tervek elfogadásának eljárásában;
6) a törvényben, jelen alapszabályban és a képviselő-testület rendeleteiben előirányzott
egyéb esetekben.
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Közvitát a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt esetekben az ügyirattervezet (rendelet, terv
vagy egyéb) kapcsán folytatnak, viszont ezt megelőzően is történhet közvita, ha az illetékes
tervezet előkészítő és meghatározó szerv azt kezdeményezi.
Közvitát a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt esetekben a községi tanács szervezi a
tervezet maghatározására illetékes szerv javaslata alapján lefolytatott módon és időben,
amennyiben a jelen alapszabály, vagy annak 103. szakasza 4. bekezdése szerint máskánt nem
határozzák meg.
Javaslatra, kérelemre kezdeményezett közvita
104. szakasz
A községi képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyéb ügyiratok meghozatala kapcsán is
lefolytatható közvita, ha azt javasolja az általános ügyirat előterjesztője, a tanácsnokok egy
harmada vagy 100 állampolgár.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti aláírásgyűjtéssel indított közvita megtartására tett
javaslat lefolytatása a polgári kezdeményezéseket szabályozó előírásokkal összhangban kell
végrehajtani.
A községi képviselő-testület illetékes munkatestülete dönt a jelen szakasz 1. bekezdése
szerint beérkezett javaslatról vagy kérelemről.
A községi képviselő-testület rendelete szabályozza a közvita lefolytatásának módját.

VII. HELYI KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A helyi önkormányzatiság formája
105. szakasz
A község területének bizonyos részein élő állampolgárok közvetlen jelentőségű
szükségleteinek és érdekeinek kielégítésére a községben helyi közösségek alakulnak.
A helyi közösség a település és a falvak területén alakul, ahol jelen van az állampolgárok
egymás közötti érdekkapcsolata és megszervezésük lehetősége.
Amennyiben a helyi közösség több falura alakul, minden faluban alakítható helyi bizottság
vagy más formája a helyi önkormányzatiságnak.
A helyi közösségi önkormányzat jogi státusa
106. szakasz
A helyi közösség a jelen alapszabállyal és az alapításról szóló rendelettel megállapított jogkör
és kötelezettség keretein belül jogi személy jelleggel bír.
A helyi közösség rendelkezik saját pecséttel és folyószámlával.
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A helyi bizottságok nem rendelkeznek jogi személy jelleggel.
A helyi közösségek vagyona
107. szakasz
A helyi közösség rendelkezik vagyonnal, amelybe beletartoznak az ingóságok, pénzeszközök,
valamint a jogok és a kötelezettségek.
A helyi közösségnek használati joga van az általa használt községi köztulajdonban lévő
ingatlanokon.
A helyi közösség alapítása, területének változtatása és megszűnése
108. szakasz
A helyi közösség vagy más önkormányzatisági forma létrehozására vagy megszüntetésére
javaslatot tehet az ott lakó szavazópolgárok legkevesebb 10%-a lakhelyük szerinti területre
vonatkozólag, vagy a tanácsnokok egy harmada, esetleg a községi tanács.
A községi képviselő-testület a polgárok véleménye alapján hozza meg rendeletét a helyi
közösség vagy más önkormányzatisági forma megalakításáról, annak területéről, területének
változtatásáról és megszüntetéséről.
Új helyi közösség megalakítása két vagy több már meglévő helyi közösség egyesüléséből
jöhet létre, vagy egy területi egység kiválásából, esetleg egy vagy több meglévő helyi
közösségből.
A helyi közösség megszüntethető és területileg csatolható egy vagy több meglévő helyi
közösséghez.
Helyi közösségi területváltoztatás alatt értjük, ha módosulnak területének határai, illetve
amikor ezzel a módosulással az egyik helyi közösség területének egy részét hozzácsatolják
egy másik helyi közösséghez.
A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő rendeletet az össz tanácsnok szótöbbségével kell
meghozni.
A helyi közösség megalakításáról szóló határozat
109. szakasz
A helyi közösség megalakításáról szóló határozat szabályozza a megalapítást, a
megszüntetését vagy a helyi közösség területének módosulását, a helyi közösség jogi
helyzetét, a helyi közösség vagyonát, a helyi közösség tanácsának hatáskörét, a helyi
közösség tanácsának tagjai megválasztásának eljárását, a helyi közösség pénzelését, a helyi
közösség feloszlatását, a helyi közösség munkájában a lakosság részvételének módját, a helyi
közösségek egymásközti együttműködését, a helyi közösség ügyiratainak az alkotmányossági
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és törvényességi felülvizsgálatának módját, és más kérdéseket, amelyek a község területén
működő helyi közösségek munkája és működése kapcsán fontosak.
A helyi közösség megalakításáról szóló határozat szabályozza a helyi közösségi
tanácsválasztás lefolytatásával megbízott bizottság összetételét, kinevezésének módját és
feltételeit, megbízatási időszakát, a bizottság elnökére és titkárára vonatkozó előírásokat,
valamint a bizottság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges azon szakmai és
munkafeltételeket, melyek megléte szavatolja, hogy az elnök megfelelő szakmai színvonalon
láthassa el bizottsági munkáját.
A helyi közösség megalakításáról szóló határozat szabályozza a helyi közösségi
tanácsválasztás lefolytatásával megbízott választási bizottság feladatát és megbízatását a
helyi közösségi tanácstagok megválasztásának törvényességi felügyelete érdekében, valamint
előírja: a szavazóhelyek meghatározásának módját, a szavazatszedő bizottsági tagok
kijelölésének és kinevezésének módját, a helyi közösségi tanácstagok megválasztásának
lefolytatása folyamán kiadásra kerülő utasítások meghozatalának módját, a választások
űrlapjai előkészítésének illetve a választások technikai feltételei meghatározásának módját,
annak módját, miképpen kerüljön megállapításra, hogy a választási jelöltlisták megfelelnek-e
a helyi közösségi tanácsválasztásra vonatkozó utasítás által támasztott követelményeknek, a
szavazólapok formája és tartalma meghatározásának módját, annak meghatározási módját,
hogy szavazóhelyenként hány szavazólap készüljön és azokat jegyzőkönyvileg miképp kell
átadni a szavazatszedő bizottságoknak, a helyi közösségi tanácsválasztások során benyújtásra
kerülő fellebbezésekről való döntéshozatal módját, valamint annak módját, miképp kell
megállapítani és kihirdetni a helyi közösségi tanácsválasztás eredményét és a Községi
Képviselő-testület részére jelentést tenni a lezajlott helyi közösségi tanácstag választásokról.
A helyi közösségek megalakításáról szóló határozat szabályozza a helyi közösségi
tanácstagok megválasztásában szükség esetén részt vevő másodfokú szerv összetételét,
kinevezésének feltételeit és módját, valamint feladatát és meghatalmazását.
A munka nyilvánossága
110. szakasz
A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános.
A munka nyilvánosságát és az állampolgárok tájékoztatását az alábbi módon biztosítják:
1) kötelező közvitákkal: a helyi közösség költségvetési tervjavaslatáról, a helyi közösség
zárszámadásáról, a helyi közösség munkájáról szóló évi jelentésekről, illetve amikor a
község vagy a helyi közösség szervei ilyen jellegű döntést hoznak;
2) a helyi közösség tanácsa ülése napirendjének, anyagának és a helyi közösség
határozatjavaslatainak a hirdető táblán való megjelentetésével, vagy olyan hirdetési
felületeken való közzétételével, amely hozzáférhető az állampolgárok többsége
számára, az elfogadott határozatok és ügyiratok kifüggesztésével, valamint az
állampolgároknak a helyi közösség tanácsa üléseiről, lakossági gyűlésekről és más
helyi érdekű gyűlésekről a kihirdetett megtartásuk előtt legalább nyolc nappal előbbi
tájékoztatásával;
3) az állampolgároknak a helyi közösségek tanácsának jegyzőkönyveibe és ügyirataiba
való betekintés lehetőségével, a helyi közösségek tanácsának ülésein való részvételre
való joguk érvényesítésével;
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Amennyiben a helyi közösség több falura alakul, a helyi közösség tanácsa köteles a falvak
mindegyikében a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti tájékoztatások kifüggesztése céljából
biztosítani a hirdetőtábla elhelyezését, illetve a hirdetési felületet.
A munka nyilvánosságát és az állampolgárok tájékoztatását a helyi közösség alapszabálya
részletesen rendezi.
A helyi közösség tanácsa
111. szakasz
A helyi közösségben az állampolgárok képviseleti testületeként megalakul a helyi közösség
tanácsa.
A helyi közösség tanácsának megválasztása a közvetlen és titkos szavazás szabályai szerint
zajlik az általános és esélyegyenlőséget biztosító szavazati jog alapján, az alapítói határozattal
összhangban.
A helyi közösség tanácsának tagjait 4 éves megbízatási időre választják.
A tanács tagjainak számát és a döntéshozatal módját a helyi közösség alapszabálya
szabályozza.
A helyi közösség tanácsának megválasztását a községi képviselő-testület elnöke írja ki.
A helyi közösség területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgár jogosult a
helyi közösség szerveibe tagot választani és tagjelölt lenni.
A helyi közösségek a saját alapszabályukkal rendezik a helyi közösség tanácsába való
jelöltállítás eljárását.
A szavazólapon fel kell tüntetni minden jelölt családi- és utónevét, születési évét és
foglalkozását.
A választható tagok közül a többséget megszerző jelöltek tekinthetők megválasztottaknak.
A helyi közösség tanácsában a tagság megszűnik lemondás, nem felfüggesztett
börtönbüntetés, a cselekvőképesség teljes vagy részleges elvesztése, a Szerb Köztársaság
állampolgárságának elvesztése, a lakóhelynek a helyi közösség területén kívülire változtatása,
visszavonás vagy elhalálozás esetén.
A helyi közösség szervei megválasztásának módját az alakítási határozat és a helyi közösségi
alapszabály részletesen rendezi.
A helyi közösség tanácsának elnökét a megválasztott tagok közül, titkos szavazással, a helyi
közösség tanácsának tagjai szótöbbségével választják meg.
A helyi közösség tanácsa a helyi közösségi vagyont és a községi közvagyonnak számító
ingatlanokat, amelyeket a helyi közösség kezel a törvénnyel, a képviselő-testületi
46

96

határozatokkal és a helyi közösség alapszabályával összhangban köteles igazgatni és
használni.
A helyi közösségi tanács elnökének és tagjainak, illetve más helyi közösségi szervek
tagjainak alkalmazása a helyi közösség számára nem jelenthet újabb anyagi megterhelést.
A helyi közösség tanácsának hatásköre
112. szakasz
A helyi közösség tanácsa:
1) meghozza a helyi közösség alapszabályát;
2) meghozza a helyi közösség pénzügyi tervét és fejlesztési programját;
3) megválasztja és felmenti a helyi közösség tanácsának elnökét;
4) fejlesztéseket javasol a helyi közösség területén a közüzemi szolgáltatások és egyéb
tevékenységek fejlesztésére;
5) meghozza saját helyi közössége tanácsának ügyrendjét és a helyi közösség
hatáskörébe tartozó egyéb ügyiratokat;
6) indítványozza községi előírások meghozatalát vagy meglévők módosítását;
7) a helyi közösség hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat is ellát, amelyeket a községi
alapszabály, a helyi közösség alapítási okirata vagy más községi előírás ráruház.
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A helyi közösség tanácsának feloszlatása
113. szakasz
A helyi közösség tanácsa feloszlatható, amennyiben:
1) a helyi közösség tanácsa nem ül össze három hónaptól hosszabb ideje;
2) a helyi közösség tanácsa nem választja meg egy hónapon belül elnökét, a
tanácsválasztó népszavazást, az előző felmentését vagy lemondását követően;
3) nem hozzák meg a megadott határidőn belül a községi képviselő-testület által
megszabott pénzügyi tervet.
A helyi közösség tanácsának feloszlatásáról szóló határozatot a községi képviselő-testület
hozza meg a községi tanács javaslatára. A községi tanács ellenőrzi a helyi közösségek
munkájának és általa hozott jogszabályainak törvényességét.
A községi képviselő-testület elnöke írja ki a helyi közösségi tanács választást, amelyet a helyi
közösség feloszlatásáról szóló határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül kell
kiírni, azzal a kitétellel, hogy a kiírás és a választás megtartásának időpontja között nem
múlhat el 45 naptól hosszabb idő.
Az új helyi közösség tanácsának megalakulásáig a halaszthatatlan, folyamatban lévő ügyeket
egy községi megbízott látja el, akit a községi képviselő-testület nevez ki, egyidőben a helyi
közösség tanácsának feloszlatásáról szóló határozattal.
A helyi közösség pénzelése
114. szakasz
A helyi közösség működését szolgáló eszközök forrása:
1) a községi költségvetésben biztosított eszközök, beleértve a helyi járulékot;
2) adományok;
3) a helyi közösség saját tevékenységéből szerzett bevételei.
A helyi közösség az eszközeit a pénzügyi tervben előlátottak szerint használhatja, amelyet
jóváhagyott a községi képviselő-testület a község költségvetéséről szóló határozattal
összhangban.
A községi közigazgatási hivatal átruházott feladatainak és munkájának megszervezése
a helyi közösségekben
115. szakasz
A községi képviselő-testület rendelettel, a szükséges eszközök biztosítása mellett,
valamennyi vagy egyes helyi közösségekre ráruházhatja a község hatáskörébe tartozó
bizonyos feladatok ellátását.
A jelen szakasz 1. bekezdésébe foglalt teendők átruházásakor abból kell kiindulni, hogy az
átruházott teendők közvetlen és mindennapos jelentőségűek vagy sem a helyi közösség
lakosainak életében.
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A községi közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó bizonyos teendők ellátása céljából
megszervezhető a községi közigazgatási hivatal működése a helyi közösségekben.
A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti teendők módját és helyét a községi közigazgatási
hivatal vezetőjének javaslatára a polgármester állapítja meg.
Szakmai segítség és a helyi közösségi munka végzése
116. szakasz
A községi közigazgatási hivatal köteles a helyi közösségnek segíteni az adminisztrációsügyviteli és a pénzügyviteli eljárásokban.
A helyi közösség általános ügyiratainak alkotmányossági és törvényességi ellenőrzése
117. szakasz
A községi tanács kezdeményezheti az Alkotmánybíróságon a helyi közösség általános
ügyiratainak alkotmányossági és törvényességi felülvizsgálatát, amennyiben úgy véli, az
nincs összhangban az alkotmánnyal vagy a törvénnyel.
A községi tanács köteles a helyi közösség általános ügyirata végrehajtását megszakítani, ha
úgy véli, hogy nincs összhangban az alkotmánnyal vagy a törvénnyel, végzést hoz ennek
kapcsán, amely Zenta Község Hivatalos Lapjában való megjelenésével lép hatályba.
A megszakításról szóló végzés érvényét veszti, amennyiben a községi tanács a megjelenéstől
számított öt napon belül nem indítja meg az általános ügyirat alkotmányossági és
törvényességi felülvizsgálatát.
A helyi közösség tanácsának helyreigazítása
118. szakasz
Amennyiben a községi tanács úgy véli, hogy a helyi közösség általános ügyirata nincs
összhangban a községi alapszabállyal, a helyi közösség alapító ügyiratával vagy egyéb
községi előírással, azt jeleznie kell a helyi közösség tanácsának, hogy az megtegye a
megfelelő intézkedéseket.
Ha a helyi közösség tanácsa nem jár el a jelen szakasz 1. bekezdésében jelzett szerv javaslata
alapján, akkor a községi tanács végzéssel megsemmisíti azt a helyi közösségi általános
ügyiratot, amely végzés a Zenta Község Hivatalos Lapjában való megjelenéssel lép hatályba.
Ebben az esetben a községi tanács javasolja a község polgármesterének azoknak a helyi
közösségi aktivitások pénzelésének leállítását, amelyeknek az eszközfelhasználása nincs
összhangban a helyi közösség költségvetési tervével, a községi költségvetéssel vagy a
törvénnyel.
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VIII. A KÖZSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA
A község együttműködése és társulása hazai községekkel és városokkal
119. szakasz
A község, annak szervei és szolgálatai, valamint az általa alapított vállalatok, intézmények és
egyéb szervezetek közös érdekű területeken együttműködnek más községekkel és városokkal,
azok szerveivel és szolgálataival, mindennek megvalósítására eszközöket társíthatnak, közös
szerveket, vállalatokat, intézményeket és egyéb szervezeteket alakíthatnak a törvénnyel és
jelen alapszabállyal összhangban.
A jelen szakasz 1. bekezdésébe foglalt együttműködés alatt értendő a községi hatáskörbe
tartozó némely feladatok átadása másik önkormányzati egységnek, illetve az általa alapított
vállalatnak, intézménynek vagy egyéb szervezetnek.
A közüzemi szolgáltatások tevékenysége közösen is biztosítható az önkormányzati egységek
közti együttműködés alapján, ahogyan azt a Közüzemi szolgáltatásokról szóló törvény
előirányozza.
Együttműködési megállapodás
120. szakasz
A község együttműködési megállapodása más önkormányzati egységekkel a következőket
tartalmazza: a közös szerv, szolgálat, vállalat, intézmény vagy más szervezet megnevezése és
székhelye, a munkavégzés fajtája, nagysága és módja, a pénzelés módja, a munka irányítása
és felügyelete, más önkormányzati egységek csatlakozásának módja, a kilépés feltétele és az
önkormányzati egyezségbe foglaltaktól való eltérés, a dolgozók jogai és kötelezettségei, az
alapítás szempontjából fontos kérdések, valamint tartalmazza a munkát és a munka
megszüntetését a törvénnyel összhangban.
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő együttműködési megállapodás megkötéséről a
községi képviselő-testület hoz határozatot az össz tanácsnok többségének szavazatával, majd
köteles azt az illetékes Önkormányzati Minisztériumnak eljuttatni a szerződés megkötését
követő 30 napon belül.
Hatásköri tevékenységek együttes végzése
121. szakasz
A község egy vagy több önkormányzati egységgel közösen javaslatot tehet az önkormányzati
ügyekben illetékes minisztériumnak, hogy közösen lássanak el bizonyos hatásköri
tevékenységet az Államigazgatásról szóló törvény és a Szerb Köztársaság Kormányának
rendelete alapján, amely meghatározza a pontos feltételeit a hatásköri tevékenységek együttes
végzésének.
A község elfogadhatja az illetékes államigazgatási szerv javaslatát, hogy egy vagy több
önkormányzati egység közösen biztosítsa bizonyos hatásköri tevékenység végzését, az
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Államigazgatásról szóló törvény és a Szerb Köztársaság Kormányának rendelete alapján,
amely meghatározza a pontos feltételeit a hatásköri tevékenységek együttes végzésének.
A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő javaslatról a kézbesítéstől számított 30 napon belül
a községi képviselő-testület határozatot hoz.
Amennyiben a jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő javaslatot elfogadja a községi
képviselő-testület, együttműködési megállapodást köt egy vagy több önkormányzati
egységgel, amely szabályozza a hatásköri tevékenység együttes végzését, majd azt eljuttatja
az illetékes Önkormányzati Minisztériumnak.
A jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő együttműködési megállapodást a Szerb
Köztársaság Kormányának előzetes jóváhagyása után kötik meg.
A közös szerv, szolgálat, vállalat vagy más szervezet megalakítása
122. szakasz
A község együttműködési megállapodása másik önkormányzati egységgel előláthatja közös
szerv, szolgálat, vállalat vagy más szervezet megalakítását.
A jelen szakasz 1. bekezdésében lévő esetben a községi képviselő-testület együtt a másik
szervvel, önkormányzati alapító egységgel, határozza meg, nevezi ki a közös szerv, szolgálat,
vállalat vagy más szerv vezetőjét, szükség esetén együtt mentik fel, felelősségét
megállapítják a törvénnyel összhangban.
Amennyiben az együttműködési megállapodásban az szerepel, hogy a közös szerv
közigazgatási eljárásban meghatározza a község területén élő polgárok jogait és
kötelezettségeit, akkor a polgárok jogairól és kötelezettségeiről másodfokon a községi tanács
határoz a törvény szerint.
A közös szerv működésének anyagi feltételeit a községi költségvetésben kell biztosítani,
arányosan a község számára végzett munkafeladat mennyiségével a közös szerv által.
Feladatok átruházása másik önkormányzati egységre
123. szakasz
A község együttműködési megállapodással átruházhat
hatásköréből másik önkormányzati egység hatáskörébe.

bizonyos

feladatokat

saját

A másik önkormányzati egység szervének munkájára, amely átruházott feladatokat lát el, a
munka mértékében kell a községi költségvetésben eszközt biztosítani annak a feladatnak az
elvégzésére.
Amennyiben az együttműködési megállapodásban az szerepel, hogy a közigazgatási eljárás
átruházott feladataiban a szerv meghatározza a község területén élő polgárok jogait és
kötelezettségeit, akkor ezeknek a polgároknak jogairól és kötelezettségeiről másodfokon a
községi tanács határoz a törvény szerint.
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Az átruházott feladatokat a község nevében és folyószámlájára utalva végzik, a feladat
ellátásáért a község felel.
Az együttműködési megállapodás megszűnte
124. szakasz
Az együttműködési megállapodás megszűnik a megállapodásban részt vevő község vagy más
önkormányzati egység kiválási kérelmére.
A községi képviselő-testület írásos kérelemmel fordul a megállapodás másik önkormányzati
feléhez, legalább hat hónappal az együttműködési megállapodás lezárása előtt, erről értesítve
az önkormányzati ügyekben illetékes minisztériumot.
Az együttműködési megállapodás, amelyben több önkormányzat vesz részt, a község kiválása
után csak a község részarányában szűnik meg.
Együttműködés idegen államok önkormányzatával
125. szakasz
Közös érdekek mentén a község együttműködik megfelelő külföldi önkormányzati
egységekkel a Szerb Köztársaság külpolitákájának keretein belül, tiszteletben tartva a Szerb
Köztársaság jogrendjét és területi integritását, az alkotmánnyal és a törvényekkel
összhangban.
A megfelelő külföldi önkormányzati egységekkel való együttműködésről a községi
képviselő-testület határoz a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával.
Az együttműködési megállapodást a kapcsolatok felvételéről a község polgármestere írja alá,
vagy az a személy, akit azzal megbíz.
A 3. bekezdésben szereplő ügyirat a megjelentetése és a Szerb Köztársaság Kormányának
jóváhagyása után lép hatályba.
Önkormányzati társulásokhoz való tartozás
126. szakasz
A község alapíthat vagy beléphet a városok és községek társulásába, hogy fejlessze a helyi
önkormányzatot, annak érdekvédelmét, és hogy a közös jogok megvalósítása legyen az
érdekvédelem célja
A község alapíthat vagy beléphet önkormányzati társulásokba, amelyek a tagságuk érdekeit
képviselik az állami szerveknél és a törvényhozás folyamatában, valamint egyéb, az
önkormányzatokat érintő ügyiratok meghozatalában.
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Egyesületekkel és szervezetekkel való együttműködés
127. szakasz
A község szervei együttműködhetnek egyesületekkel, humanitárius és egyéb szervezetekkel a
község és lakossága érdekében.

IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME
A község jogainak védelme
128. szakasz
A község jogainak védelmét a törvényben és jelen alapszabályban megállapított módon és
eljárással kell biztosítani.
Az alkotmányosság és a törvényesség elbírálására irányuló eljárás megindítása
129. szakasz
A községi képviselő-testület indítja meg a Szerb Köztársaság vagy az Autonóm
Tartománynak a helyi önkormányzat jogait sértő törvénye vagy más általános ügyirata
alkotmányosságának vagy törvényességének elbírálására irányuló eljárást.
Az alkotmánybírósághoz való fellebbezési jog
130. szakasz
A község polgármestere fellebbezési joggal bír az alkotmánybíróságon, ha az állami vagy a
községi szervek egyéni ügyiratai vagy tevékenysége ellehetetlenítik a község hatáskörének
gyakorlását.
Állampolgári jogvédő – ombudsman
131. szakasz
A községi képviselő-testület határozatával megalakítja a község részére a helyi ombudsmani
hivatalt, vagy alakíthat több községet lefedő ombudsmani hivatalt a polgárok jogának
védelmében. Az ombudsman függetlenül és önállóan ellenőrzi a polgárok jogainak
érvényesülését, megállapítja a jogok jelenlétét az ügyiratokban, a szervek, a közszolgálatok
cselekedeteiben vagy passzivitásában, a község előírásaiban és általános ügyirataiban.
A helyi ombudsman jogi helyzete, hatás- és szerepköre, eljárása, megválasztása és felmentése
a községi képviselő-testület határozatával van szabályozva.
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Nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács
132. szakasz
A községben önálló munkatestületként megalakul a nemzetek közötti viszonyokkal
foglalkozó tanács, amelyet a törvénnyel és jelen alapszabállyal összhangban a szerb nemzet
és a nemzeti kisebbségek képviselői alkotják.
A tanács a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban a községben megvitatja a nemzeti
egyenjogúság érvényesítésével, védelmével és előmozdításával kapcsolatos kérdéseket,
különösen a művelődés, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és
íráshasználat területén, részt vesz a nemzeti egyenjogúság érvényesítése szempontjából
jelentős községi tervek és programok megállapításában, intézkedéseket javasol a nemzeti
egyenjogúság elérése érdekében, javaslatot tesz a nemzeti egyenjogúság érvényesítéséhez
szükséges költségvetési eszközök forrására, összegére és céljára.
A tanács a községi képviselő-testületnek hathavonta jelentést tesz saját munkájáról.
A tanács munkájára a községi költségvetés biztosít eszközöket, de más forrásból is lehetnek
eszközei a törvénnyel összhangban.
A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács hatáskörét, összetételét, tagjai
megválasztását és munkamódszerét a községi képviselő-testület határozza meg az össz
tanácsnok létszámához viszonyított szavazati többséggel a jelen alapszabály értelmében.

X. A KÖZSÉG ÜGYIRATAI
A község ügyiratai
133. szakasz
A hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban a község alapszabályt, rendeleteket,
szabályzatokat, rendelkezéseket, utasításokat, határozatokat, végzéseket, ajánlásokat és egyéb
szükséges ügyiratokat hoz.
A község ügyiratainak rangsora
134. szakasz
A képviselő-testület rendeleteinek és általános ügyiratainak összhangban kell állniuk a
törvénnyel és az alapszabállyal.
A község polgármestere és a községi tanács ügyiratainak összhangban kell állniuk a
törvénnyel, jelen alapszabállyal, a képviselő-testület rendeleteivel és általános ügyirataival.
A községi közigazgatási hivatal ügyiratainak összhangban kell állniuk a törvénnyel, jelen
alapszabállyal, a községi szervek döntéseivel és általános ügyirataival.
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Az általános ügyiratok közzététele és hatályba lépése
135. szakasz
A községi szervek általános ügyiratait közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett ügyiratok a közzétételüket követő 8. napon lépnek
hatályba, kivéve ha az ügyirat meghozója a meghozatali eljárásban azt állapítja meg, hogy
indokolt annak ennél korábbi hatályba lépése.
A község egyéb ügyiratait akkor kell közzétenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, ha az
ügyirat azt előirányozza.
A jelen szakasz 1. és 3. bekezdése szerinti ügyiratokat szerb nyelven és cirill betűs
írásmóddal, valamint magyar nyelven és annak írásmódjával kell közzétenni.

XI. AZ ALAPSZABÁLY TOLMÁCSOLÁSA, MEGHOZATALA ÉS
MÓDOSÍTÁSA
Az alapszabály hiteles tolmácsolása
136. szakasz
Az alapszabály autentikus tolmácsolását a községi képviselő-testület adja a községi tanács
javaslatára.
Az alapszabály módosításának vagy meghozatalának eljárása
137. szakasz
A község alapszabályának meghozatalára és módosítására vonatkozó javaslatot a község
választópolgárainak legalább 10%-a, a tanácsnokok egy harmada és a község polgármestere
tehet.
A javaslatot írásban, indoklással kell benyújtani.
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő javaslatról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes
számának szótöbbségével dönt.
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy meghozza vagy módosítja a község alapszabályát,
ugyanabban a rendeletben kinevezi az alapszabály tervezet, illetve alapszabály módosításra
előkészítő illetékes bizottságot, kijelöli feladatait és a tervezet elkészítésének határidejét.
Az alapszabály tervezetről vagy alapszabály módosítási indítványról közvitát kell levezetni.
A közvitát követően a községi tanács a tanácstagok szótöbbségével meghozza az alapszabály
tervezetet vagy az alapszabály módosítási indítványát. Az alapszabály tervezet vagy
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alapszabály módosítási tervezet véglegesítésénél a községi tanács figyelembe veszi és
számon tartja a közvitán felmerült javaslatokat és véleményeket.
Az alapszabály módosítását a testület alapszabályügyi határozattal hozza meg, amelynek
eljárása megegyezik az alapszabály meghozatalának eljárásával.
A községi képviselő-testület az alapszabályt vagy az alapszabály módosításról szóló
rendeletet a tanácsnokok teljes számának szótöbbségével hozza meg.

XII. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A községi általános ügyiratok összehangolása jelen alapszabállyal
138. szakasz
A község általános ügyiratait össze kell hangolni a törvény és a jelen alapszabály
rendelkezéseivel, az Önkormányzati törvény módosításainak és kiegészítéseinek hatályba
lépésétől számított kilenc hónapon belül.
A község általános
összehangolásukig.

ügyiratai

hatályban

maradnak

a

jelen

alapszabállyal

való

Az alapszabály szerinti községi határozatok meghozatala
139. szakasz
A Községi Képviselő-testület a határozatait jelen alapszabály alapján az Önkormányzati
törvény módosításainak és kiegészítéseinek hatályba lépésétől számított kilenc hónapon belül
kell összehangolnia.
Az alapszabály némely szakaszának hatálybalépési halasztása
140. szakasz
Jelen alapszabály 62. szakaszának 2. pontja a község polgármestere segédjeinek számáról
szól, akiket a polgármester a hivatalába nevez ki. Akkor lép hatályba, ha a képviselő-testületi
tanácsnokok megválasztása lezajlott, az alapszabály hatálybalépése után.
Az alapszabály hatályának megszűnése
141. szakasz
Jelen alapszabály hatálybalépésével hatályát veszti Zenta Község Statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011., 13/2017. és 25/2017. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg sz.),
kivéve a 96. szakasz 3. bekezdését, amely a polgármester segédjeire vonatkozik, akiket a
polgármester nevez ki a hivatalába, ennek az alkalmazására a képviselő-testületi tanácsnokok
megválasztását követően kerül majd sor, az alapszabály hatálybalépését követően.
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Hatálybalépés
142. szakasz
Az alapszabály nyolc nappal Zenta Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követően
lép hatályba.
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