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44. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 129/2007. sz.) 11. 
szakasza és 32. szakaszának 1. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 1/06. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 84. szakaszának 2. 
bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2011. március 03-án tartott ülésén meghozta  
 
 

ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁT  
  
I. ALAPRENDELKEZÉSEK  
 

A rendelkezés tárgya  
 

1. szakasz  
 
A jelen statútum, a törvénnyel összhangban, szabályozza Zenta község (a továbbiakban: község) 

jogait és kötelezettségeit, azok érvényesítésének módját, feltételeit és formáit, a községbeli emberi 
és kisebbségi jogok formáit és érvényesítésük eszközeit, a községi képviselő-testület képviselőinek 
számát, a szervek és szolgálatok szervezését és működését, a polgároknak a község hatáskörébe 
tartozó tevékenységek irányításában és a döntéshozatalban való részvételének módját, a helyi 
közösségek alapítását és működését, valamint a község szempontjából egyéb fontos kérdéseket.  

 
A község helyzete  

 
2. szakasz  

 
A község olyan területi egység, amelyben az állampolgárok az alkotmánnyal, a törvénnyel és a 

jelen statútummal összhangban gyakorolják a helyi önkormányzati jogukat.  
A község területén szavazati joggal és lakóhellyel rendelkező állampolgárok a törvénnyel és a 

jelen statútummal összhangban irányítják a község ügyeit.  
Az állampolgárok a helyi önkormányzat gyakorlásában, a törvénnyel és a jelen statútummal 

összhangban, állampolgári kezdeményezések, lakossági gyűlések, népszavazások és az 
állampolgároknak a községi tevékenységben való részvételük egyéb formái, valamint a községi 
képviselő-testület képviselői által vesznek részt.   
 

Terület 
 

3. szakasz  
 

A községnek a törvény által megállapított területét az összetételébe tartozó települések, azaz 
kataszteri községek területei alkotják, éspedig:  
 
Sorszám A település neve A kataszteri község neve 

1. Zenta Zenta 
  Bátka 

2. Tornyos Tornyos 
3. Felsőhegy  
4. Bogaras   
5. Kevi  
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Jogi személyi jelleg 
 

4. szakasz  
 

A község jogi személynek minősül.  
A község neve:  
ОПШТИНА СЕНТА – szerb nyelven 
ZENTA KÖZSÉG - magyar nyelven.  
A község székhelye Zentán, a Fő tér 1. szám alatt van.  
 
 

Nyelv és írásmód  
 

5. szakasz  
 

Zenta község területén hivatalos használatban van a szerb nyelv és a cirill írásmód, 
valamint a magyar nyelv és írásmód.  
  

A község jelképei  
 

6. szakasz  
 

A községnek jelképeként címere és zászlaja van. 
A község címere: világoskék pajzsban két, x-alakban elhelyezett aranyszínű kulcs fogantyúkkal 

lefelé és tollukkal felfelé állítva, a tollak kifelé állnak, a fogantyúkban pedig egy-egy vízszintes 
helyzetben levő, egymásnak hátat fordító ezüstszínű kecsege található. A kulcsok között a pajzs 
közepén zöld leveles arany búzakalász emelkedik. A pajzson koronás, ezüstszínű leeresztett 
rostélyú sisak nyugszik. A palást a pajzs jobb oldalán, kék-arany, balról pedig vörös-ezüst színű. 

A község zászlója kétszínű: sárga és világoskék, hosszanti fekvésű és azonos szélességű, 
világoskék és sárga színű sávokkal. A szélesség és a hosszúság aránya egy a kettőhöz. A zászló 
közepén, az átlók metszéspontjának a helyén a község címere helyezkedik el.  

A címer és a zászló használatát közelebbről a községi képviselő-testület rendelete szabályozza.  
                                 
 

7. szakasz 
 

A község zászlaja és címere csak az állami jelképekkel együtt tűzhető ki.  
A községi szervek hivatali helyiségeiben csak az állami jelképek, a Vajdaság 

Autonóm Tartomány jelképei, a község címere és zászlaja, valamint a nemzeti kisebbségek jelképei 
tűzhetők ki, akiknek a nyelve hivatalos használatban van a község területén.  

 
 

Pecsét  
 

8. szakasz 
 

  A községnek van saját pecsétje.  
  Zenta község pecsétje kerek, átmérője 50 mm, a Szerb Köztársaság címere körül koncentrikus 

körökben kiírt szöveggel, éspedig: a pecsét külső körirata: Република Србија - Szerb Köztársaság, 
a következő körben a Szerb Köztársaság neve alatt az Аутономна Покрајина Војводина – 
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Vajdaság Autonóm Tartomány név, a következő körben az  Општина Сента – Zenta község név, a 
pecsét alján pedig a Сента - Zenta név áll.  

   
A községi szerveknek van saját pecsétjük.  
 A községi szervek pecsétje kerek, átmérője 48 mm, a Szerb Köztársaság címere körül 

koncentrikus körökben kiírt szöveggel, éspedig: a pecsét külső körirata: Република Србија - Szerb 
Köztársaság, a következő körben a Szerb Köztársaság neve alatt az Аутономна Покрајина 
Војводина – Vajdaság Autonóm Tartomány név, a következő körben  az  Општина Сента – Zenta 
község név, a következő körben  a szerv neve szerb nyelven cirill írással és magyar nyelven és 
írással, a pecsét alján pedig a Сента - Zenta név áll.  
 
 
 

Pecsétcímer  
 

9. szakasz  
 

  A pecsétcímer kerek, átmérője 40 mm. A tartalma azonos a község címerével, azzal, hogy a 
címer felett a SIGILLUM CIVITATIS ZYNTHA körirat, a címer alatt pedig az 1506-1902 
évszámok találhatók, amelyek Zenta város pecséthasználati joga megadásának és felújításának az 
évét jelölik.  
A pecsétcímer használatát közelebbről községi képviselő-testület rendelete szabályozza.  
 
 

A község ünnepe  
 

10. szakasz  
 

A községnek van saját ünnepe.   
A község ünnepe szeptember 11. – az 1697. évi zentai csata napja.  

 
 

Díjak és nyilvános elismerések  
 

11. szakasz  
 

A község díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket létesíthet szervezeteknek és 
állampolgároknak a termelési, tudományos, művészeti és egyéb társadalmi területeken elért 
kimagasló eredményekért.  
 A község adományozza a község díszpolgára címet.  
 A díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket, valamint a község díszpolgára címet a község 
ünnepe alkalmával kell adományozni.  
 A díjak és egyéb elismerések nemét, az adományozásuk feltételét és módját, valamint a 
díszpolgár-cím adományozásának feltételeit és módját a községi képviselő-testület külön rendelettel 
szabályozza.  
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A településrészek neveinek a megállapítása  
 

12. szakasz  
 

 A község az utcák, terek és a területén található egyéb lakott helyek elnevezését a megfelelő 
nemzeti kisebbségek Nemzeti Tanácsának és a helyi önkormányzat teendőiben hatáskörrel bíró 
minisztérium előzetes jóváhagyásával, külön rendelettel állapítja meg. 

 
 

A munka nyilvánossága  
 

13. szakasz  
 

 A község szerveinek a munkája nyilvános.  
 A munka nyilvánossága szabályszerűen az alábbiakkal biztosítható:  

1. közlönyök, tájékoztatók kiadásával, a médiával való együttműködés, a rendeletek és egyéb 
nyilvános aktusok bemutatásával és internetes prezentációval,  

2. közviták szervezésével, összhangban a törvénnyel, a jelen statútummal és a községi szervek 
döntéseivel,  

3. a jelen statútumban és a községi szervek egyéb aktusaiban megállapított más esetetekben.  
 A község az információkat és tájékoztatásokat szerb nyelven és cirill írásmóddal, valamint 
magyar nyelven és írásmóddal teszi közzé.   
 

A község vagyona   
 

14. szakasz  
 

 A községnek van saját vagyona.  
 A községi szervek, összhangban a törvénnyel, önállóan kezelik és rendelkeznek a községi 
vagyonnal.  
 
 
II. KÖZSÉGI HATÁSKÖRÖK  
 

A községi hatáskörök  
 

15. szakasz  
 
 A község ellátja az alkotmányban és a törvényben megállapított hatásköréből eredő 
feladatokat, a köztársaság jogai és kötelezettségei keretébe tartozó, a törvény által ráruházott 
tevékenységeket, valamint az autonóm tartomány határozatával rábízott munkákat.  
 

Az alkotmánnyal és a törvénnyel megállapított hatáskörök  
 

16. szakasz  
 

Szervei révén a község az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban: 
 

1) községi- és egyes tevékenység-fejlesztési programokat hoz; 
2) községi rendezési terveket hoz; 
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3) városrendezési terveket hoz;  
4) költségvetést és zárszámadást hoz; 
5) megállapítja a község forrásbevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések 
mértékének meghatározásához alapul szolgáló módszert és mércéket, beszedi és ellenőrzi a 
község forrásbevételeit; 
6) szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését (víztisztítás és 
vízszolgáltatás, csapadék- és szennyvíztisztítás és -elvezetés, gőz és melegvíz előállítása és az 
ezekkel való ellátás, menetrendszerű közúti városi és városok közötti személyszállítás, községi 
köztisztaság, szeméttelepek karbantartása, piacok, parkok, zöldterületek, üdülő- és egyéb 
közterületek, nyilvános parkolóhelyek rendezése, karbantartása és használata, közvilágítás, 
temetők rendezése és karbantartása, temetkezés stb.), valamint az ellátásukhoz szükséges 
szervezési, anyagi és egyéb feltételeket, közvállalatokat alapít területén a kommunális 
tevékenység ellátása céljából; 
7) gondoskodik a lakóépületek karbantartásáról, használatuk biztonságáról, megállapítja a 
lakóépületek karbantartásáért fizetendő térítés mértékét; 
8) lefolytatja a lakásokba és a lakóépületek közös helyiségeibe jogtalanul beköltözött személyek 
kiköltöztetési eljárását; 
9) gazdasági társaságot, közvállalatot, illetve más szervezetet alapít a telekrendezés, 
telekhasználat, valamint a telekfejlesztés és –védelem feltételeinek biztosítása céljából, vagy más 
módon biztosítja ezen teendők ellátását;  
10) telekrendezési programokat hoz, szabályozza és biztosítja a telekrendezési és telekhasználati 
ügyek ellátását, megállapítja a telekrendezésért és telekhasználatért fizetendő térítés mértékét; 
11) helyi gazdaságfejlesztési programokat hoz, és ilyen projektumokat bonyolít le, gondoskodik a 
helyi önkormányzati egységben rendelkezésre álló általános gazdálkodási keretek 
előmozdításáról, bemutatja a község gazdasági erejét, kezdeményezi az iskolákban az oktatási 
profilok összehangolását a gazdaság szükségleteivel, könnyíti a meglévő gazdasági alanyok 
üzletvitelét és serkenti új gazdasági alanyok alapítását és új munkahelyek nyitását; 
12) szabályozza és biztosítja a kezelésébe tartozó üzlethelyiségek használatát, megállapítja az 
üzlethelyiségek használata után fizetendő térítés mértékét, felügyeli az üzlethelyiségek 
használatát; 
13) gondoskodik a környezetvédelemről, a stratégiai dokumentumokkal, saját érdekeivel és 
sajátosságaival összhangban programokat hoz a természeti értékek használatára és megvédésére, 
környezetvédelmi programokat, illetve helyi akció és szanálási terveket hoz, és külön 
környezetvédelmi és -fejlesztési térítést állapít meg; 
14) szabályozza és biztosítja a helyi és osztályozatlan utak, valamint a településeken található 
utcák építésével, helyreállításával és átépítésével, karbantartásával, megvédésével, használatával, 
fejlesztésével és kezelésével kapcsolatos ügyek ellátását; 
15) szabályozza és biztosítja a taxival történő személyszállítás külön feltételeit és megszervezését; 
16) szabályozza és biztosítja a község területén vízi úton történő menetrendszerű szállítás 
megszervezését, kijelöli azokat a partszakaszokat és vízterületeket, amelyeken vízépítészeti 
létesítmények építhetők és úszóalkalmatosságok felállíthatók; 
17) az illetékes minisztérium egyetértésével a helyi lakosság igényeinek kielégítése érdekében 
árutartalékokat hoz létre, megállapítja a nagyságukat és a szerkezetüket; 
18) a község és a nemzeti közösségek számára jelentőséggel bíró intézményeket és szervezeteket 
alapít az iskoláskor előtti és az alapfokú oktatás és nevelés, a művelődés, az elsődleges 
egészségvédelem, a testnevelés, a sport, a gyermekvédelem és az idegenforgalom terén, 
figyelemmel kíséri és biztosítja a működtetésüket; 
19) szociális védelmi intézményeket alapít, figyelemmel kíséri és biztosítja a működésüket, más 
jogi és természetes személyek által létesített szociális védelmi intézmények részére működési 
engedélyt ad ki, megállapítja a szociális védelmi szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételek 
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teljesítését, megállapítja az általa alapított intézmények tevékenységgyakorlásának szabályait és 
szabványait, a szociális védelmi jogosultságokat érintő előírásokat hoz, és gyakorolja az állami 
gondnoksági ügyeket; 
20) a szociális lakhatás területén szabályozza a fejlődést és egyéb kérdéseket;  
21) megszervezi a község számára jelentős művelődési javak megvédésével kapcsolatos teendők 
végzését, serkenti a művelődési és művészeti alkotótevékenység fejlesztését, a község számára 
jelentős művelődési programok és projektumok pénzellátásához és társfinanszírozásához 
biztosítja a pénzeszközöket, és megteremti azoknak a múzeumoknak, könyvtáraknak és egyéb 
művelődési intézményeknek a működési feltételeit, amelyeknek alapítója; 
22) megszervezi a természeti és egyéb nagyobb csapások és a tűz elleni védelmet, megteremti a 
feltételeket a csapások elhárítására, illetve következményeik enyhítésére; 
23) meghozza a mezőgazdasági földterület megvédésének, használatának és rendezésének 
alapjait, gondoskodik azok végrehajtásáról, meghatározza az eróziós területeket, gondoskodik a 
legelők használatáról, dönt a legelők más művelési ágba való átsorolásáról; 
24) rendezi és megállapítja a források, közkutak és kifolyók használatának és kezelésének módját, 
megállapítja a vízgazdálkodási feltételeket, helyi jelentőségű létesítményekre vízgazdálkodási 
jóváhagyást és vízgazdálkodási engedélyt ad ki; 
25) gondoskodik a természetes gyógyhatású területek megóvásáról, használatáról és fejlesztéséről, 
és biztosítja ezek feltételeit; 
26) serkenti és gondoskodik a területén folyó idegenforgalom fejlesztéséről, és megállapítja a 
tartózkodási illeték mértékét; 
27) gondoskodik a vendéglátóipar, a kisipar és a kereskedelem fejlesztéséről és előmozdításáról, 
szabályozza a nyitvatartási időt, a helyeket, amelyeken az adott tevékenység folyhat, és a 
működésük egyéb feltételeit; 
28) kezeli a község vagyonát, állami tulajdonú eszközöket használ, gondoskodik a megóvásukról 
és gyarapításukról; 
29) szabályozza és megszervezi a házi- és egzotikus állatok tartásával és megvédésével 
kapcsolatos ügyek ellátását, megszervezi a zoohigiéniai szolgálatot; 
30) megszervezi a jogainak és érdekeinek jogi védelmével kapcsolatos ügyek ellátását; 
31) szerveket, szervezeteket és szolgálatokat alakít a község részére, szabályozza a 
megszervezésüket és működésüket; 
32) megteremti az emberi jogok előmozdításának, megvalósításának és védelmének a feltételeit;  
33) stratégiát hoz és elfogadja a különleges intézkedéseket az egyenlőtlenség kiküszöbölésére, és 
megteremti az emberi és kisebbségi jogok megvalósításának azonos lehetőségeit, segíti a sérült és 
esélyegyenlőtlen emberek különféle formában történő önsegélyezésének és a velük vállalt 
szolidaritásnak a fejlesztését, serkenti és segíti a területén működő rokkantszervezetek, illetve      
egyéb jóléti és emberbaráti szervezetek tevékenységét; 
34) serkenti és segíti a szövetkezeti mozgalom fejlődését; 
35) megszervezi a lakosságnak nyújtandó jogsegély szolgálatát; 
36) gondoskodik a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok egyéni és kollektív jogainak 
érvényesítéséről, védelméről és előmozdításáról, gondoskodik a nők és férfiak egyenjogúságának 
érvényesítéséről, védelméről és előmozdításáról, a jogosultságok érvényesítésében és az 
egyenjogútlanság elhárításában az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló stratégiákat és 
különintézkedéseket fogad el; 
37) megállapítja a község területén hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveket és 
írásokat, és biztosítja azok egyenrangú használatát a községi szervek, a közvállalatok, 
intézmények és szervezetek, valamint hivatalok előtti eljárásokban, amelyeknek a község az 
alapítója; biztosítja a helység-, folyó- és egyéb földrajzi nevek, utca- és térnevek, a községi 
szervek neveinek, a közlekedési jeleknek, a nyilvánosságnak szánt tájékoztatások és 
figyelmeztetések és más közfeliratok kiírását a nemzeti kisebbség nyelvén, amely a község 
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területén hivatalos használatban van, annak hagyománya szerint, a hatályos jogszabályokkal 
összhangban; 
38) biztosítja a helyi jelentőségű köztájékoztatást, és megteremti a köztájékoztatás feltételeit szerb 
és magyar nyelven, tévé- és rádióállomást létesít, szerb és magyar nyelven, valamint olyan nem 
hivatalos használatban levő kisebbségi nyelven való tájékoztatás érdekében, amely nyelven a 
tájékoztatásban a kisebbségi jogok ilyen szintet értek el; 
39) szabálysértéseket ír elő a községi jogszabályok megszegéséért; 
40) felügyelőségi szolgálatokat alakít, és felügyelőségi ellenőrzést végez a községi hatáskörbe 
hozott jogszabályok és egyéb általános aktusok végrehajtása felett; 
41) szabályozza a békéltető tanácsok megszervezését és működését; 
42) szabályozza és biztosítja a község nevének, címerének és pecsétcímerének a használatát; 
43) támogatja a polgári szervezetek és egyesületek működését;  
44) rendezi és megteremti a gyermekekről való gondoskodás feltételeit, meghozza és megvalósítja 
a Helyi Gyermekjóléti Akciótervet, a stratégiai okiratot, amely meghatározza a község 
gyermekjóléti politikájának irányelveit;  
45) szabályozza és megteremti a fiatalokról való gondoskodás feltételeit, meghozza és 
megvalósítja az ifjúsági politika stratégiáját és akciótervét és megteremti a fiatalok 
szerveződésének feltételeit;  
46) dönt a helyi közösség megalakításáról és a területről, amelyre az alakul, és a megszűnéséről;  
47) az alkotmánnyal, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban az állampolgárokat 
közvetlenül érintő egyéb ügyeket lát el.  

 
A község közszolgálatai  

 
17. szakasz  

 
 A helyi lakosság jogainak és kötelezettségeinek a megvalósítása, valamint igényeinek a 
kielégítése érdekében a község külön rendelettel alapíthat: közszolgálatot végző vállalatokat, 
intézményeket és egyéb szervezeteket.  
 

A községi közszolgálatok szerveinek a kinevezése 
 

18. szakasz 
 

 A községi képviselő-testület nevezi ki az általa alapított közvállalatok, intézmények, 
szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjait, valamint igazgatóit öt 
évig terjedő időszakra, kivéve, ha a törvény más módon nem rendelkezik.  
 

A községi közszolgálatok szerveinek összetétele  
 

19. szakasz  
 

 A község által alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjai kinevezésekor a kinevezésről döntő szervek 
biztosítják a kevésbé képviseltetett nemnek legalább a 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 felügyelő bizottsági tagjainak a kinevezésekor a község köteles 
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figyelembe venni a község  lakosságának a nemzeti összetételét, valamint a nemzeti kisebbségek 
megfelelő arányú alkalmazását az említett szervekben.  
 

A közszolgálatok igazgatója kinevezésének folyamata  
 

20. szakasz  
 

 Amennyiben a törvény nem szabályozza azon közvállalatok, intézmények, szervezetek és 
szolgálatok igazgatói megválasztásának folyamatát, amelyeknek a község az alapítója vagy 
többségi tulajdonosa, a nyilvános pályázat lefolytatását követően a községi képviselő-testület nevezi 
ki az igazgatót.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő pályázat eredményeiről készült jelentést a 
kinevezésről szóló döntés meghozatala előtt legalább 15 nappal át kell adni a községi képviselő-
testületnek, kivéve, ha a törvény másképp nem rendelkezik.  
 
 

A közszolgálatok ügyviteli tervének és programjának a jóváhagyása  
 

21. szakasz  
 

 Azok a vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek, amelyeknek a község az alapítója 
vagy többségi tulajdonosa, kötelesek a községi képviselő-testületnek jóváhagyás céljából 
megküldeni a többéves munkatervet, valamint az évi ügyviteli tervet.  
 
 

Jogi vagy természetes személy tevékenységgel való megbízása  
 

22. szakasz  
 

 A község a konkurencia és a nyilvánosság elvének a betartásával, szerződéssel megbízhat 
jogi vagy természetes személyt a hatáskörébe tartozó egyes tevékenységek végzésével.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tevékenységgel való megbízást a községi 
képviselő-testület rendelete szabályozza.  
 
 

A közszolgálatok munkájáról szóló jelentésnek a községi képviselő-testületnek való 
benyújtása 

 
23. szakasz  

 
 A közszolgálatot végző vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek kötelesek évente 
legalább egyszer a községi képviselő-testületnek jelentést benyújtani a munkájukról legkésőbb a 
folyó év április 30-áig az előző évre vonatkozóan.  
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III. A KÖZSÉG MUNKÁJÁNAK A FINANSZÍROZÁSA 
 
 

A munkavégzéshez szükséges eszközök és eszközforrások  
 

24. szakasz  
 

 A községnek az alkotmányban és a törvényben előirányozott feladatainak az ellátáshoz a 
köztársaság jogai és kötelezettségei köréből a törvény által ráruházott tevékenység végzéséhez, 
valamint az egyes teendők ellátáshoz, amelyeket az autonóm tartomány a saját hatásköréből 
rendelettel átruház, a községet a törvényben megállapított jövedelmek és bevételek illetik meg.  
 A község tevékenységének a finanszírozása forrás és átirányított jövedelemből, 
transzfereszközökből, adósságvállalásból származó bevételekből, valamint a törvényben  
megállapított egyéb jövedelmekből és bevételekből történik.  
 
 

Az eszközök nem rendeltetésszerű jellege  
 

25. szakasz  
 

 A község minden jövedelme a községi költségvetés alapjövedelmének számít, és bármilyen 
célra felhasználható, kivéve azokat a jövedelmeket, amelyek rendeltetésszerű jellegét a törvény 
szabályozza.  
 

Költségvetés és zárszámadás  
 

26. szakasz  
 

 A községi képviselő-testület meghozza a község költségvetését minden naptári évre szólóan, 
amelyben a 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  
 

27. szakasz  
 

 A községi költségvetés végrehajtásáért a községi képviselő-testületnek a község 
polgármestere felel.  
 A községi közigazgatási hivatalnak rendszeresen követnie kell a költségvetés végrehajtását, 
és szükség szerint, de évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét.  

 
Helyi járulék  

 
28. szakasz  

 
 A község állampolgárai szükségleteinek a kielégítése érdekében a község területén, illetve 
területének egy részén vagy a helyi közösség területén bevezethető a helyi járulék, amely a község 
költségvetésének a bevétele és szigorúan rendeltetési jellegű.  
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29. szakasz  
 

 A helyi járulék bevezetéséről szóló rendelet meghozatalára vonatkozó kezdeményezést a 
községi képviselő-testület teljes létszámának legalább egyharmada vagy a szavazóknak a községi 
képviselő-testületi tagok választására a helyi járulék bevezetését kérvényező területen a hivatalosan 
meghirdetett választói névjegyzék lezárásáról szóló határozat szerinti választók legalább öt 
százaléka nyújthatja be.  
 A helyi járulék bevezetésére tett kezdeményezéssel együtt be kell nyújtani a programot is, 
amely megállapítja a rendelet tárgyát képező projektum megvalósításához szükséges pénzeszközök 
forrását, rendeltetését és biztosításának módját.  
 
 

30. szakasz  
 

 A jelen statútum 29. szakasza szerinti kezdeményezés kapcsán a községi képviselő-testület a 
képviselők teljes számának a szótöbbségével dönt.  
 Amikor a községi képviselő-testület elfogadja a helyi járulék bevezetését célzó 
kezdeményezést, ugyanazon az ülésen kinevezi a bizottságot, amely előkészíti a helyi járulék 
bevezetéséről szóló rendeletjavaslatot, valamint megállapítja a közvita megszervezésének 
határidejét és módját.  
 A helyi járulék bevezetéséről szóló rendeletjavaslatot a községi képviselő-testület a községi 
képviselő-testület tagjainak a szótöbbségével erősíti meg.   
 A hely járulék bevezetéséről szóló rendeletjavaslat megerősítését követően, ugyanazon az 
ülésen meg kell hozni a népszavazás kiírásáról szóló rendeletet.  
 A népszavazást a kiírásáról szóló rendelet meghozatalától számított 90 napon belül le kell 
folytatni.  
 

31. 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 a területén nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel, de az 
adott területen ingatlan vagyonuk van, a helyi járulék eszközei pedig javítják az adott vagyon 
használatának a feltételeit.  
 A rendelet akkor számít meghozottnak, ha a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt 
állampolgárok teljes számának a többsége rászavaz.  

 
 

32. szakasz  
 

 A helyi járulék bevezetéséről szóló rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos 
Lapjában, a községi képviselő-testület hirdetőtábláján és a helyi közösségben, amelyre a rendelet 
vonatkozik.  
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IV. A KÖZSÉG SZERVEI  
 

A község szervei   
 

33. szakasz  
 

 A község szervei a községi képviselő-testület, a község polgármestere, a községi tanács és a 
községi közigazgatási hivatal.  

Hatáskörátvétel  
 

34. szakasz  
 

 A község teendőit a község szervei látják el a törvény és a jelen statútum által megállapított 
hatáskörük 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 községi képviselő-testület, azokat a feladatokat 
viszont, 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.  
 

1. A községi képviselő-testület  
 

A községi képviselő-testület helyzete  
 

35. szakasz  
 

A képviselő-testület a község legfelsőbb szerve, amely a helyi hatalom alkotmányban, 
törvényben és a község statútumában rögzített alapvető funkcióit gyakorolja. 

 

A községi képviselő-testület összetétele  

36. szakasz 

 A Községi Képviselő-testületet a képviselő-testületi tagok alkotják, akiket a törvénnyel és a 
jelen statútummal összhangban az állampolgárok közvetlen választáson, titkos szavazással 
választanak.  

Az alakuló ülés összehívása 

37. 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 összetételének az elnöke nem hívja össze a 
községi képviselő-testület új összetételének az ülését a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő 
határidőn belül, az új összetétel ülését az új összetétel legidősebb képviselője hívja össze a jelen 
szakasz 1. bekezdése szerinti határidőt követő 15 napon belül.  

 Az alakuló ülésen a községi képviselő-testület elnökének a megválasztásáig az új összetétel 
legidősebb képviselője elnököl.  



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 5. szám − 

2011. április 01. 

 

 215 

A községi képviselő-testület megalakítása 

38. szakasz  

A képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testületi titkár 
tisztségbe helyezésével számít megalakultnak.  

 

A képviselők száma 

39. szakasz 

A községi képviselő-testületet 29 képviselő alkotja.  

 

Megbízatási idő 

40. szakasz 

 

A képviselőket négy évre választják. 
 A képviselő megbízatása a törvényben megállapított feltételek mellett és módon kezdődik és 
szűnik meg.  
 

Eskütétel  
 

41. szakasz  
 

 A kiválasztott képviselők esküt tesznek, amely a következőképpen hangzik: „Esküszöm, 
hogy Zenta Község Képviselő-testületének a munkájában az alkotmánnyal, a törvénnyel és Zenta 
község statútumával összhangban fogok részt venni, valamint becsületesen és részrehajlás nélkül, a 
polgárok érdekeit szem előtt tartva végzem képviselői kötelezettségemet.”  
 

A tisztségek összeférhetetlensége 

42. szakasz 

A képviselő nem lehet a községi közigazgatási hivatal alkalmazottja és a községi képviselő-
testület által a községi szervekben, a községi alapítású vállalatokban és intézményekben kinevezett, 
illetve tisztségbe helyezett személy.  

Ha a községi közigazgatási hivatal alkalmazottját képviselőnek választják, a munkájából 
eredő jogai és kötelezettségei szünetelnek mindaddig, míg a képviselői megbízatása tart.  

A községi képviselő-testület által kinevezett, illetve tisztségbe helyezett személyek 
képviselői megbízatásának megerősítésével megszűnik a kinevezés, illetve tisztségbe helyezés 
szerinti funkciójuk.  
 

A képviselők mentelmi joga  
 

43. szakasz  
 

 A képviselő nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem tartóztatható le és nem büntethető a 
községi képviselő-testület és annak munkatestületei ülésein kinyilvánított véleményéért és leadott 
szavazatáért.  
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  A képviselők jogai és kötelezettségei  
 

    44. szakasz  
 

 A képviselő joga és kötelezettsége részt venni a községi képviselő-testület és 
munkatestületeinek az ülésein, javasolni a képviselő-testületnek bizonyos kérdések megvitatását, 
kezdeményezni a községi képviselő-testület hatáskörébe tartozó rendeletek és egyéb aktusok 
meghozatalát, módosító javaslatokat terjeszteni elő jogszabályok javaslataira és a község szervei 
munkájához fűződő kérdéseket feltenni, valamint részt venni a képviselő-testület egyéb 
tevékenységében.  
 A képviselő jogosult az állandó és rendszeres tájékoztatásra a képviselői kötelezettségének 
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 képviselő jogosult a község területén használatos hivatalos nyelvek bármelyikén szólni a 
községi képviselő-testülethez.  
 A képviselők jogait és kötelezettségeit a községi képviselő-testület ügyrendje szabályozza 
részletesen.  
 

A képviselők térítménye és egyéb juttatásai  
 

45. szakasz  
 

 A képviselő a képviselő-testületi, munkatestületi és képviselői csoportok ülésein kívüli 
képviselői teendőinek a végzéséért, összhangban a képviselő-testületi rendelettel, jogosult a 
munkája után járó állandó havi összegű térítményre.  
 A képviselő, összhangban a képviselő-testületi rendelettel, jogosult a képviselői tisztségéből 
felmerülő útiköltségek és elveszett kereset megtérítésére.  
 A rendelet megállapítja a képviselők és a képviselő-testület által választott vagy kinevezet, 
illetve tisztségbe helyezett személyek térítményeinek és egyéb juttatásainak az ismérveit és mércéit.  
 

A községi képviselő-testület hatásköre  
 

46. szakasz  
 

        A községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban:  
1) meghozza a község statútumát és a képviselő-testület ügyrendjét,  
2) meghozza a költségvetést és a zárszámadást,  
3) megállapítja a községi forrásjövedelem kulcsát, valamint a helyi illetékek és  térítmények értéke 
meghatározásának a módját és mércéjét,  
4) kezdeményezi a község területének a megalakítására, megszüntetésére és megváltoztatására 
irányuló folyamat megindítását,  
5) meghozza a község  és  egyes tevékenységek fejlesztési programját,  
6) meghozza a területrendezési tervet, a városrendezési terveket és szabályozza a telekhasználatot,  
7) meghozza a jogszabályokat és egyéb általános aktusokat,  
8) kiírja a községi népszavazást, valamint a község egy részére vonatkozó népszavazást, véleményt 
nyilvánít a polgári kezdeményezésben tartalmazott javaslatokról és meghatározza a helyi 
járulékokról szóló rendeletjavaslatot,  
9) megalakítja a község statútumában meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket 
és szervezeteket, és ellenőrzi azok működését,  
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10) kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított 
közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel összhangban, 
jóváhagyja azok alapszabályát,  
11) megválasztja és felmenti a képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét,  
12) tisztségbe helyezi és felmenti a képviselő-testület titkárát,  
13) megválasztja és felmenti a község polgármesterét, valamint a község polgármesterének a 
javaslatára, megválasztja a község alpolgármesterét és a községi tanács tagjait,  
14) meghatározza a községi illetékeket és az egyéb helyi jövedelmeket, amelyek a törvény szerint a 
községet illetik meg,  
15) meghatározza a telekrendezési és a telekhasználati térítményt,  
16) meghozza a község közadósság-vállalásáról szóló aktust, összhangban a közadósságot 
szabályozó törvénnyel,  
17) meghozza a községi szervek szükségleteire való ingatlanszerzés évi programját a Szerb 
Köztársaság Kormányának a jóváhagyásával, és, összhangban a törvénnyel, elindítja az ingatlanok 
elidegenítésére irányuló eljárást a hatásköri szerveknél,  
18) előirányozza a vendéglátóipari, a kereskedelmi és a kisipari létesítmények, valamint az általa 
alapított egészségügyi intézmények munkaidejét,  
19) véleményezi a köztársasági, a tartományi és a regionális területi terveket,  
20) állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása 
céljából,  
21) véleményezi a helyi önkormányzat érdekeit érintő kérdéseket szabályozó törvényeket,  
22) megvitatja a költségvetést használók munkájáról szóló jelentést, és jóváhagyja a 
munkaprogramjukat,  
23) dönt a városokkal, községekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel való közreműködésről és 
társulásról,  
24) munkájáról tájékoztatja a nyilvánosságot,  
25) eljárást indít a Szerb Köztársaság vagy az autonóm tartomány által meghozott, a helyi 
önkormányzatra való jogosultság érvényesítését sértő törvények vagy egyéb általános aktusok 
alkotmányosságának és törvényességének a felmérésére,  
26) jóváhagyja a község nevének, címerének és egyéb jelképeinek a használatát,  
27) jóváhagyja a kommunális termékek és szolgáltatások díját, amelyet a közvetlen felhasználók 
fizetnek,  
28) megvitatja és elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok évi 
munkajelentését, amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa,  
29) megvitatja az állampolgári jogvédő községbeli emberi és kisebbségi jogok betartásáról szóló évi 
jelentését, 
30) megvitatja a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács jelentését,  
31) elfogadja a tisztségviselők etikai kódexét,  
32) intézkedéseket hoz és ajánlatokat fogad el az emberi és kisebbségi jogok fejlesztése érdekében,  
33) összhangban a törvénnyel és a jelen statútummal egyéb teendőket is ellát.   
 

A munkához és a döntéshozatalhoz szükséges létszám  
 

47. szakasz  
 
 A községi képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésén részt vesz a képviselők 
teljes létszámának a többsége.  
 A községi képviselő-testület a jelenlevő képviselők szótöbbsége alapján hozza meg a 
határozatait, amennyiben a törvény vagy a jelen statútum másként nem rendelkezik.  
 A községi képviselő-testület a képviselők teljes létszámának a szótöbbségével:  
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1) meghozza a statútumot,  
2) meghozza a költségvetést,  
3) meghozza a község és az egyes tevékenységek fejlesztési programját,  
4) meghozza a területrendezési tervet,  
5) meghozza a városrendezési terveket,  
6) rendeletet hoz a községi közigazgatási hivatal megszervezéséről,  
7) dönt a község közadósság-vállalásáról,  
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 a nevéről,   
10) elfogadja az etikai kódexet, és  
11) dönt a törvényben és a jelen statútumban megállapított egyéb esetekben.  
 

Összehívás  
 

48. 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 képviselők egyharmadának a kérésére, a kérelem átadásától számított 7 napon belül, 
úgy, hogy az ülés megtartásának az időpontja a kérelem átnyújtásától legkésőbb 15 napon belül 
legyen.  
    Amennyiben a képviselő-testület elnöke nem tűzi ki az ülés időpontját a jelen szakasz 2. 
bekezdésében említett határidőn belül, az ülés időpontját a kérelmező is kitűzheti, és az ülésen a 
kérelmező által kijelölt képviselő elnököl.  
    A községi képviselő-testület elnöke csak abban az esetben halaszthatja el az általa 
összehívott ülést, ha nincs meg az elegendő létszám a döntéshozatalhoz, más esetekben az ülés 
elhalasztásáról a községi képviselő-testület dönt.  
 

A munka nyilvánossága 
 

49. szakasz  
 

 A községi képviselő-testület ülései nyilvánosak.  
 A községi képviselő-testület munkájának a nyilvánosságáért a községi képviselő-testület 
elnöke felel.  
 A községi képviselő-testület ülésére szóló meghívót és az ülésanyagot 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 képviselő-testület ülésén, 
a 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 okokból és a haza védelme szempontjából, illetve egyéb különösen indokolt 
esetekben, amit a napirend megerősítése előtt kell megállapítani.   
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 5. szám − 

2011. április 01. 

 

 219 

A községi képviselő-testület munkatestületei  
 

50. szakasz  
 

 A községi képviselő-testület állandó munkatestületeket – tanácsokat, vagy időszakos 
munkatestületeket – bizottságokat alapít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából.  
 A munkatestületek véleményezik a községi képviselő-testület által meghozandó jogszabály- 
és rendeletjavaslatokat, valamint a jelen statútumban és a képviselő-testület ügyrendjében 
megállapított egyéb feladatokat is ellátnak.  
 A munkatestületeknek van elnöke és meghatározott számú tagja.   
 Az állandó és az időszakos munkatestületek elnökei és tagjai jogosultak a munkájukért járó 
térítményre, amelyet a községi képviselő-testület rendelettel szabályoz.  
 

Állandó munkatestületek  
 

51. szakasz  
 

 A községi képviselő-testület az alábbi állandó munkatestületeket alapítja:  
1.  költségvetési és pénzügyi tanács,  
2. gazdasági és helyi gazdaság-fejlesztési tanács,  
3. városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai tanács,  
4. statútum- és normatívügyi tanács,  
5. oktatás- és sportügyi tanács,  
6. egészségügyi és szociális politikai tanács,  
7. művelődés- és tájékoztatásügyi tanács,  
8. káder-, mandátumügyi és mentelmi tanács,  
9. folyamodvány- és panaszügyi tanács.  

 
Az állandó munkatestületek hatáskörét, feladatait és munkamódját, az állandó 

munkatestületek tagjainak a számát, valamint az állandó munkatestületek tagjainak a jogát és 
kötelezettségét közelebbről a képviselő-testület ügyrendje szabályozza.  

 
Az állandó munkatestületek megválasztása  

 
52. szakasz 

 
 Az állandó munkatestületek tagjait a községi képviselő-testület választja meg és menti fel 
képviselői csoportok javaslatára, amennyiben a törvény és a jelen statútum másként nem 
rendelkezik.  
 Az állandó munkatestület elnökét és tagjait a képviselő-testületi tagok mellet az 
állampolgárok köréből is lehet választani, akik érvényesültek a területen, amelyre a munkatestületet 
alakítják.  
 Egy képviselő legtöbb két állandó munkatestület tagja lehet.  
 Az állandó munkatestületek elnökeinek és tagjainak a javasolt jegyzékéről a vita lezárást 
követően, nyilvános szavazás útján, egészében kell dönteni.  
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Az állandó munkatestület elnöke  
 

53. szakasz  
 

 Az állandó munkatestület elnöke megszervezi a munkát, összehívja a munkatestületi ülést és 
elnököl alatta, megfogalmazza a végzéseket, és ismerteti azokat a képviselő-testület elnökével, 
illetve a titkárával.  
 

Időszakos munkatestületek - bizottságok  
 

54. szakasz  
 

 Az időszakos munkatestület megalakításáról szóló aktusnak meg kell állapítania a testület 
elnevezését és a szakterületet, amelyre alakul, az időszakos munkatestület hatáskörébe tartozó 
ügyeket, meg kell határoznia az időszakos munkatestület tagjainak a számát, megbízatási idejét, az 
időszakos munkatestület elnökének, tagjainak jogait és kötelességeit és az időszakos munkatestület 
működéséhez fontos egyéb kérdéseket.  
 A feladat befejezését követően az időszakos munkatestület megszűnik.  
 

A képviselő-testület különleges munkatestületei  
 

55. szakasz  
 

 A községi képviselő-testület az alábbi különleges munkatestületeket alakítja:  
1. biztonsági tanács, 
2. gyermekjogi tanács, 
3. ifjúsági tanács,  
4. közszolgálat-igénylők tanácsa,  
5. a nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság.  
 

A különleges munkatestületek munkafeltételeit, valamint a szakmai és adminisztrációs-
műszaki teendőket a községi közigazgatási hivatal biztosítja.   

 
Biztonsági tanács  

 
56. szakasz  

 
A biztonsági tanács a helyi önkormányzat, az állami szervek, illetve egyéb, biztonság 

tekintetében jelentős szervezetek és intézmények közötti munka tervezése, megszervezése és 
koordinálása céljából alakul.  

A tanács figyelemmel kíséri és értékeli a község területén a biztonságot, és erről tájékoztatja 
a községi képviselő-testületet és a községi tanácsot.  

A tanács javasolja valamennyi, az állampolgárok és anyagi javaik biztonságát veszélyeztető 
jelenség elhárításának szükséges intézkedését a községben és megelőző intézkedéseket foganatosít, 
amelyek kihatással vannak stabilitásukra.  

A tanács az állapotfelmérésben és az intézkedések indítványozásában együttműködik 
minden alannyal (rendőrség, bíróság, ügyészség, iskolák, egészségügyi intézmények, Szociális 
Védelmi Központ, helyi közösségek, közvállalatok stb.) és előmozdítja azok egymás közötti 
együttműködését, mindezt a község állampolgárainak magasabb szintű személyi és vagyoni 
biztonsága céljából.  
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A biztonsági tanács összetétele és megbízatási ideje  
 

57. szakasz  
 

A biztonsági tanácsot a község polgármestere, a községi képviselő-testület elnöke és 13 tag 
alkotja.  

A tanács elnöke a község polgármestere.  
A tanács tagjait négyéves időszakra kell választani, és a megbízatási idő lejárta után 

újraválaszthatók.  
A jelen szakasz 3. bekezdése alól kivételt képeznek a tagok, akik a tanácsba valamely 

szervben, szervezetben vagy intézményben az általuk ellátott tisztségnél fogva lettek megválasztva, 
az ő megbízatási idejük a tanácsban az általuk ellátott tisztség megszűnésének napjával szűnik meg.  
      A tanács tagjait a község polgármesterének a megindokolt javaslatára a községi képviselő-
testület választja meg.  

 
     Gyermekjogi Tanács  

 
58. szakasz  
 

     A Gyermekjogi Tanács:  
1) kezdeményezi és részt vesz a helyi  gyermekjóléti politika kidolgozásában az oktatás, az 
egészségügy, a szociális politika, az esélyegyenlőség, a sport, a bántalmazás, az elhanyagolás és a 
kihasználás elleni védekezés, a művelődés és a szabadidő-használat, az aktív részvétel, a 
tájékoztatás és az erőszak  vagy bűnözés megakadályozása, a fenntartható fejlődés és 
környezetvédelem, valamint egyéb, a gyermekek számára jelentős területeken;  
2) részt vesz  a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv, valamint az egyéb  stratégiai okiratok  
kidolgozásában, amelyek összhangban vannak a Nemzeti Gyermekjóléti Akciótervvel;  
3) véleményezi a gyermekek számára jelentős kérdéseket és  azokról  tájékoztatja a községi 
szerveket;  
4) véleményezi az előírások és rendeletek tervezeteit, amelyeket a gyermekekre vonatkozóan a 
községi képviselő-testület hoz meg és  előterjeszti azokat a községi képviselő-testületnek, a község 
polgármesterének és a Községi Tanácsnak;  
6) kezdeményezi projektumok előkészítését vagy a községnek a gyermekekkel kapcsolatos 
programokban és projektumokban való részvételét a gyermekek helyzetének előmozdítása és jogaik 
megvalósításának biztosítása érdekében, amelyek a község hatáskörébe tartoznak;  
7) pályázatot ír ki projektumok megvalósítására és javaslatot terjeszt elő a község polgármesterének 
az eszközöknek a jelentkezőknek való odaítélésére a községi költségvetés esközeinek keretében.  

 
 

A Gyermekjogi Tanács összetétele és megbízatási ideje 
 

59. szakasz 
 

A Gyermekjogi Tanácsnak 15 tagja van.  
A Gyermekjogi Tanács elnöke és tagjai négyéves időszakra kerülnek megválasztásra, és a 

megbízatási idejük lejártát követően újraválaszthatóak.  
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A Gyermekjogi Tanács tagjainak a megválasztása 
 

60. szakasz 
 

A Gyermekjogi Tanács elnökét és tagjait a községi képviselő-testület választja  meg.  
A Tanács elnökét a Községi Tanács, míg a tagokat az oktatási, egészségügyi és szociális 

intézmények, a biztonsági szervek, a gyermekek problémáival foglalkozó civil szervezetek, a 
médiumok és Zenta község gyermekei számára a Gyermekjóléti Akciótervet megvalósító 
gyermekek csoportja javasolja.  
 A Gyermekjogi Tanács elnökét és tagjait a községi képviselő-testület választja meg, azzal a 
feltétellel, hogy azok többéves tapasztalattal rendelkeznek a gyermekekkel folytatott munka minden 
területén, bizonyított szakképesítésük van, illetve aktívan részt vettek a gyermekek számára 
lényeges, több aktivitásban.  
 

Ifjúsági tanács 
 

61. szakasz 
 

Az ifjúsági tanács:  
1)  kezdeményezi és részt vesz a helyi ifjúsági politika kidolgozásában az oktatás, a sport, a 
szabadidő eltöltése, a foglalkoztatottság növelése, a tájékoztatás, az aktív részvétel, az 
esélyegyenlőség biztosítása, az egészségügy, a művelődés, a nemek egyenjogúsága, az erőszak és a 
bűnözés megakadályozása, a jogosultságok elérhetősége, a fenntartható fejlődés és 
környezetvédelem és egyéb, a fiatalok számára jelentős területeken,  
2)  részt vesz a különleges helyi akcióterveknek, programoknak és politikának a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiával összhangban történő kidolgozásában és figyelemmel kíséri azok megvalósulását,  
3) véleményezi a fiatalokkal kapcsolatos jelentős kérdéseket és azokról tájékoztatja a községi 
szerveket, véleményezi a jogszabály- és rendeletjavaslatokat, amelyeket a községi képviselő-testület 
hoz meg a fiatalok számára jelentős területeken,  
5) elfogadja a helyi ifjúsági politika és a fiatalok helyi akciótervei és programjai megvalósulásáról 
szóló évi és időszakos jelentéseket és utalja azokat a községi képviselő-testület, a község 
polgármestere és a községi tanács felé,  
6) kezdeményezi a projektumok előkészítését vagy a községnek a fiatalok programjaiban és 
projektumaiban való részvételét a fiatalok helyzetének előmozdítása és községi hatáskörbe sorolt 
jogaik érvényesítésének biztosítása céljából, 
7) serkenti a község és az ifjúsági szervezetek és egyesületek közötti együttműködést és támogatja 
tevékenységük megvalósítását,  
8) serkenti a fiatalok számára jelentős községek közötti együttműködést, és erről tájékoztatja a 
községi szerveket,  
9) véleményezi a fiatalok számára jelentős projektumjavaslatokat, amelyek finanszírozása részben 
vagy egészében a költségvetésből történik, figyelemmel kíséri azok megvalósulását és megadja 
véleményét a hatásköri községi szervnek. 
 

Az ifjúsági tanács összetétele és megbízatási ideje  
 

62. szakasz  
 

 Az ifjúsági tanácsnak 9 tagja van.  
Az ifjúsági tanács elnökét és tagjait négyéves megbízatási időre kell választani, és a 

megbízatási idő lejárta után újraválaszthatók.  



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 5. szám − 

2011. április 01. 

 

 223 

Az ifjúsági tanács tagjainak a megválasztása 
 

63. szakasz  
 

 Az ifjúsági tanács elnökét és tagjait a községi képviselő-testület választja meg a község 
polgármesterének, a községi képviselő-testület elnökének, képviselői csoportoknak, helyi 
közösségeknek, civil szervezeteknek, ifjúsági szervezeteknek és egyesületeknek, iskoláknak és más 
közszolgálatoknak a javaslatára.  
 A községi képviselő-testület választja meg az ifjúsági tanács tagjait az állampolgárok, 
szakemberek, egyesületek képviselői, iskolák és más közszolgálatok képviselői soraiból, számot 
viselve a nemek egyenjogúságáról és vegyes környezetben a nemzeti kisebbségek tagjainak a 
képviseltségéről.  
 Az ifjúsági tanács tagságának legalább a felét 15-től 30 éves fiatalok alkotják, akik a 
tevékenységükben és a viselkedésükben jelentősen érvényesítették a pozitív szerepet és a fiatalok 
jelentőségét a helyi közösségben, illetve akik a fiatalok érdeklődésének a különböző területein 
iskolai, egyetemi, tudományos, illetve egyéb jelentős díjak nyertesei. 
 Az ifjúsági tanács többi tagját a községi képviselő-testület választja, azzal a feltétellel, hogy 
rendelkeznek többéves gyakorlattal a fiatalok problémáival kapcsolatos tevékenységben, bizonyított 
szakképesítéssel, illetve aktívan részt vettek több, a fiatalok számára jelentős tevékenységben.  
 

A közszolgálat-igénylők tanácsa 
 

64. szakasz  
 

 A községi képviselő-testület állandó munkatestületeként megalakítja a 9 tagú közszolgálat-
igénylők tanácsát.  
 A közszolgálat-igénylők tanácsa megvitatja a közszolgálatok terveit, programjait és 
jelentéseit, és a munkájáról tájékoztatja a községi képviselő-testületet és a nyilvánosságot.  
 A közszolgálat-igénylők tanácsa különös tekintettel megvitatja a közszolgálati 
szolgáltatásokban elért minőségi szintet és terjedelmet, valamint a kommunális termékek és 
szolgáltatások díját, illetve a közszolgálati szolgáltatások térítményeinek a mértékét.  
 A közszolgálat-igénylők tanácsát a községi képviselő-testület választja meg képviselői 
csoportok és civil szervezetek javaslatára.  
 A közszolgálat-igénylők tanácsának az elnöke és a tagságának legalább a fele nem kerülhet 
ki a képviselők, tisztségviselők és a helyi önkormányzati egységben, valamint a községi alapítású 
közszolgálatokban foglalkoztatottak összetételéből.  
 A községi képviselő-testület megbízatásának a megszűnésével, megszűnik a közszolgálat-
igénylők tanácsa tagjainak a megbízatása is.  
 

A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság  
 

65. szakasz  
 

 A községi képviselő-testület állandó munkatestületként megalakítja a 9 tagú, nemek 
egyenjogúságával foglalkozó bizottságot.  
 A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság figyelemmel kíséri a nemek 
egyenjogúságának a megvalósulását, véleményezi a jogszabály- és rendeletjavaslatokat, amelyeket 
a községi képviselő-testület hoz meg, javasolja az aktivitásokat és intézkedések foganatosítását, 
különösen azokat, amelyek által a község szintjén megvalósul az esélyegyenlőségi politika.  
 A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság munkájában, meghívásra, határozathozatali 
jog nélkül, részt vehetnek más személyek is.  
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A községi képviselő-testület elnöke 
 

66. szakasz  
 

 A községi képviselő-testületnek van elnöke.  
 A képviselő-testület elnöke képviseli a községi képviselő-testületet, megszervezi a 
képviselő-testület munkáját, összehívja és elnököl a képviselő-testület ülésén, javasolja az ülés 
napirendjét, javasolja a községi képviselő-testület programját, együttműködik a község 
polgármesterével és a községi tanáccsal, felügyeli a munka nyilvánosságát, aláírja a képviselő-
testület által meghozott aktusokat, valamint ellátja a jelen statútummal és a képviselő-testület 
ügyrendjében meghatározott egyéb feladatokat is.  
 A képviselő-testület elnöke állandó munkaviszonyban állhat a községben, amiről a 
megválasztásakor kell dönteni.  
 

A községi képviselő-testület elnökének a megválasztása  
 

67. szakasz  
 

 A képviselő-testület elnökének a megválasztása a képviselők sorából történik, a képviselők 
legkevesebb egyharmadának a javaslatára, négy évre szólóan, titkos szavazással, a községi 
képviselő-testület képviselői teljes számának a szótöbbségével.  
 A képviselő csak egy jelölt előterjesztésében vehet részt.  
 Ha az első szavazási fordulóban a javasolt jelöltek egyike sem kapja meg a szükséges 
többséget, akkor a második fordulóban az első két jelöltre kell szavazni, akik az előző fordulóban a 
legtöbb szavazatot kapták. 
 A második fordulóban az a jelölt számít megválasztottnak, aki az összes képviselő-testületi 
tag többségének a szavazatát megkapja. 
 Ha a második fordulóban sem kapja meg egyik javasolt jelölt sem a szükséges szótöbbséget, 
akkor a jelöltállítás és a választás eljárását meg kell ismételni.  
 A jelöltállítás és a választás eljárását meg kell ismételni abban az esetben is, ha a listán csak 
egy jelölt szerepelt, és nem kapta meg a képviselők teljes számának a szükséges szótöbbségét.  
 

A községi képviselő-testület elnökének a felmentése  
 

68. szakasz  
 

 A képviselő-testület elnöke a megbízatásának letelte előtt felmenthető: 
1) személyes kérelmére,  
2) a képviselők legalább egyharmadának a javaslatára. 
A javaslatot írásban, indoklással ellátva kell benyújtani.  
A felmentése a megválasztására előirányzott módon és eljárással történik.  

 
A községi képviselő-testület elnökhelyettese  

 
69. szakasz  

 
A képviselő-testület elnökének helyettese van, aki helyettesíti őt távollétében és tisztségének 

ellátásában való akadályozottsága esetén.  
 A képviselő-testület elnökhelyettesét a képviselő-testületi elnökkel azonos módon kell 
megválasztani és felmenteni.  

A képviselő-testület elnökhelyettese nem állhat állandó munkaviszonyban a községben. 
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A képviselő-testület titkára  
 

70. szakasz  
 

 A képviselő-testületnek titkára van, aki gondoskodik a képviselő-testület és munkatestületei 
üléseinek összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakteendők ellátásáról, és irányítja a 
munkájukkal kapcsolatos adminisztratív teendőket.  
 A képviselő-testületi titkárt a képviselő-testületi elnök javaslatára négy évre helyezik 
tisztségbe, és ismételten tisztségbe helyezhető. 
 A képviselő-testület titkárának a tisztségébe jogtudományi egyetemi végzettségű, a 
közigazgatási szervekben végzett munkához megkövetelt szakvizsgával és legalább ötéves 
gyakorlattal rendelkező személy helyezhető. 
 A képviselő-testület elnökének az indokolt javaslatára a képviselő-testület a titkárt a 
megbízatásának letelte előtt is felmentheti. 
 A képviselő-testület titkára felel az adatok, okmányok és okiratok időben történő 
megküldéséért, amennyiben azokat a községi képviselő-testület működését és aktáit felügyelő 
köztársasági, illetve autonóm tartományi hatásköri szerv kéri.  
 

A képviselő-testület ügyrendje 
  

71. szakasz  
 

 A képviselő-testület ülésének előkészítését, vezetését és működését, valamint a képviselő-
testület munkájához fűződő egyéb kérdéseket a képviselő-testület ügyrendje szabályozza.  
 Az ügyrendet a községi képviselő-testület hozza meg a képviselők teljes számának 
szótöbbségével.  
 
2. A község végrehajtó szervei  
 

Végrehajtó szervek  
 

72. szakasz 
 
 A község végrehajtó szervei a község polgármestere és a községi tanács.  
 
2.1. A község polgármestere  
 

A község polgármesterének a megválasztása 
 

73. szakasz 
 

 A község polgármesterét a képviselő-testület a képviselők köréből 4 évre, titkos szavazással, 
a községi képviselő-testület tagjai teljes számának a szótöbbségével választja. 
 A község polgármesterének helyettese van, aki távollétében és tisztségének ellátásában való 
akadályozottsága esetén helyettesíti őt.  

A község polgármesterét a községi képviselő-testület elnöke jelöli. 
Az alpolgármester-jelöltet a képviselő-testületi tagok köréből a polgármesterjelölt jelöli, a 

képviselő-testület pedig a polgármester-választással azonos módon választja meg. 
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A tisztségek összeférhetetlensége  
 

74. szakasz  
 

A község polgármesterének és az alpolgármesternek a tisztségük betöltésével megszűnik a 
képviselői mandátumuk a községi képviselő-testületben.  

A község polgármestere és alpolgármestere állandó munkaviszonyban áll a községben.  
 

Hatáskör 
 

75. 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 az utalványozója, és dönt az állandó és folyó költségvetési 
tartalék eszközeinek a felhasználásáról, 
4) községi szolgálatokat alapít a költségvetési eszközök használatának felügyelésére és 
ellenőrzésére,   
5) jóváhagyja azokat az általános aktusokat, amelyek a községi költségvetésből pénzelt 
intézmények alkalmazottjainak számát és struktúráját rendezi, valamint jóváhagyja a községi 
költségvetés használói programjának, vagy programja egy részének a megvalósításában résztvevő 
alkalmazottak és egyéb személyek számát és struktúráját,  
6) döntést hoz a községi szervek által használt ingatlanok használatba adásáról, illetve 
bérbeadásáról, valamint a használatba adásról, illetve a bérbeadásról szóló szerződés felmondásáról, 
valamint az ingatlan jelzálogosításról, összhangban a törvénnyel,  
7) irányítja és egybehangolja a községi közigazgatási hivatal működését,  
8) egyedi aktusokat hoz meg, amelyek meghozatalára a törvény, a jelen statútum vagy a képviselő-
testület rendelete alapján meghatalmazással bír,  
9) tájékoztatja a nyilvánosságot a munkájáról,  
10) fellebbezés nyújt be a Szerb Köztársaság alkotmánybíróságához, ha az állami vagy községi 
szerv egyedi aktusa vagy tevékenysége lehetetlenné teszi a község hatáskörébe sorolt teendők 
végzését,  
11) szaktanácsadási munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó egyes feladatok ellátására,  
12) adományok átvételéről szóló szerződéseket köt,  
13) külön kollektív szerződéseket köt a községi alapítású közvállalatokkal és közszolgálatokkal,  
14) ellátja a jelen statútummal és az egyéb községi aktusokkal meghatározott feladatokat is.  
 
 A község polgármestere felel az adatok, iratok és okmányok időben történő megküldéséért, 
amikor azt a község és a községi közigazgatási hivatal feletti felügyeletet gyakorló hatásköri 
köztársasági, illetve autonóm tartományi szerv megköveteli. 
 
2.2. A községi tanács   

Összetétel és megválasztás   
 

76. szakasz  
 

 A községi tanácsot a község polgármester, az alpolgármester, valamint a községi tanács 5 
tagja alkotja.  
 A községi tanács elnöke a község polgármestere. 
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 Az alpolgármester tisztségénél fogva tagja a községi tanácsnak. 
 A községi tanács tagjait a községi képviselő-testület választja - titkos szavazással a 
képviselők teljes számának a szótöbbségével - négy eves időszakra.  
 A községi tanács tagjelöltjeit a polgármester-jelölt javasolja.  
 

A tisztségek összeférhetetlensége  
 

77. szakasz  
 

 A községi tanácsnak a tagjai egyidejűleg nem lehetnek képviselők is, de megbízást 
kaphatnak a község hatáskörébe tartozó egy vagy több meghatározott területre. 
 A községi tanács tagjává választott képviselőnek a képviselői megbízatása megszűnik. 
 A községi tanács tagjai állandó munkaviszonyban állhatnak a községben, amiről a 
megválasztásukkor kell dönteni.  
 

Hatáskör 
 

78. szakasz 
 

 A községi tanács:  
1) előterjeszti a statútumot, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó egyéb 
rendeleteket és aktusokat, 
2) közvetlenül végrehajtja a képviselő-testület rendeleteit és egyéb aktusait, és gondoskodik a 
végrehajtásukról, 
3) ideiglenes finanszírozásról szóló rendeletet hoz, ha a képviselő-testület az adóév kezdete előtt 
nem hozza meg a költségvetést, 
4) felügyeli a községi közigazgatási hivatal munkáját, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi a 
községi közigazgatási hivatalnak azokat az aktusait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, 
a statútummal, a képviselő-testület által hozott egyéb aktussal vagy rendelettel, 
5) másodfokú közigazgatási eljárásban eljár az állampolgárok, vállalatok, intézmények és egyéb 
szervezetek jogait és kötelezettségeit érintő, községi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben, 
6) gondoskodik a köztársaság, illetve az autonóm tartomány jogainak és kötelességeinek a köréből 
átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
7) tisztségbe helyezi és felmenti a községi közigazgatási hivatal vezetőjét. 
8) szaktanácsadási munkaterületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó egyedi feladatok ellátására,  
9) tájékoztatja a nyilvánosságot a munkájáról,  
10) a község polgármesterének javaslatára meghozza a működéséről szóló ügyrendet,  
11) a községi képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatokat is ellát.  
 

A község polgármesterének a helyzete a községi tanácsban  
 

79. 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 
találja, hogy az nem áll összhangban a törvénnyel. 
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A munkához és a döntéshozatalhoz szükséges létszám  
 

80. szakasz  
 

   A községi tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a teljes taglétszámához viszonyított 
többség jelen van.  

   A községi tanács a jelenlevő tagok szótöbbségével hozza döntéseit, hacsak a törvény vagy a 
jelen statútum egyes kérdésekben nem ír elő másmilyen többséget.  

   A községi tanács a teljes taglétszám szótöbbségével hozza döntéseit a statútum-javaslat, a 
községi költségvetés-javaslat megerősítésekor, valamint az ideiglenes finanszírozásról szóló döntés 
meghozatalakor.  

 
A községi tanács ügyrendje  

 
81. szakasz  

 
 A községi tanács szervezetét, munkamódszerét és döntéseit az ügyrendje szabályozza 

részletesebben, a törvénnyel és a jelen statútummal összhangban.  
 

Gazdasági tanács  
 

82. szakasz  
 

 A községi tanács megalakítja a gazdasági tanácsot.  
 A gazdasági tanács hatásköre kezdeményezéseket adni a gazdasági fejlődéssel kapcsolatban, 

megvitatni a gazdasági fejlődés stratégiáját és terveit és figyelemmel kísérni a helyi gazdasági 
fejlődés terveinek és programjának a végrehajtását.  

 A gazdasági tanács a kezdeményezéseit és a végzéseit ismerteti a községi képviselő-
testülettel, a község polgármesterével és a községi tanáccsal.  

 A gazdasági tanács feladatait, munkamódszerét és döntéshozatali módját a községi tanács 
ügyrendje szabályozza közelebbről.  

 
A gazdasági tanács összetétele  

 
83. szakasz  

 
 A gazdasági tanács elnökét és 8 tagját a községi tanács nevezi ki a községi tanács 

mandátumának időtartamára.  
 A gazdasági tanács tagjait javasolhatják civil szervezetek, helyi közösségek, gazdasági 

társulatok és vállalkozók.  
 A gazdasági tanács tagsága legalább egyharmadának a gazdálkodók és vállalkozók, illetve 

társulásaik köreiből kell lennie.  
 

Jelentéstétel a községi képviselő-testület felé 
 

84. szakasz  
 

 A község polgármestere és a községi tanács köteles rendszeresen jelentést adni a községi 
képviselő-testületnek saját kezdeményezésre, vagy a képviselő-testület kérésére, de legalább évente 
egyszer a képviselő-testület rendeleteinek és egyéb aktusainak a végrehajtásáról.  
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A község polgármesterének a felmentése   
 

85. szakasz  
 

 A község polgármestere a megválasztásával azonos módon felmenthető a megbízatási ideje 
lejárta előtt, a képviselők legalább egyharmadának az indoklással ellátott javaslatára.   

 A község polgármesterének a felmentésére irányuló javaslatot a községi képviselő-
testületnek a képviselő-testület elnökének való átadásától számított 15 napon belül meg kell 
vitatnia, és döntenie kell róla.   

 Amennyiben a képviselő-testület nem menti fel a község polgármesterét, a javaslatot 
benyújtó képviselők az előző javaslatuk elutasításától számított hat hónap eltelte előtt nem 
javasolhatják újból a község polgármesterének a felmentését. 
 

A község polgármestere felmentésének a következménye  
 

86. szakasz  
 

 A község polgármestere felmentésével megszűnik a község alpolgármesterének és a községi 
tanácsnak a megbízatása.  
 

A község alpolgármestere, illetve a községitanács-tag felmentése  
 

87. szakasz  
 

 A község alpolgármestere, illetve a községi tanács tagja felmenthető megbízatási ideje 
lejárta előtt a község polgármesterének, vagy a képviselők legalább egyharmadának a javaslatára 
megválasztásukkal azonos módon.  

 A község alpolgármestere, illetve a községi tanács felmentésére irányuló javaslattal 
egyidejűleg a község polgármestere köteles javaslatot beterjeszteni a község új alpolgármesterének, 
vagy községitanács-tagjának a megválasztására, amely egyidejűleg dönt a felmentésről és a 
megválasztásról.  

 A község polgármestere, a község alpolgármestere vagy a községi tanács tagja, akiket 
felmentettek vagy önként mondtak le, továbbra is tisztségben maradnak és ellátják a folyó ügyeket a 
község új polgármesterének, alpolgármesterének vagy községitanács-tagjának a megválasztásáig.   
 

A község végrehajtó szervei megbízatásának a képviselő-testület megbízatásának 
megszűnése miatti megszűnése  

 
88. szakasz  

 
 A községi képviselő-testület megbízatásának a 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 tisztségbelépéséig, ha a képviselő-testület megbízatása a 
képviselő-testület felosztása miatt szűnt meg.  
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3. Községi közigazgatási hivatal  
 

A községi közigazgatási hivatal 
 

89. szakasz  
 

 A község jogai és kötelezettségei keretébe tartozó közigazgatási teendők, valamint a községi 
képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács bizonyos szakteendőinek az ellátása 
céljából megalakul a községi közigazgatási hivatal.  
 

Hatáskör 
 

90. szakasz  
 

 A községi közigazgatási hivatal: 
1)  előkészíti a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács által meghozandó 
jogszabályok és egyéb aktusok tervezetét, 
2) végrehajtja a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács rendeleteit és 
egyéb aktusait, 
3) közigazgatási eljárásban első fokon eljár a község hatáskörébe tartozó, az állampolgárok, 
vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek jogait és kötelességeit érintő közigazgatási ügyekben, 
4) ellátja a közigazgatási felügyeletet a képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános 
aktusainak végrehajtása felett, 
5) végrehajtja a végrehajtásban a községre átruházott törvényeket és egyéb jogszabályokat, 
6) ellátja a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács által megállapított 
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  

 
91. 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 megvalósulását.    
 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 szervezete  
 

92. szakasz  
 

 A községi közigazgatási hivatal egységes szervként alakul meg. 
 A községi közigazgatási hivatalban a rokonjellegű közigazgatási, szakmai és egyéb teendők 
végzésére szervezési egységek alakulnak.  
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Vezetés  
 

93. szakasz  
 

 A községi közigazgatási hivatalt annak vezetője irányítja.  
 A községi közigazgatási hivatal vezetőjévé olyan személy jelölhető ki, aki jogtudományi 
egyetemi végzettséggel, az államigazgatási szervekben végzett munkához megkövetelt 
szakvizsgával, legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
 

A községi közigazgatási hivatal vezetőjének a tisztségbehelyezése  
 

94. szakasz  
 

 A községi közigazgatási hivatal vezetőjét nyílt pályázat alapján 5 évre a községi tanács 
helyezi tisztségbe.  
 A közigazgatásban a szervezési egységek vezetőit a községi közigazgatási hivatal vezetője 
osztja be.  

 A hivatalvezető felelőssége  
 

95. szakasz  
 

 A hivatalvezető a munkájáért és a községi közigazgatási hivatal működéséért, összhangban a 
jelen statútummal és a községi közigazgatási hivatalról szóló rendelettel, a községi képviselő-
testületnek és a községi tanácsnak felel. 
 A községi tanács felmentheti a hivatalvezetőt a község polgármesterének, a községi tanács 
tagjai legalább egyharmadának, vagy a községi képviselő-testület tagjai legalább egyharmadának az 
indoklással ellátott javaslatára. 
 

96. szakasz 
 

A község polgármesterének tanácsosai 
 
 A község polgármestere a Községi Közigazgatási Hivatalban tisztségbe helyezi a 
gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság, valamint a nemzetközi és regionális együttműködés területéhez 
tartozó teendőket ellátó tanácsosait. 
 A község polgármesterének tanácsosai kezdeményezéseket terjesztenek elő, projektumokat 
javasolnak, továbbá véleményezik a tárgykörükbe tartozó és a község fejlesztése szempontjából 
fontos kérdéseket, és a Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló aktusban megállapított 
egyéb teendőket is ellátják. 
 A Községi Közigazgatási Hivatalban legfeljebb három polgármesteri tanácsos helyezhető 
tisztségbe. 
 

A községi közigazgatási hivatal szervezete  
 

97. szakasz  
 

 A községi közigazgatási hivatalról szóló rendeletet a községi tanács javaslatára a községi 
képviselő-testület hozza meg. 
 A községi közigazgatási hivatal belső szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló 
szabályzatát a községi tanács egyetértésével a községi közigazgatási hivatal vezetője hozza meg. 
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Hatáskör a közigazgatási felügyelet gyakorlásában  
 

98. 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 vétség elkövetése miatt illetékes hatóságnál feljelentést 

tehet, és szabálysértési eljárás megindítását kérelmezheti, 
4)  ideiglenes parancsot, illetve tilalmat adhat ki, 
5) másik hatóságot értesíthet, ha indokolt olyan intézkedések foganatosítása, amelyekben az 

adott hatóság rendelkezik hatáskörrel, 
6) egyéb olyan intézkedéseket foganatosíthat, amelyekre törvény, jogszabály vagy általános 

aktus felhatalmazza. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendők ellátására való felhatalmazást és szervezeti 
felkészülést közelebbről a községi képviselő-testület szabályozza rendelettel. 
 

A jogszabályok alkalmazása a közigazgatási eljárásban  
 

99. 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.  
 

Hatáskörütközés  
 

100. szakasz  
 

 A községi tanács rendezi a hatáskörütközést 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 
hatáskörütközését.  
 
 

A közigazgatási ügyek végzésének feltételei  
 

101. 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, megfelelő gyakorlattal.  
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Kizárás 
 

102. szakasz 
 

 A községi közigazgatási hivatal vezetőjének a kizárásában a községi tanács jár el.  
A községi közigazgatási hivatal hivatali személyének a kizárásában a hivatalvezető jár el. 

 
 
V. A POLGÁROKNAK A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN VALÓ KÖZVETLEN RÉSZVÉTELÉNEK FORMÁ I  

 
A polgárok közvetlen részvételének formái 

 
103. szakasz 

 
 A község hatásköreinek érvényesítésében az állampolgárok közvetlenül, állampolgári 
kezdeményezés, lakossági gyűlés és népszavazás útján vehetnek részt. 

 
Állampolgári kezdeményezés 

 
104. szakasz 

 
Az állampolgárok állampolgári kezdeményezés útján a képviselő-testületnek olyan aktus 

meghozatalát indítványozzák, amely a törvénnyel összhangban a község hatáskörébe tartozó adott 
kérdést fog szabályozni, valamint a statútum vagy egyéb aktus módosítását és népszavazás kiírását.  

A községi közigazgatási hivatal köteles szakmai segítséget nyújtani az állampolgároknak az 
állampolgári kezdeményezésben foglalt javaslatok megfogalmazásában.  
 Az állampolgári kezdeményezés jogszerű megindításához az állampolgári kezdeményezést 
aláírók névsorát a törvénnyel összhangban kell összeállítani, és azt alá kell írnia az állampolgári 
kezdeményezésről szóló aktus átadásának napján a választói névjegyzék lezárásáról szóló utolsó 
hivatalosan, a képviselő-testületi tagok megválasztására közzétett határozatában szereplő összes 
községi választó legalább 5%-ának, amennyiben a törvény vagy a jelen statútum másképp nem 
rendelkezik.  
 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 külön 
rendelete szabályozza. 

Lakossági gyűlés 

105. szakasz 
 
 A lakossági gyűlés a községi szervek hatáskörébe tartozó kérdéseket vitatja meg, és ezekkel 
kapcsolatosan ad javaslatokat.  
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A gyűlés összehívása  
 

106. 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 a területén van, vagy a képviselő-testület képviselőinek legalább 
az egynegyede, a gyűlés megtartása előtt legalább nyolc nappal.   

 A gyűlést összehívó személy köteles tájékoztatni a községi közigazgatási hivatalt a gyűlés 
megtartásáról.  

A községi közigazgatási hivatal köteles a gyűlést összehívó személynek szakmai segítséget 
nyújtani az összehívásban és a lakossági gyűlés megrendezésének előkészítésében.  

 A gyűlés összehívásának javaslatát utalhatja a gyűlésen megvitatandó kérdésekben 
hatáskörrel rendelkező községi szerv is.  
 A gyűlés összehívásáról az állampolgárokat kötelezően tájékoztatni kell a gyűlés 
összehívásáról szóló aktusnak a hirdetőtáblára való kifüggesztésével, a tömegtájékoztatási eszközök 
útján, vagy egyéb megszokott módon.  

 

A gyűlés működése és a gyűlés álláspontjainak a megállapítása  

107. szakasz  

 A lakossági gyűlésen az azt összehívó, vagy az általa meghatalmazott személy elnököl.  

 A kérdések megvitatásában, a kezdeményezések megindításában és az egyes határozatok 
előterjesztésében jogosult részt venni a község minden nagykorú állampolgára.  

 A lakossági gyűlésen való döntéshozatalban azok az állampolgárok is részt vehetnek, 
akiknek a lakóhelye vagy a vagyona a területen található, amelyen a lakossági gyűlést tartják.  

 A lakossági gyűlés a döntéshozatalra jogosult jelenlevő állampolgárok szótöbbségével hozza 
meg a döntéseit.  

 A községi közigazgatási hivatal köteles szakmai segítséget nyújtani az állampolgároknak a 
javaslatok, illetve a lakossági gyűlés kérelmeinek a megfogalmazásában, mielőtt azokat utalják a 
hatásköri községi szerv elé.  

 A gyűlés munkamódját és az álláspontok megállapításának a módját a községi képviselő-
testület rendelettel rendezi.  

 

A község hatásköri szerveinek az eljárása a gyűlés megtartását követően  

 

108. 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.  

 

 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 5. szám − 

2011. április 01. 

 

 235 

Népszavazás  

109. szakasz  

 A községi képviselő-testület saját kezdeményezésre, a képviselők teljes számának a 
szótöbbségével népszavazást írhat ki a hatáskörébe tartozó kérdésekről. 

 A községi képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdésekről köteles népszavazást kiírni a 
község állampolgárainak kérelmére.  

 Az állampolgároknak a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti kérelme jogszerű, ha a kérelem 
aláíróinak jegyzéke a törvénnyel összhangban  lett összeállítva, és azt  a képviselő-testület 
képviselői megválasztásának a választói névjegyzéke lezárásáról szóló legutolsó nyilvánosan 
közzétett határozat alapján bejegyzett községi választópolgárok legalább 10%-a aláírta.    

A népszavazást a kiírásától számított 90 napon belül kell lefolytatni.  
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 
választói névjegyzékbe bejegyzett állampolgárok többsége rászavazott.  

A népszavazás útján meghozott döntés akkor érvényes, ha a szavazáson részt vett 
állampolgároknak a többsége megszavazta, feltéve, hogy az állampolgárok több mint fele részt vett 
a szavazáson. 

A népszavazáson hozott határozat kötelező érvényű.  
A népszavazás eljárását és lebonyolítását a képviselő-testület külön rendelettel szabályozza.  
 

Népszavazás a helyi közösség területén  
 

110. szakasz  
 

A községi képviselő-testület köteles kiírni a népszavazást a helyi közösség területére olyan 
kérdésekről, amelyek az érintett helyi közösség lakosságának a szükségleteire, illetve érdekeire 
vonatkoznak, ha a népszavazás kiírására irányuló  kérelem aláíróinak jegyzéke a törvénnyel 
összhangban lett összeállítva, és azt a helyi közösség szervei megválasztásának a választói 
névjegyzéke lezárásáról szóló legutolsó nyilvánosan közzétett határozat alapján bejegyzett, a 
népszavazás kiírását kérő helyi közösség területén levő választópolgárok legalább 10%-a aláírta.    
 

A polgárok panasztétele  
 

111. szakasz  
 

A község szervei és szolgálatai kötelesek az állampolgárok jogainak és kötelezettségeinek az 
érvényesítése során megadni a szükséges adatokat, magyarázatokat és tájékoztatásokat.  

A község szervei és szolgálatai kötelesek mindenkinek lehetővé tenni a munkájukra és a 
szabálytalan működésökre, valamint a községi közigazgatás hivatalban foglalkoztatottak viszonyára 
a panaszok benyújtását.  

A község szervei és szolgálatai kötelesek a panaszban kiemelt, a munkájukban tanúsított 
mulasztásukra és szabálytalanságokra tett állításokat kivizsgálni, valamint a törvénnyel 
összhangban elindítani a megfelelő eljárást a mulasztások és a szabálytalanságok büntetésének és 
elhárításának ügyében.  

A község szervei és szolgálatai kötelesek a panasztevő számára 30 napon belül válasszal és 
információval szolgálni arról, hogy a panasz nyomán indult-e eljárás, és milyen módon, ha a 
panasztevő azt kéri.  
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VI. AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK A KÖZSÉGI TEVÉKENYSÉGBEN VA LÓ 
    RÉSZVÉTELÉNEK EGYÉB FORMÁI  
 

Közvélemény-kutatás 
 

112. szakasz  
 

 A község szervei konzultálhatják az állampolgárokat a hatáskörükbe tartozó kérdésekről.  
 A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti konzultációt közvélemény-kutatás formájában kell 
lebonyolítani.  
 A közvélemény-kutatást szabály szerint a község állampolgárai többsége számára jelentős 
javaslatok kidolgozása előtti körkérdés formájában kell lebonyolítani.   
 

Közvita  
 

113. szakasz  
 

 A község szervei kötelesek legalább egy közvitát tartani:  
1) a községi költségvetésről szóló rendelet elfogadásának eljárása során,  
2) a község statútuma meghozatalának vagy módosításának a folyamata során, kivéve, ha  a 
statútum módosítására  a törvénnyel való összehangolás miatt került sor,  
3) a község forrásjövedelem-kulcsa, valamint a helyi illetékek és térítmények mértéke, módja 
és mércéi megállapításának eljárásában,  
4) a stratégiai és fejlesztési akciótervek elfogadásának eljárásában,  
5) és a törvényben, a statútumban és a községi képviselő-testület rendeleteiben előirányozott 
egyéb esetekben.  

 
A közvita megszervezése  

 
114. szakasz 

 
 A jelen statútum értelmében a közvitán a községi hatásköri szervek, illetve a közszolgálatok 
képviselőinek a nyílt ülése értendő az érdekelt állampolgárokkal és a civil szervezetek, valamint a 
tömegtájékoztatási eszközök képviselőivel.  
 A községi képviselő-testület köteles minden községrész állampolgárának lehetővé tenni a 
közvitákon való részvételt.  
 A közvitát a községi képviselő-testület elnöke a községi szervek és testületek 
kezdeményezésére, valamint saját kezdeményezésre szervezi meg a törvényben, a jelen statútumban 
és a községi képviselő-testületi rendeletekben előirányozott esetekben.  
 A megszervezés módját, a tájékoztatás és egyéb, a közvitával kapcsolatos kérdéseket a 
községi képviselő-testület külön rendelettel szabályozza.  
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VII. HELYI KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 

A helyi közösségi önkormányzat formái  
 

115. szakasz  
 

A község területének bizonyos részein élő állampolgárok közvetlen jelentőségű 
szükségleteinek és érdekeinek a 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 a megszervezésük lehetősége.  

Amennyiben a helyi közösség több falura alakul, minden faluban alakítható helyi bizottság.  
 

 
A helyi közösségi önkormányzat jogi státusa  

 
116. szakasz  

 
A helyi közösség a jelen statútummal és az alapításról szóló rendelettel megállapított jogkör 

és kötelezettség keretein belül jogi személy jelleggel bír. 
A helyi bizottságok nem rendelkeznek jogi személy jelleggel.  

 
A helyi közösség alapítása, területének változtatása és megszűnése 

 
117. szakasz  

 
A helyi közösség létrehozására, a területére, amelyre létrehozzák, valamint a megszűnésére 

vonatkozó javaslatot benyújthatja a község polgármestere, a képviselők legalább egynegyede, a 
helyi közösségek tanácsa, illetve a javaslatban szereplő területen élő állampolgárok, állampolgári 
kezdeményezés formájában.    

Új helyi közösség megalapításáról, területváltoztatásáról és a helyi közösség megszűnéséről 
a képviselők teljes számának szótöbbségével a községi képviselő-testület dönt.  

A községi képviselő-testület köteles az új helyi közösség megalapításáról, a 
területváltoztatásról vagy a helyi közösség megszűnéséről szóló rendelet meghozatala előtt 
nyilvános véleménykutatás útján kikérni az állampolgárok véleményét a község területéről, amelyre 
a javaslat vonatkozik.  

A községi képviselő-testület köteles a területváltoztatásról, illetve a helyi közösség 
megszűnéséről szóló rendelet meghozatala előtt kikérni a helyi közösség tanácsának a véleményét 
is, amelyre a javaslat vonatkozik.  

A munka nyilvánossága  
 

118. szakasz  
 

A helyi közösség szerveinek a munkája nyilvános.  
 A munka nyilvánosságát és az állampolgárok tájékoztatását különösen az alábbiakkal 

biztosítják:  
1) kötelező közvitákkal: a helyi közösség pénzügyiterv-javaslatáról, a helyi közösség 
zárszámadásáról, a helyi közösség munkájáról szóló évi jelentésekről, egyéb esetekben, amikor a 
község vagy a helyi közösségek szervei úgy döntenek,  
2) a helyi közösség tanácsa ülése napirendjének és anyagának, valamint a helyi közösség 
határozatjavaslatainak a hirdető táblán, vagy olyan hirdetési felületen való közzétételével, amely 
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hozzáférhető az állampolgárok többsége számára, az elfogadott határozatok és egyéb aktusok 
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 a jegyzőkönyveibe és aktusaiba a 
betekintésre, és a helyi közösségek tanácsának az ülésein a részvételre való jogosultságuk 
érvényesítésével.  

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 közelebbről a helyi közösség 
alapszabálya rendezi.  

A helyi közösség tanácsa 
 

119. szakasz  
 

 A helyi közösségben az állampolgárok képviseleti testületeként megalakul a helyi közösség 
tanácsa.  
 A tanács teendőit és feladatait, a tanács tagjainak a számát és döntéshozatalának a módját a 
helyi közösség alapszabálya rendezi.  
 A helyi közösség tanácsának a választását a községi képviselő-testület elnöke írja ki.   
 A helyi közösségek szerveit közvetlenül, titkos szavazással kell megválasztani, az általános 
és azonos választhatósági jog alapján.  
 Minden, a helyi közösség területén lakóhellyel rendelkező állampolgár, aki betöltötte a 18. 
életévét jogosult a helyi közösség szerveibe választani és választva lenni. 
 Az állampolgárok a lakossági gyűlésen javasolják a helyi közösség tanácsába a jelölteket.  
 A szavazólapon fel kell tüntetni minden jelölt család- és utónevét, születési évét és 
foglalkozását.  
 A választható tagok közül a többségét elérő jelöltek a megválasztottak. 
 A helyi közösség tanácsában a tagság lemondás, feltétel nélküli börtönbüntetés, a 
cselekvőképesség teljes vagy részleges elvesztése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának az 
elvesztése vagy a lakóhelynek a helyi közösség területén kívüli változása, visszavonás vagy halát 
esetén szűnik meg.  
 A helyi közösség szervei megválasztásának a módját közelebbről a helyi közösség 
önkormányzatáról szóló rendelet szabályozza.  

 
A működést szolgáló eszközök 

  
120. szakasz  

 
A helyi közösség működését szolgáló eszközök forrása: 

1) a község költségvetésében biztosított eszközök,  
2) az állampolgárok helyi járuléka által biztosított eszközök,  
3) adományok, 
4) a helyi közösség saját tevékenységből szerzett bevételei. 
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A helyi közösségnek a községtől átutalt eszközöket a község költségvetésében  
külön, minden helyi közösség részére, rendeltetés szerint kell biztosítani:  

1) a helyi közösség szervei működéséhez a folyó költségekre az eszközöket,  
2) a helyi közösségre ráruházott teendők ellátáshoz szükséges eszközöket,  
3) a helyi közösség vagy annak egy részén bevezetett helyi járulék programjának a 

társfinanszírozásához szükséges eszközöket,  
4) a helyi bizottságok munkájához szükséges eszközöket.  

 
A helyi közösség a hatásköri községi szerv által jóváhagyott eszközöket a pénzügyi tervvel 

összhangban használja fel.  
 

A helyi közösségi önkormányzatra ruházott teendők  
 

121. szakasz  
 

 A községi képviselő-testület a rendeletével, a szükséges eszközök biztosítása mellet, 
valamennyi vagy egyes helyi közösségekre ráruházhatja a község hatáskörébe tartozó bizonyos 
feladatok ellátást.  

 A teendők átruházásakor abból kell kiindulni, hogy az átruházott teendők közvetlen és 
mindennapos jelentőségűek-e a helyi közösség lakosainak az életében.  
 

A községi közigazgatási hivatal munkájának a megszervezése a helyi közösségekben  
 

122. szakasz  
 

 A községi közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó bizonyos teendők ellátása céljából 
megszervezhető a községi közigazgatási hivatal működése a helyi közösségekben.  

 A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti teendőket a községi közigazgatási hivatal vezetőjének 
a javaslatára a község polgármestere állapítja meg.  
 
 
VIII. A KÖZSÉG EGYÜTTM ŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA  
 

A község együttműködése és társulása hazai községekkel és városokkal  
 

123. szakasz 
 

A község, annak szervei és szolgálatai, valamint az általa alapított vállalatok, intézmények 
és egyéb szervezetek a közös érdekű területeken együttműködnek más községekkel és városokkal, 
és azok szerveivel és szolgálataival, és ennek megvalósítására – a törvénnyel és az alapszabállyal 
összhangban – eszközöket társíthatnak, közös szerveket, vállalatokat, intézményeket és egyéb 
szervezeteket és intézményeket alakíthatnak. 

 
Együttműködés más államok önkormányzatának területi közösségeivel és egységeivel  

 
124. szakasz 

 
 A község a Szerb Köztársaság külpolitikája keretében, a Szerb Köztársaság területi 
egységének és jogrendjének betartásával, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban a közös 
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érdekű területeken együttműködhet más államok megfelelő önkormányzatának területi 
közösségeivel és egységeivel. 
 A megfelelő területi közösségekkel, községekkel és városokkal való együttműködésről szóló 
rendeletet a Szerb Köztársaság Kormányának a jóváhagyásával a községi képviselő-testület hozza 
meg.  
 Az együttműködésről szóló megállapodást vagy egyéb aktus a község polgármestere írja alá.  
 A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti aktust a Szerb Köztársaság Kormánya jóváhagyásának 
a megszerzését követően kell közzétenni.  
 

Városok és község társulása és egyesülete  
 

125. szakasz  
 

 A község lehet alapítója vagy társulhat városok és községek egyesületéhez.  
 A község a helyi önkormányzat fejlesztése, védelme és a közös érdekek érvényesítése 
céljából alapítója lehet, vagy társulhat a városok és községek egyesületéhez.  
 A község az egyesületi tagsága révén tapasztalatot cserél, együttműködést valósít meg hazai 
és más államokbeli városokkal és községekkel, részt vesz a saját és közösen megállapított érdekek 
állami szervek előtti képviseletében, különösen a helyi önkormányzat védelme, előmozdítása és 
finanszírozása szempontjából jelentős törvények és egyéb aktusok, valamint egyéb, a városok és 
községek tevékenységének megvalósításában jelentős jogszabályok meghozatalának a 
folyamatában.  
 

 
126. szakasz  

 
 A község szervei a község és állampolgárai érdekében együttműködhetnek kormányon 
kívüli, emberbaráti és más szervezetekkel.  
 
 
IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME 

 
A község jogainak a védelme  

 
127. szakasz  

 
A község jogainak a védelmét a törvényben megállapított módon és eljárással 

kell biztosítani.  
 

128. szakasz 
 
   A község vagyonjogi érdekeinek jogvédelmi teendőit a községi vagyonjogi ügyész látja el. 
 
   Az előző bekezdésben említett szerv munkájának hatáskörét, meghatalmazását és 
megválasztásának módját külön községi képviselő-testületi rendelet szabályozza. 
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Az alkotmányosság és a törvényesség elbírálására irányuló eljárás megindítása  
 

129. szakasz 
 

A községi képviselő-testület indítja meg a Szerb Köztársaságnak vagy az autonóm 
tartománynak a helyi önkormányzat  jogait  sértő törvénye vagy más általános aktusa 
alkotmányosságának vagy törvényességének az elbírálására irányuló eljárását.  
 

Az alkotmánybírósághoz való fellebbezési jog 
 

130. szakasz 
 

A község polgármestere bír fellebbezési joggal az alkotmánybíróságon, ha az 
állami vagy a községi szervek egyéni aktusai vagy tevékenységei ellehetetlenítik a község 
hatáskörének a gyakorlását.  
 

Állampolgári jogvédő - ombudsman  
 

131. szakasz 
 

A község állampolgári jogvédőt alkalmaz.  
Az állampolgári jogvédő védi az állampolgárok jogait a községi közigazgatási hivatalnak, 

valamint a községi alapítású, közmeghatalmazást gyakorló intézmények, szervek és szervezetek által 
okozott sérelmektől, ellenőrzi a községi közigazgatási hivatal működését és védi az állampolgároknak 
a helyi önkormányzatra való jogosultságát, ha a község jogszabályainak vagy általános aktusainak a 
megsértésről van szó.  

Önállóság és függetlenség 
  

132. szakasz 
 

Az állampolgári jogvédő az alkotmány, a törvény, a megerősített nemzetközi szerződések és 
a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai, valamint a község statútuma keretében jár el és 
tevékenykedik.  
    A tevékenysége során az állampolgári jogvédőt a törvényesség, a pártatlanság, a 
függetlenség és az igazságosság elve vezérli.  
    A községi képviselő-testület közelebbről rendezi az állampolgári jogvédőhöz fordulás 
módját, valamint az állampolgári jogvédő eljárásának és működésének a szabályait.  
 

Az állampolgári jogvédő eljárása  
 

133. szakasz 
 

A községi közigazgatási hivatal és a községi alapítású közmeghatalmazásokat gyakorló 
közszolgálatok törvényellenes és szabálytalan működésének jelenségeiről, amelyek sértik az 
állampolgárok jogait vagy érdekeit, az állampolgári jogvédő figyelmezteti ezeket a szerveket és 
szolgálatokat, bírálatokat intéz hozzájuk, munkajavaslatokat ad, kezdeményezi a jogsértések 
megszüntetésére irányuló eljárásokat és erről ájékoztatja a nyilvánosságot.  
   Az emberi és kisebbségi jogok védelmének tartományában az állampolgári jogvédő:  
1) figyelemmel kíséri az emberi és kisebbségi jogok érvényesülését és javasolja az emberi és 
kisebbségi jogok érvényesítésének előmozdítását,  
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2) információkat gyűjt az emberi és helyi önkormányzatra való jogok területét érintő törvények és 
egyéb jogszabályok alkalmazásáról,  
3) évi jelentést készít az emberi és kisebbségi jogok érvényesüléséről,  
4) tájékoztatja a szélesebb nyilvánosságot az emberi és kisebbségi jogok megsértéséről,  
5) átveszi és kivizsgálja az emberi és kisebbségi jogok megsértésére vonatkozó feltételezéseket,  
6) közvetít az emberi és kisebbségi jogok megsértéséhez fűződő perek békés megoldásában,  
7) az emberi és kisebbségi jogok megsértése esetén kezdeményezi a megfelelő eljárások 
megindítását a hatásköri szervek előtt,  
8) az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése szempontjából jelentős kérdésekben szakmai 
találkozókat, tanácsadásokat és köztájékoztatási kampányokat szervez, és részt vesz ezeken,  
9) kezdeményezi és serkenti az állampolgároknak az élet minden területén az emberi és kisebbségi 
jogok oktatását,  
10) a törvényben, a statútumban és a községi képviselő-testület rendeletében előirányozott egyéb 
teendőket lát el.  
Az állampolgári jogvédő hatáskörének gyakorlása során együttműködik más 
községek jogvédőjével, valamint a köztársasági állampolgári jogvédővel és a  tartományi 
ombudsmannal és annak irodáival.  
     Az állampolgári jogvédő, összhangban a községi képviselő-testület rendeletével, védi az 
állampolgároknak a helyi önkormányzatra való jogát.  
 

Az állampolgári jogvédő megválasztása  
 

134. szakasz 
 

Az állampolgári jogvédőt a községi képviselő-testület választja meg és menti fel a 
képviselők teljes számának a szótöbbségével.  

    Az állampolgári jogvédő megválasztásának indítványát képviselő csoport vagy a képviselők 
legalább egyharmada nyújthatja be.  
    Az állampolgári jogvédőt a képviselő-testület öt éves időszakra választja meg, és még 
egyszer választható erre a tisztségre.  
    Állampolgári jogvédőnek választható a Szerb Köztársaság állampolgára, aki teljesíti az 
alábbi feltételeket:  

1. okleveles, szakvizsgával rendelkező jogász,  
2. a jogi szakmában legalább hét év gyakorlattal rendelkezik,  
3. ismeri a község területén hivatalos használatban levő nyelveket,  
4. magas erkölcsi és szakmai értékekkel rendelkezik, és  
5. büntetlen, és ellene nem folyik bűnvádi eljárás.  

Az állampolgári jogvédő nem lehet tagja politikai pártnak, és nem láthat el  
semmilyen köztisztséget, sem szakmai tevékenységet.  
 

Az állampolgári jogvédő felmentése  
 

135. szakasz 
 

   Az állampolgári jogvédő a megbízatási ideje lejárta előtt felmenthető, ha bűncselekmény 
elkövetése miatt börtönbüntetésre ítélik, ha a hatáskörébe tartozó feladatokat nem végzi 
szakszerűen, pártatlanul és becsületesen, vagy tisztségeket tölt be, illetve az állampolgári jogvédői 
tisztséggel nem összeegyeztethető tevékenységet lát el.   
   Az állampolgári jogvédő felmentését képviselői csoport vagy a képviselők teljes számának 
legalább az egyharmada javasolhatja.  
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   Az állampolgári jogvédő felmentéséről a községi képviselő-testület dönt a képviselők teljes 
számának a szótöbbségével.  
 

Jelentéstétel a községi képviselő-testületnek  
 

136. szakasz 
 

 Az állampolgári jogvédő évi jelentést küld a községi képviselő-testületnek.  
 Ha úgy ítéli meg, hogy egyes kérdések megvitatása végett szükségszerű, az állampolgári 
jogvédő rendkívüli jelentést is küldhet a községi képviselő-testületnek.  
 A községi képviselő-testület az állampolgári jogvédő jelentéseit az első soron 
következő ülésén vitatja meg.  
  
 
      Részvételi jog a községi képviselő-testület és annak munkatestületei ülésein  

 
137. szakasz 

 
   Az állampolgári jogvédő jogosult részt venni a községi képviselő-testület és 

annak munkatestületei ülésén, valamint részt venni a vitában, amikor a hatáskörébe tartozó kérdést 
tárgyalnak.  
 

Az állampolgári jogvédő működéséhez szükséges eszközök  
 

138. szakasz  
 

   Az állampolgári jogvédő működéséhez szükséges eszközöket a község költségvetésében kell 
biztosítani, de – a törvénnyel összhangban - biztosítható más forrásokból is.  
 

Nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács  
 

139. szakasz  
 

   A községben önálló munkatestületként megalakul a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó 
tanács, amelyet a törvénnyel összhangban a szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek képviselői 
alkotják.  

   A tanács a törvénnyel és a statútummal összhangban, a községben megvitatja a nemzeti 
egyenjogúság érvényesítésével, védelmével és előmozdításával kapcsolatos kérdéseket, különösen a 
kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, részt vesz a 
nemzeti egyenjogúság érvényesítése szempontjából  jelentős községi tervek és programok 
megállapításában és intézkedéseket javasol a nemzeti egyenjogúság elérése érdekében, javaslatot 
tesz a nemzeti egyenjogúság  érvényesítéséhez szükséges költségvetési eszközök forrására, 
összegére és céljára.  

  A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács a kölcsönös megértést és a községben élő 
közösségek közötti jó viszonyt hirdeti.  
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A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács megválasztása és összetétele  
 

140. szakasz  
 

  A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács tagjait a községi képviselő-testület 
választja meg a szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek kiemelkedő képviselői közül.   

  A tanács tagja nem lehet a községi képviselő-testület tagja.  
  A tanács nemzeti kisebbségi tagjait a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsa jelöli, a szerb 

nemzetiségű tagjait pedig a községi képviselő-testület szerb nemzetiségű tagjai, a tanács azon 
nemzeti kisebbségi tagjait pedig, amelyek nem rendelkeznek nemzeti tanáccsal, a községi 
képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottsága jelöli.  

  A jelöltek számának legalább kétszer akkorának kell lennie, mint ahány tagot választanak.   
  A tanácstagok megbízatási ideje három évre szól, és a községi képviselő- testületben való 

megválasztásuktól számítódik.  
   A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács hatáskörét, összetételét, tagjainak 

megválasztását és munkamódszerét a községi képviselő-testület rendelete szabályozza, amelyet a 
képviselők teljes számának a szótöbbségével hoznak meg.  

 
 
A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács döntéshozatalának a módja 

 
141. szakasz  

 
  A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács a döntéseit a tanácstagok 

 konszenzusával hozza meg.  
     A tanács az álláspontjáról és a javaslatairól tájékoztatja a községi képviselő-testületet, amely az 
első soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles ezekről nyilatkozni.  
     A községi képviselő-testület és a község végrehajtó szervei kötelesek a nemzeti egyenjogúságot 
érintő minden rendeletjavaslatukat előzőleg véleményezés céljából megküldeni a tanácsnak.  
     A község hatásköri szerve köteles biztosítani, hogy a tanács álláspontjai és véleményei a 
nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek, a tanács álláspontfoglalásától vagy 
véleményformálásától számított legkésőbb 30 napon belül.  
    A községi képviselő-testület ügyrendje közelebbről szabályozza a tanács helyzetét és a községi 
rendeletek, illetve más jogi aktusok meghozatalát.  

 
 

Jelentéstétel a községi képviselő-testületnek  
 

142. szakasz  
 

    A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács évi jelentést nyújt be a községi képviselő-
testületnek a nemzetek közötti viszonyok területének a helyzetéről, valamint a kisebbségi jogok 
érvényesítéséről a község területén. A jelentés részét képezik a nemzeti egyenjogúság 
érvényesítésére és fejlesztésére irányuló intézkedések és döntések javaslati.  
    A tanács külön jelentést is terjeszthet be a községi képviselő-testületnek, ha úgy értékeli, hogy ezt 
különösen fontos okok indokolják, illetve ha a községi képviselő- testület ilyen jellegű jelentést kér 
tőle.  
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A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács ügyrendje  
 

143. szakasz  
 

 A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács meghozza az ügyrendjét.  
 A tanács szakmai és adminisztratív-műszaki teendőit a községi közigazgatási hivatal végzi. 
 

A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács működéséhez szükséges eszközök 
 

144. szakasz 
 

    A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács működéséhez szükségeseszközöket a 
község költségvetésében kell biztosítani, de - összhangban a törvénnyel - biztosíthatók más 
forrásokból is.  
 
 
X. A KÖZSÉG AKTUSAI  
 

A község aktusai  
 

145. szakasz 
 

A hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban a község statútumot, rendeleteket, 
szabályzatokat, rendelkezéseket, utasításokat, határozatokat, végzéseket, ajánlásokat és egyéb 
szükséges aktusokat hoz. 
 

A község aktusainak rangsora  
 

146. szakasz 
 

A képviselő-testület rendeleteinek és általános aktusainak összhangban kell állniuk a 
törvénnyel és a statútummal. 

A község polgármestere és a községi tanács aktusainak összhangban kell állniuk a 
törvénnyel, a jelen statútummal, a képviselő-testület rendeleteivel és általános aktusaival.  

A községi közigazgatási hivatal aktusainak összhangban kell állniuk a törvénnyel, a jelen 
statútummal, a községi szervek döntéseivel és általános aktusaival.  
 

Az általános aktusok közzététele és hatálybalépése  
 

147. szakasz 
 

A községi szervek általános aktusait közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett aktusok a közzétételüket követő 8. napon lépnek 

hatályba, kivéve, ha az aktus meghozója a meghozatali eljárásban azt állapítja meg, hogy indokolt 
az aktusnak ennél korábbi hatálybalépése. 

A község egyéb aktusait akkor kell közzétenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, ha az 
aktus azt előirányozza.  

A jelen szakasz 1. és 3. bekezdése szerinti aktusokat szerb nyelven és cirill írásmódban, 
valamint magyar nyelven és írásmódban kell közzétenni.  
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XI. A STATÚTUM TOLMÁCSOLÁSA, MEGHOZATALA ÉS MÓDOSÍT ÁSA  
 
 

A statútum autentikus tolmácsolása  
 

148. szakasz  
 

  A statútum autentikus tolmácsolását a községi képviselő-testület adja a községi  
tanács javaslatára.  
 
 

A statútum módosításának vagy meghozatalának az eljárása  
 

149. szakasz  
 

  A község statútumának meghozatalára és módosítására vonatkozó javaslatot a községi 
választók legalább 10 százaléka, a képviselők egyharmada, a község polgármestere és a községi 
képviselő-testület hatásköri munkatestülete tehet.   
    A javaslatot írásban, indoklással ellátva kell benyújtani.  
    A javaslatról a községi képviselő-testület a képviselők teljes számának a szótöbbségével dönt.  
    Ha a községi képviselő-testület úgy dönt, hogy meghozza, vagy módosítja a község statútumát, 
ugyanabban a rendeletben megállapítja a statútum meghozatalának, illetve módosításának a módját 
és eljárását és kinevezi a község statútum-tervezete, illetve a statútum módosítására vonatkozó 
aktus kidolgozásában illetékes bizottságot.  
    A községi képviselő-testület a statútumot vagy a statútum módosításáról szóló rendeletet a 
képviselők teljes számának a szótöbbségével hozza meg.  
 
 
 
 
XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

A községi jogszabályok összehangolása a jelen statútummal 
 

150. szakasz  
 

 A község jogszabályait össze kell hangolni a jelen statútum rendelkezéseivel a jelen 
 statútum hatálybalépésétől számított hat hónapon belül.  
    A község jogszabályai hatályban maradnak a jelen statútummal való összehangolásukig.  
 

A statútum hatályának a megszűnése  
 

151. szakasz 
 

 A jelen statútum hatálybalépésével hatályát veszti Zenta község statútuma (Zenta 
 Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szövek, 2/2007. és 11/2008. 
sz.).  
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Hatálybalépés 

 
152. szakasz  

 
A jelen statútum a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 

nyolcadik napon lép hatályba, kivéve a jelen statútum 51. szakasza, 57. szakasza 1. bekezdésének, 
66. szakasza 3. bekezdésének és 76. szakasza 1. bekezdésének rendelkezéseit, amelyeket a községi 
képviselők első soron következő választásától kezdődően kell alkalmazni.  
 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 016-16/09-V        
 
                                                    a Zentai KKT elnöke 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 5. szám − 

2011. április 01. 

 

 248 

 

Tartalom: 
 

 

44. ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMA 204. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér 1. 
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