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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törvény és 101/2016. sz. – más törvény és 47/2018. sz.) 32., 72. és 74. szakasza és
Zenta Község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 109. szakasza alapján
Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. július 6-án tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T  
A HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendezés tárgya 
1. szakasz

 A jelen rendelettel a képviselő-testület  rendezi a helyi közösségek jogi státusát, 
megalakulását, illetve megszüntetését vagy a helyi közösség területének változását, a helyi 
közösség jogait és kötelezettségeit, a tanácstagok számát, a helyi közösség hatáskörét és 
döntéshozatali módját, a helyi közösség tanácsa tagjainak a megválasztását, a helyi közösség 
tanácsának a feloszlatását, a helyi közösség tanácsa tagja mandátumának a megszűnését, a 
helyi közösség finanszírozását, a helyi közösség együttműködését más helyi közösségekkel, a 
helyi közösség aktusai alkotmányossága és törvényessége értékelésének eljárást, valamint 
más jelentős kérdéseket a helyi közösségek működésében Zenta község területén (a 
továbbiakban: község).  

Falusi és városi helyi közösségek 
2. szakasz

A helyi közösséget a területre (településre, a település egy részére vagy több összekötött 
településre) alakítjuk meg, amely területi és funkcionális egészet képez, és amelyen szükség 
van a polgárok egymás közötti összeköttetésére a mindennapi életben és a közvetlen 
megbeszélés és döntéshozatal lehetőségére a közös érdekek megvalósításában és a 
szükségletek kielégítésében. 

A helyi közösségek megalakításának célja 
3. szakasz

A helyi közösséget a lakosság általános érdekeinek, közös és mindennapi szükségleteinek 
kielégítése céljából alakítjuk meg, Zenta község meghatározott területén összhangban a 
törvénnyel és a község statútumával.  

A helyi közösség alapszabálya 
4. szakasz

A helyi közösségnek van alapszabálya.  
A helyi közösség alapszabályát a helyi közösség tanácsa hozza meg a tanácstagok teljes 

számának szótöbbsége alapján. 
A helyi közösség alapszabályának összhangban kell lennie a község statútumával és a 

jelen rendelettel.  
A helyi közösség alapszabálya rendezi: 
1. a helyi közösség nevét és székhelyét,
2. a helyi közösség napját,
3. a helyi közösség teendőit,
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4. az eszközök szerzését és a velük való rendelkezést,
5. a helyi közösség tanácsa tagjainak a számát,
6. a helyi közösség tanácstagjai megválasztásának kritériumát,
7. a helyi közösség tanácsa elnöke és elnökhelyettese megválasztásának eljárását,
8. a helyi közösség állandó és időszakos munkatestületeinek a számát, összetételét,

hatáskörét és mandátumát,
9. a helyi közösség képviseletét,
10. a pecsét és a bélyegző használatát,
11. a polgárok közvetlen nyilatkozatának formáit (polgárok gyűlése, polgári

kezdeményezés és referendum),
12. a polgárok gyűlése összehívásának módját és munkáját,
13. a helyi közösség aktusa meghozatalának eljárását,
14. a helyi közösség szervei munkája nyilvánosságának biztosítását,
15. egyéb a helyi közösség számára jelentős kérdéseket.

Jogi státus 
5. szakasz

A helyi közösségnek jogi személyiség minősége van a község statútumával és a jelen 
rendelettel megállapított jogok és kötelezettségek keretében.  

A helyi közösség a Kincstári Igazgatóságnál nyitott számlával rendelkezik. 

A helyi közösség képviselete és a nevében való eljárás 
6. szakasz

A helyi közösséget a helyi közösség tanácsának elnöke képviseli és jár el a nevében, és 
a pénzügyi terv végrehajtásának utalványozója.  

A helyi közösség pecsétje 
7. szakasz

A helyi közösségnek saját pecsétje van, amelynek a formáját és tartalmát a helyi közösség 
alapszabályával kell megállapítani.  

A helyi közösség vagyona 
8. szakasz

A helyi közösségnek saját vagyona van, amit ingóságok, pénzeszközök, valamint jogok és 
kötelezettségek képezhetnek.  

A község rendeletével összhangban, a helyi közösség községi köztulajdont képező 
ingatlanok használatára jogosult.  

A helyi közösség tanácsa a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett vagyont a 
törvénnyel, Zenta község határozataival, ezen rendelettel és a helyi közösség alapszabályával 
összhangban köteles kezelni, használni és rendelkezni vele.  

A helyi közösségek megalakítása 
9. szakasz

Zenta község területén a következő helyi közösségek alakulnak meg: 

1. Felsőhegy Helyi Közösség, Felsőhegy lakott településre Oromparttal és Adahatárral,
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amelyet a Felsőhegy lakott település alkotja és Adahatáron a szállásközpontok, Orompart és a 
Szerb Iskola, és két kataszteri községre Zenta k. k.-ig és Tornyos k. k.-ig terjed ki. Északról 
határos Oromhegyes k. k.-val, és a határ a 456-os táblától indul kelet irányába, a Zenta – 
Magyarkanizsa vasúti sínekig, keletről határos a Tópart Helyi Közösséggel és a Kertek Helyi 
Közösséggel, és a határ dél felé húzódik a vasúti sínekkel az átjáróig a vasúti sínek 
kereszteződésénél Magyarkanizsára és Oromra, majd folytatódik a csatornával a Tornyosi 
úton levő hídig és az Oromparti út mindkét irányban Ada k.k. határáig. Dél felől határos Ada 
k. k.-val és Völgypart k. k.-val, nyugat felé halad, a 279-es táblával bezárólag – Tornyos k.
k., kelet felől határos a Kevi és Bogaras Helyi Közösségekkel, és a határ észak felé halad,
átvágja a Gyömrei utat és a Tornyosi útig folytatódik, az 529-es táblával bezárólag. Innen a
határ megtörik és észak irányba halad az Oromhegyes k.k.-ig, az úton, amelyet a Likasi út
vág át, a vasúti sínek mellet Orom felé, bezárólag a Zentai k. k.   456-os táblájával.

2. Bácska Bogaras Helyi Közösség, Bogaras lakott település területére

amelyet Bogaras lakott települést a Gábor sor és a Mazaló sor alkotják, két kataszteri 
községben terül el, a Tornyos k.k.-ban és a Zenta k.k.-ban. Északról határos Orom k.k.-val és 
Oromhegyes k.k.-val, és a határ áthalad a 104-es táblán – Tornyos k.k., haladva kelet felé a 
határúton, a 457-es táblával bezárólag – Zenta k.k. Keletről határos a Felsőhegy Helyi 
Közösséggel, és a határ áthalad az úton dél felé a 457-es tábláig, átszegi a Zenta – Orom 
vasúti síneket és a Likasi úton kitör a Tornyosi útra, az 512-es táblával bezárólag - Zenta k.k., 
délről határos a Felsőhegy Helyi Közösséggel, és a határ az 512-es táblával bezárólag – Zenta 
k.k., délről határos a Felsőhegy Helyi Közösséggel, és a határ az 512-es tábláig halad – Zenta
k.k. a Tornyosi úton nyugat felé, bezárólag a 140-es táblával – Tornyos k.k. Nyugatról
határos a Tornyos Helyi Közösséggel, és a határ észak felé húzódik a 140-es táblától –
Tornyos k.k. a Likasi útig, bezárólag a 142-es táblával – Tornyos k.k. Itt a határ folytatódik
észak felé a 108-as tábláig – Tornyos k.k. a határútig Orom k.k.-val, bezárólag a 104-es
táblával – Tornyos k.k.

3. Kevi Helyi Közösség, Kevi lakott település területére Búránysorral,

amelyet Kevi lakott település alkotja Búránysorral és a Magyar sorral. Északról határos a 
Tornyos Helyi Közösséggel és a határ a Csík folyócskáig halad, a 179-es tábla északkeleti 
szögétől kelet irányában, amelyet átvágja az Óbecsei út és a Kevi felé vezető út a 153-as tábla 
hármas mezsgyéjéig, majd a határ megtörik és a 152-es és 153-as táblák között déli irányba 
halad a Tornyosi útig, amelyen tovább folytatódik kelet felé, a 245-ös táblával bezárólag. 
Keletről határos a Felsőhegy Helyi Közösséggel, és a határ dél felé halad, átvágja a Gyömrei 
utat a Völgypart k.k. határáig és elhaladva a 245-ös táblától, a 233-as táblával bezárólag. 
Délről határos Völgypart k.k.-val és Gunaras k.k.-val, és a határ a határi úton halad nyugat 
felé a 233-as tábláig, a Csík folyócskáig a Tornyosi k.k., a Gunarasi k.k. és a Zentagunarasi 
k.k. hármas mezsgyéjétől, bezárólag a 196-os táblával. Nyugat felől határos Zentagunaras
k.k.-val, és a határ a Tornyos k.k., Gunaras k.k. és Zentagunaras k.k. hármas mezsgyéjéig
halad észak felé a Csík folyócskáig a 196-os táblától, bezárólag a 179-es táblával.

4. Tornyos Helyi Közösség, Tornyos lakott település területére

amelyet Tornyos lakott település alkotja és a Híres-sor tanyaközpontja, és a Tornyosi k.k.-ban 
terül el. Északról határos Orom k.k.-val és a határ elhalad a 76-ot táblától, kelet felé haladva, 
bezárólag a 103-as táblával. Keletről határos a Bogaras Helyi Közösséggel és a Felsőhegy 
Helyi Közösséggel, és a határ áthalad a 103-as táblán, déli irányba a Likasi útig, bezárólag a 
97-es táblával. Innen a határ tovább halad déli irányban, amely áthalad a 143-as táblán a
Tornyosi útig, bezárólag a 147-es táblával. Dél felől határos Kevi Helyi Közösséggel, és a
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határ a Tornyosi út felé halad a 147-es tábláig, a 152-es táblával bezárólag. Innen a határ 
megtörik északi irányba, a 152-es, 153-as és 154-es táblák hármas mezsgyéjéig és folytatja 
útját nyugati irányban, átszeli a Kevi és Óbecsei utat és kitör a Csík folyócskáig, a 
Zentagunaras k.k. határán, bezárólag a 178-as táblával. Nyugati irányból határos a 
Zentagunaras k.k.-val és a határ észak felé húzódik a Tornyos k.k. határáig a Dusanovó k.k., a 
Csantavér k.k. és az Orom k.k. hármas mezsgyéjéig, bezárólag a 76-os táblával.  
 
Zenta lakott település helyi közösségei:  
 
5. CENTAR-TÓPART Helyi Közösség az alábbi határokkal rendelkező területre:  
a városi és városon kívüli területre, amely észak felől határos: Adorján k.k.-val, kelet felől 
Szanád k.k.-val és Csóka k.k.-val, dél felől a következő utcákkal: Dositelj Obradović, Május 
1. tér, Zmaj Jove Jovanović – mindkét oldalon és a teljes tér, majd a Svetozar Miletić utca, 
amely nem ehhez a HK-hez tartozik, a Petőfi Sándor utca - páros oldala, a Likasi út a Zenta - 
Magyarkanizsa vasúti sínekig, nyugatról a Zenta – Magyarkanizsa vasúti sínekig.  
 
6. TISZAPART – ALVÉG Helyi Közösség az alábbi határokkal rendelkező területre:  
a városi terület része, amely határos északi oldalról a következő utcákkal: Petőfi Sándor – 
páratlan oldal, a Njegoš térig, amely ehhez a helyi közösséghez tartozik, a Svetozar Miletić 
mindkét oldala, a Népfront tér, amely ehhez a helyi közösséghez tartozik, a Zmaj Jove 
Jovanović, a Május 1. tér, a Dositelj Obradović utca, amely nem ehhez a helyi közösséghez 
tartozik, keletről határos Csóka k.k.-val és Tiszaszentmiklós k.k.-val, délről határos a Padé 
k.k.-val és Ada k.k.-val a Zenta – Ada vasúti sínekig, nyugaton: a Zenta – Ada vasúti 
sínekkel, egészen a Vasútállomásig.  
 
7. KERTEK Helyi Közösség az alábbi határokkal rendelkező területre:  
a városi és városon kívüli területek, amelyek északról határosak: a Likasi úttal, nyugatról az 
Oromparti szakasszal, amely nem tartozik ehhez a helyi közösséghez, délről határos Ada k.k.-
val, és keletről a Zenta-Ada vasúti sínekkel.  
 
A helyi közösségek megalakítása, illetve megszüntetése vagy területének módosítására 

vonatkozó javaslat 
10. szakasz 

 
A helyi közösség megalakításának, illetve megszüntetésének vagy területe módosításának 

eljárása a javaslattal érintett területen lakhellyel rendelkező választók 10%-ának, a községi 
képviselő-testületi tagok legalább egyharmadának és a Községi Tanács indoklással ellátott 
javaslata alapján kezdődik meg.  

Új helyi közösségek két vagy több létező helyi közösség összevonásával vagy egy vagy 
több létező helyi közösség területrészének új helyi közösségbe történ kiválásával alakul meg.  

A helyi közösség megszüntethető és területe egy vagy több meglevő helyi közösséggel 
összevonható.  

A helyi közösség területének módosítását jelenti a terület határainak módosítása is, ha a 
végrehajtott módosítással egy helyi közösség területrésze másik helyi közösség területéhez 
kerül.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett javaslatot a Községi Tanácsnak kell benyújtani.  
 

Tanácsadó népszavazás 
11. szakasz 

 
A Községi Tanács a Községi Képviselő-testületnek megküldi a jelen rendelet 10. 
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szakaszának 1. bekezdésében említett javaslatot, ha pedig nem a Községi Tanács az 
indítványozó, a javaslathoz kötelezően mellékelni kell a Községi Tanács állásfoglalását a 
javasolt módosításról.  

Ha az állásfoglalás szerint a javaslat indokolt, a Községi Képviselő-testület tanácsadói 
népszavazást ír ki a község területének a jelen rendelet 10. szakaszában említett javaslattal 
érintett részére, a javaslat benyújtását követő 30 napos határidőben.  

A tanácsadói népszavazáson a tanácsadói népszavazás kiírásával érintett területen 
lakhellyel rendelkező szavazásra jogosult polgárok a javaslat „mellett” vagy „ellen” 
nyilatkoznak.  

A tanácsadói népszavazás kiírásáról szóló határozatban a Községi Képviselő-testület 
meghatározza a népszavazást lebonyolító és a népszavazás eredményeit megállapító 
szerveket is.  

Úgy kell tekinteni, hogy a polgárok támogatták a helyi közösség megalakítására, illetve 
megszüntetésére vagy területének módosítására vonatkozó javaslatot, ha a szavazók többsége 
a javaslat mellett nyilatkozott.  

A helyi közösség megalakítására, illetve megszüntetésére vagy területének módosítására 
vonatkozó határozatjavaslat megállapítása alkalmával a Községi Tanács figyelembe veszi a 
lebonyolított tanácsadói népszavazás eredményeit.  
 

A helyi közösség tanácsának véleménye a helyi közösség területének módosításáról és 
megszüntetéséről  

12. szakasz 
 

A Községi Tanács köteles a helyi közösség területének módosítására vagy 
megszüntetésére vonatkozó határozatjavaslat megállapítása előtt beszerezni a javaslattal 
érintett helyi közösség tanácsának véleményét is.  

A helyi közösség tanácsa a helyi közösség területének módosítására vagy 
megszüntetésére vonatkozó határozat tervezetének megküldését követő tíz napos határidőben 
fog nyilatkozni.  

Ha a helyi közösség tanácsa nem nyilatkozik a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti 
határidőben, úgy kell tekinteni, hogy véleménye jóváhagyó.  
 
II. A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA  
 

A munka nyilvánossága 
13. szakasz  

 
A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános,  
A munka nyilvánosságának rendszerint:  
- közlönyök, tájékoztatók kiadásával, tömegtájékoztatási eszközök révén, a határozatok 
és más aktusok nyilvánossággal való ismertetésével és internetes bemutató létrehozásával, 
- nyilvános viták szervezésével – a törvénnyel, a község statútumával, a községi 
szervek határozataival és jelen rendelettel összhangban,  
- a helyi közösség alapszabályában és a helyi közösség tanácsának aktusaiban rögzített 
egyéb módokon történik.  
Több falura alakított helyi közösségben a helyi közösség tanácsa köteles mindegyik 
faluban hirdetőtábla kihelyezését biztosítani.  

 A helyi közösség az információit és tájékoztatásait a jelen rendelet 1. és 2. bekezdése 
szerint közzéteszi a helyi közösségben hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségek 
nyelvén és írásmódjában.  
 

Tájékoztatás internetes bemutató és közösségi hálók útján 
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14. szakasz 
 

A helyi közösség polgárai számára jelentős kérdésekről a polgárok hiteles, teljes és 
idejében történő tájékoztatásra való jogosultságának megvalósítása érdekében a helyi 
közösség hivatalos honlapot hozhat létre, melyen közzéteszi a helyi közösség területén élő 
polgárok számára jelentős helyi közösségi tájékoztatásokat, határozatokat, jelentéseket és a 
helyi közösség más aktusait, valamint a helyi közösség területén élő polgárok számára 
jelentős híreket.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tájékoztatás közösségi hálók útján is 
megvalósulhat.  

A helyi közösség a jelen rendelet 1. és 2.   bekezdésében említett tájékoztatásokat és 
értesítéseket a helyi közösségben hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségek nyelvén és 
írásmódjában is közzéteszi.  
 
III. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA  
 

A helyi közösség tanácsa 
15. szakasz  

 
A helyi közösség tanácsa a polgárok alapvető képviseleti szerve a helyi közösség 

területén. 
A helyi közösség tanácsának megválasztása az általános és azonos választói jog alapján a 

közvetlen és titkos szavazás szabályai szerint történik, a helyi közösség alapszabályával és a 
jelen rendelettel összhangban.  

A helyi közösség területén lakhellyel rendelkező minden 18. életévét betöltött 
cselekvőképes polgár jogosult arra, hogy válasszon és választható legyen a helyi közösség 
tanácsába.  

A helyi közösségi tanács tagjává felnőtt korú, cselekvőképes személy választható, akinek 
lakhelye annak a helyi közösségnek a területén van, amelynek tanácsába jelölték.  

A helyi közösség tanácsának elnökét és elnökhelyettesét a tanács választja meg tagjainak 
soraiból, titkos szavazással, a helyi közösség tanácsa összeg tagjának szótöbbségével.  
 
1. A helyi közösség tanácsának tagjai  
 

A helyi közösség tanácstagjainak száma 
16. szakasz  

 
A helyi közösség tanácsának legalább 5, legfeljebb 11 tagja lehet.  
A helyi közösség tanácstagjainak a számát a helyi közösség alapszabálya határozza meg.  
A helyi közösség tanácstagjainak a megbízatása négyéves időtartamra szól.  

 
A területi elv  

17. szakasz  
 

A helyi közösség tanácsának tagjait a területi elv szerint kell megválasztani.  
 

 A területi elv alkalmazása  
18. szakasz 

 
A helyi közösség tanácstagjainak a megválasztása szabály szerint oly módon történik, 

hogy megállapításra kerül a jelöltek egységes választási listája az egész helyi közösség 
területére vonatkozóan.  
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2. A választások kiírása 
A képviselő-testület elnöke 

19. szakasz  
 

A választásokat a helyi közösség tanácsába a Községi Képviselő-testület elnöke írja ki.  
A helyi közösség tanácstagjainak a megválasztása a helyi közösségben, mint 

választókerületben történik. 
 

A választások kiírásának határidői  
20. szakasz  

 
A helyi közösség tanácstagjainak a választását legkésőbb 30 nappal az előtt le 

kebonyolítani, hogy lejár a helyi közösség tanácstagjainak a mandátuma.  
A választások kiírásának napja és a választások megtartásának napja között nem telhet el 

45 napnál hosszabb idő. 
A választások kiírásáról szóló határozat rögzíti a választások megtartásának napját, 

valamint a választási cselekmények határidőinek kezdőnapját.  
Ha a helyi közösség tanácsa tagjainak megválasztása a nemzetgyűlési képviselők 

megválasztásával, illetve a Szerb Köztársaság elnökének megválasztásával azonos időben 
történik, a Községi Képviselő-testület elnökének a jelen szakasz 2. bekezdésében említett 
választások kiírásáról szóló határozat meghozatala előtt meg kell szereznie a Köztársasági 
Választási Bizottság jóváhagyását a szavazatszedő bizottságok bevonására a helyi 
közösségek tanácsának megválasztására is.  
 

Jelöltállítási jogosultság a helyi közösségek tanácsába 
21. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsának jelöltjeit legalább 20 polgár javasolja, akinek a lakhelye a 

helyi közösség területén van.  
Minden polgár csak egy jelöltet javasolhat a helyi közösség tanácsa tagjának.  
A javasolt jelöltek írások nyilatkozatot adnak a jelölés elfogadásáról.  
A helyi közösségek az alapszabályukkal közelebbről rendeznek a a jelöltek állításának 

eljárásáról a helyi közösség tanácsába, összhangban a jelen rendelettel.  
A nemzeti kisebbségekhez tartozók részarányos képviseltségének biztosítása céljából, a 

helyi közösségek az alapszabályukkal előirányozhatják, hogy a jelöltjegyzéket részekben 
állítsák össze.  

 
 Megválasztott jelöltek 

22. szakasz  
 

A megválasztani szükséges létszámig legtöbb szavazatot nyert jelöltek vannak 
megválasztva.  

Ha két vagy több jelölt azonos számú szavazatot kap, akkor a szavazást azokra a 
jelöltekre vonatkozóan meg kell ismételni.  
 
IV. A VÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSA  
 

23. szakasz  
A helyi közösség tanácstagjainak a megválasztását az alábbiak folytatják le:  
1. a helyi közösség tanácstagjai megválasztását lebonyolító választási bizottság,  
2. a szavazatszedő bizottság és  
3. a másodfokú választási bizottság.  
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A választást lebonyolító szervek munkájukban önállóak, függetlenek, és munkájukat a 
törvény, valamint a törvény alapján meghozott jogszabályok, a község statútuma, a jelen 
rendelet rendelkezései és a helyi közösség alapszabálya szerint végzik.  

A választást lebonyolító szervek, munkájukért az őket kinevező szervnek felelnek. 
A község minden szerve és szervezete köteles a választást lebonyolító szerveknek 

segítséget nyújtani és a munkájukhoz szükséges adatokkal szolgálni.  

A helyi közösség tanácstagjai választását lebonyolító választási bizottság 
24. szakasz

A helyi közösség tanácstagjainak választását lebonyolító bizottság (a továbbiakban: 
választási bizottság) a jelen rendelettel meghatározott teendőket végzi.  

25. szakasz

A választási bizottságot az elnök és hat tag képezi, akiket a Községi Képviselő-testület 
nevez ki, a Községi Képviselő-testület képviselői csoportjainak javaslatára, a képviselők 
számával arányosan.  

A választási bizottság összetételének a képviselő-testület politikai összetételét kell 
tükröznie a képviselői csoportok és koalíciók tekintetében.  

Egyetlen politikai pártnak vagy koalíciónak sem lehet a választási bizottság tagjainak 
felénél több tagja.  

A választási bizottságnak van titkára, akit a Községi Képviselő-testület nevez ki és, aki a 
választási bizottság munkájában szavazati jogosultság nélkül vesz részt.  

A választási bizottság elnökének, tagjainak és titkárának vannak helyetteseik.  
A választási bizottság tagjainak a kinevezése négyéves időtartamra szól.  
A választási bizottság elnökének, elnökhelyettesének, titkárának és titkárhelyettesének 

olyan személyeket kel kinevezni, akik jogtudományi egyetemi alapképzésben legalább 240 
kreditpont megszerzésével, mesterfokú tanulmányokkal, mesterfokú szakirányú 
tanulmányokkal, szakosított egyetemi tanulmányokkal, szakosított szakirányú 
tanulmányokkal, illetve legalább négyéves alapfokú tanulmányokkal vagy szakosított 
egyetemi tanulmányokkal szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább hároméves szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek.  

A választási bizottság tagjai és helyetteseik olyan, a község területén lakhellyel 
rendelkező polgárok lehetnek, akik szavazati jogosultsággal is rendelkeznek.  

A választási bizottság hatásköre 
26. szakasz

A választási bizottság a helyi közösség tanácstagjainak választása lebonyolításának 
alkalmával a következő teendőket végzi:  

1) gondoskodik a választások törvényességéről,
2) meghatározza a szavazóhelyeket,
3) megállapítja a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi azok tagjait,
4) utasítást hoz a helyi közösségi tanácstagok megválasztásának lebonyolítására (a

továbbiakban: utasítás), 
5) meghozza a helyi közösségi tanácstagok megválasztása lebonyolításának eljárásában

a választási cselekmények határidejének beosztását,
6) előírja a formanyomtatványokat és megszervezi a technikai előkészületeket a

választások lebonyolításához,
7) megállapítja a jelölti javaslatok összeállításának és benyújtásának az utasítással való

megfelelőségét,
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8) kihirdeti a jelöltállítást,  
9) megállapítja a szavazólapok kinézetét és tartalmát, a szavazólapok 

szavazóhelyenkénti számát é jegyzőkönyv felvételével átadja őket a szavazatszedő 
bizottságoknak,  

10) megállapítja és közzéteszi a helyi közösségek tanácstagjaira vonatkozó választások 
eredményeit,  

11) jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testületnek a helyi közösségek tanácstagjait 
megválasztó lebonyolított választásokról.  

 
A szavazatszedő bizottság 

27. szakasz 
 

A szavazatszedő bizottságot az elnök és négy tag képezi. 
A szavazatszedő bizottság elnökének és tagjainak vannak helyetteseik.  
A szavazatszedő bizottságot a választási bizottság nevezi ki legkésőbb a választások 

megtartása napja előtt tíz nappal.  
A szavazatszedő bizottság tagjai és helyetteseik csak szavazati joggal és a község 

területén lakhellyel rendelkező, cselekvőképes polgárok lehetnek.  
A szavazatszedő bizottságok tagjainak és helyetteseiknek tagsága a szavazatszedő 

bizottságban megszűnik, ha elfogadják a jelölést a helyi közösség tanácsába, valamint a 
választási bizottságban és a másodfokú választási bizottságba való kinevezésükkel.  
 

A szavazatszedő bizottság tagjainak jelölése 
28. szakasz 

 
A szavazatszedő bizottság az elnökeinek, elnökhelyetteseinek, tagjainak és helyettes 

tagjainak kinevezése a Községi Képviselő-testület képviselői csoportjainak javaslatára 
történik.  

A képviselő-testületi többséghez nem tartozó képviselői csoportok egy tagot és annak 
helyettesét javasolják.  
 

A szavazatszedő bizottság feladatköre 
29. szakasz 

 
A szavazatszedő bizottság a szavazás közvetlen lebonyolítója, biztosítja a szavazás 

szabályosságát és titkosságát, megállapítja a szavazási eredményeket a szavazóhelyeken és 
egyéb teendőket lát el az utasítással és a jelen rendelettel összhangban.  

A szavazatszedő bizottság gondoskodik a rend fenntartásáról a szavazóhelyen a szavazás 
időtartama alatt.  

A szavazatszedő bizottság munkájának részletes szabályait a választási bizottság 
határozza meg utasítás meghozatalával, a helyi közösség tanácstagjainak választása kiírását 
követő öt napos határidőben.  
 

Korlátozások a szavazatszedő bizottság tagjainak kinevezésében 
30. szakasz 

 
Egy személy nem lehet egy időben két szavazatszedő bizottság tagja.  
A szavazatszedő bizottság tagjai és helyetteseik megbízatása csak a helyi közösség 

tanácstagjainak megválasztására kihirdetett választásokra szól.  
A választási bizottság a szavazatszedő bizottság és a másodfokú választási bizottság 

tagjai és helyetteseik nem lehetnek egyenes ági rokonok, tekintet nélkül a rokonsági 
fokozatra, oldalági rokonok a harmadik rokonsági fokozattal bezárólag, sógorsági viszonyban 
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pedig a másodfokú rokonsággal bezárólag, valamint házastársak sem és örökbefogadó és 
örökbefogadott, illetve gondviselő és gondozott viszonyban sem.  

Ha a szavazatszedő bizottság összetétele ellentétben van a jelen szakasz 3. bekezdésének 
rendelkezéseivel, a szavazatszedő bizottságot fel kell oszlatni, a választásokat, illetve a 
szavazást pedig meg kell ismételni.  

A szavazatszedő bizottságok helyettes tagjai azonos jogokkal és felelősséggel 
rendelkeznek, mint a tagok, akiket helyettesítenek.  

Szavazati joga a szavazatszedő bizottságban csak a tagnak van, távolléte esetén pedig a 
helyettesnek.  

 
A szavazatszedő bizottság tagjának cseréje  

31. szakasz  
 

A szavazatszedő bizottság   tagjának cseréjét a választási bizottság intézi, legkésőbb öt 
nappal a választások megtartása előtt.  

A szavazatszedő bizottság tagjainak kinevezése és cseréje során a választási bizottság 
hivatalból van figyelemmel a jelen rendeletben foglalt korlátozásokra.  
 

Másodfokú választási bizottság 
32. szakasz 

 
A másodfokú választási bizottság másodfokon dönt   a választási bizottság határozataira 

benyújtott kifogásokról. 
A másodfokú választási bizottságot a Községi Képviselő-testület alakítja meg.  
A másodfokú választási bizottság összetételének tekintetében jelen rendelet választási 

bizottságára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  
A másodfokú választási bizottság megalakítása a választási bizottság megalakításával 

egyidejűleg történik.  
 

A másodfokú választási bizottság munkája 
33. szakasz  

 
A másodfokú választási bizottságot az elnök és két tag képezi.  
A másodfokú választási bizottságnak van titkára, akit a Községi Képviselő-testület nevez 

ki és, aki a választási bizottság munkájában szavazati jogosultság nélkül vesz részt.  
A másodfokú választási bizottság az összes tag szótöbbségével határoz.  
A másodfokú választási bizottság elnökének és titkárának jogtudományi egyetemi 

alapképzésen legalább 240 kreditpont megszerzésével, mesterfokú tanulmányokkal, 
mesterfokú szakirányú tanulmányokkal, szakosított egyetemi tanulmányokkal, szakosított 
szakirányú tanulmányokkal, illetve legalább négyéves alapfokú tanulmányokkal vagy 
szakosított egyetemi tanulmányokkal szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább ötéves 
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.  

A másodfokú választási bizottság elnökét, tagjait és titkárát négyéves időtartamra kell 
kinevezi, és újra kinevezhetőek.  

 
Szakmai adminisztratív és műszaki támogatás  

34. szakasz 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal köteles a nélkülözhetetlen szakmai adminisztratív és 
műszaki támogatást nyújtani a választási bizottság, a másodfokú választási bizottság és a 
szavazatszedő bizottságok teendőinek ellátása során.    
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V. A JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉNEK BENYÚJTÁSA  
 

A jelölti jelentkezésének benyújtási határideje  
35. szakasz 

 
Jelentkezését a jelölt a választási bizottságnak legkésőbb 15 nappal a helyi közösségi 

választások megtartása előtt benyújtja.  
 

A jelölt jelentkezésének tartalma  
36. szakasz  

 
A jelentkezést a választási bizottság által előírt formanyomtatványon kell benyújtani 

írásbeli formában, előzetes bejelentéssel a választási bizottságnak az átadott jelentkezésről.  
A nemzeti kisebbségi jelöltek családi és utónevét a helyi közösségben hivatalos 

használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken és írásmódban kell feltüntetni. 
 

A jelöltjavaslat jelentkezési formanyomtatványa  
37. szakasz  

 
A tagjelölt a helyi közösség tanácsába a jelentkezését külön formanyomtatványon nyújtja 

be, amely tartalmazza:  
1) a választópolgár utónevét és családi nevét, személyi számát, lakhelyét, lakcímét és 

aláírását arra vonatkozóan, hogy támogatja a jelölt jelölését a helyi közösség 
tanácsába,  

2) a jelölt utónevét és családi nevét, személyi számát, foglalkozását, lakhelyét, lakcímét 
és a jelölt aláírását.  

A tagjelölt a helyi közösség tanácsába a jelen szakasz 1. bekezdésében említett 
jelentkezéséhez benyújtja még a bizonylatot a választójogáról és a bizonylatot a lakhelyéről.  

A jelölt jelentkezési javaslatának benyújtására vonatkozó formanyomtatványt a választási 
bizottság írja elő utasítással, amit a választások kiírásáról szóló határozat meghozatalát 
követő öt napos határidőben köteles közzétenni.  
 

Hiányosságok a jelölti jelentkezésben 
38. szakasz  

 
Ha a választási bizottság megállapítja, hogy a jelöltállítási jelentkezés benyújtása nem 

határidőben történt, határozatot hoz a jelentkezés elutasításáról.  
Ha a választási bizottság megállapítja, hogy a jelöltállítási jelentkezés a kihirdetését 

ellehetetlenítő hiányosságokat tartalmaz, a jelöltállítási jelentkezés átvételét követő 24 órás 
határidőben végzést hoz, mellyel a jelentkezés benyújtójának elrendeli a hiányosságoknak 
legkésőbb a végzés kézbesítését követő 48 órán belüli elhárítását. A végzés utasítja a 
jelentkezés benyújtóját a hiányosságok elhárításának módjára.  

Ha a választási bizottság megállapítja, hogy a jelöltállítási jelentkezést hiányosságokat 
tartalmaz, illetve, hogy a hiányosságok elhárítása nem történt meg, vagy nem az előírt 
határidőben történt, a következő 48 órában határozatot hoz a jelöltjavaslat kihirdetésének 
elutasításáról.  
 

A jelöltjavaslat kihirdetése  
39. szakasz 

 
A választási bizottság a jelöltjavaslatot a javaslat átvételét követően azonnal kihirdeti, de 

legkésőbb a javaslat átvételét követő 24 órás határidőben.  
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A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jelöltjavaslat kihirdetéséről szóló határozatot a 
választási bizottság haladéktalanul megküldi a jelöltnek.  

A jelölt a jelentkezést, legkésőbb a helyi közösségi tanács tagjelölti listájának 
megállapítása napjáig visszavonhatja.  
 

A választási eljárás felfüggesztése  
40. szakasz  

 
Abban az esetben, ha a helyi közösség tanácstagjainak megválasztására az érintett helyi 

közösség tanácsának tagjai számánál kevesebb jelölt jelentkezik, a választási bizottság 
határozatot hoz a helyi közösség tanácstagjait megválasztó eljárás felfüggesztéséről.  

A kifogások benyújtása határidejének letelte után a jelen szakasz 1. bekezdésében említett 
eljárás felfüggesztéséről szóló határozatra, a választási bizottság tájékoztatja erről a 
képviselő-testület elnökét.  
 
VI. VÁLASZTÁSI JELÖLTLISTA  
 

A választási jelöltlista taralma  
41. szakasz  

 
A helyi közösség tanácsának megválasztására vonatkozó választási jelöltlista tartalmazza 

az összes tagjelölt, az összes jelölt személynevét, születési évének adatait, foglalkozását és 
lakcímét.  

A jelöltek sorrendjének megállapítása a választási jelöltlistán a kihirdetésük sorrendjében 
történik.  

A választási bizottság nem állapítja meg a választási jelöltlistát a helyi közösségek 
tanácsának megválasztására, ha a jelöltek száma kevesebb, mint annak a helyi közösségnek a 
tanácstagjainak a száma, amelyre a választás vonatkozik.  

A választási bizottság megállapítja a helyi közösség tanácsa tagjelöltjeinek választási 
listáját és legkésőbb 10 nappal a választások megtartása előtt közzéteszi Zenta Község 
Hivatalos Lapjában.  

A választási bizottság köteles a helyi közösség tanácstagjainak választási jelöltlistáját 
közzétenni a   helyi közösség hirdetőtábláján és a község hivatalos honlapján.  

A választási bizottság köteles a helyi közösség tanácstagjainak választási jelöltlistáját 
közzétenni a helyi közösségben hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken és 
írásmóddal.  

Ha a nemzeti kisebbségek arányos képviseltsége   biztosításának céljából a helyi 
közösségek az alapszabályaikkal előírják, hogy a jelöltlistát részekben állítják össze, a 
választási bizottság megerősíti részekben a jelöltek választási listáját.  
 
VII. SZAVAZÓHELYEK 

 
A szavazóhelyek megállapításának hatásköre  

42. szakasz  
 

A választási bizottság határozza meg és hirdeti ki Zenta Község Hivatalos Lapjában és a 
helyi közösség hirdetőtábláján a szavazóhelyeket, ahol a szavazás történik a választásokon, 
legkésőbb 20 nappal a választások megtartása előtt.  

A választási bizottság a szavazóhelyeket a községi közigazgatással együttműködve 
határozza meg.  

Ha a helyi közösség tanácstagjainak a választása a Nemzetgyűlés népképviselőinek, 
illetve a Szerb Köztársaság elnökének megválasztásával azonos időben történik, a helyi 
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közösség tanácstagjainak választása a Köztársasági Választási Bizottság által meghatározott 
szavazóhelyen lesz megtartva, a jelen rendelet   20. szakaszának 4. bekezdésében említett 
jóváhagyással összhangban.  
 

A szavazóhelyek meghatározásának módja 
43. szakasz 

 
A szavazóhely meghatározása legalább 100 és legfeljebb 3.000 választópolgár 

szavazására történik.  
Kivételes esetekben a szavazóhely 100-nál kevesebb választópolgár szavazására is 

meghatározható, ha a területi távolság vagy a kedvezőtlen földrajzi helyzet miatt a választók 
számára a szavazás másik szavazóhelyen jelentősen megnehezülne.  

A szavazóhely felölelheti a településrész területét, egy vagy több település területét.  
Minden szavazóhelyre meg kell határozni: a szavazóhely számát, a szavazóhely 

megnevezését, a szavazóhely címét és a területet, amelyről a választópolgárok azon a 
szavazóhelyen szavazhatnak.  

A szavazóhelyként rendszerint községi köztulajdonban levő helyiségek kerülnek 
meghatározásra és csak kivételesen magántulajdont képező helyiségek.  

A szavazóhely nem lehet a helyi közösség tanácsába jelölt vagy annak családtagja 
tulajdonában.  

A szavazóhely meghatározása alkalmával figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
szavazóhely fogyatékossággal élők számára megközelíthető legyen.  
 

A választópolgárok szavazása  
44. szakasz  

 
A helyi közösség tanácstagjainak választásain a választópolgár csak egyszer szavazhat.  
A szavazás a jelöltek neve és családneve előtti sorszám bekarikázásával történik, és 

legfeljebb addig a számig, ahány tagja van a megválasztásra kerülő helyi közösségi 
tanácsnak.  
 
VIII. VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKEK  
 

Bejegyzés és változások a választói névjegyzékben 
45. szakasz  

 
A választói névjegyzék részének frissítésére illetékes községi közigazgatás végzi azoknak 

a választópolgároknak a bejegyzését, akik nem szerepelnek a választói névjegyzékben, 
valamint az adatok módosítását, egészen annak lezárásáig, illetve legkésőbb a választások 
megtartása napja előtt 5 nappal.  
 

A választók végleges számának megállapítása és közzététele  
46. szakasz  

 
A választási bizottság megállapítja és Zenta Község Hivatalos Lapjában közzéteszi a 

választópolgárok végleges számát minden helyi közösségben és a választópolgárok helyi 
közösségek szavazóhelyei szerinti számát.  
 
IX. TÁJÉKOZTATÁS A VÁLASZTÁSOK MEGTARTÁSÁNAK NAPJÁRÓL ÉS 
IDEJÉRŐL  
 

47. szakasz  
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A választókat a szavazás napjáról és idejéről a választóhelyek számával és   címével, ahol 
a választó szavaz, a községi közigazgatás tájékoztatja, a tájékoztatónak a helyi közösség 
hirdetőtábláján és a helyi közösség polgárainak tájékoztatására alkalmas egyéb helyeken való 
kitűzésével.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tájékoztatásnak legkésőbb a helyi közösségben 
megtartott választás napja előtt öt nappal meg kell történnie.  
 
X. VÁLASZTÁSI ANYAG  
 

A választási anyag biztosítása  
48. szakasz  

 
A választások lebonyolításának választási anyagát a választási bizottság és a községi 

közigazgatás biztosítja minden szavazatszedő bizottság számára az utasítással összhangban.  
 

Nyelv- és íráshasználat  
49. szakasz  

 
A jelöltlista jelentkezési formanyomtatványának szövegét, a választási jelöltlista 

szövegét, a szavazólap szövegét, a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv 
formanyomtatványának szövegét és a helyi közösség tanácsa tagjának megválasztásáról szóló 
bizonylat szövegét szerb nyelven cirill betűvel kell kinyomtatni.  

A jelöltlista jelentkezési formanyomtatványának szövegét, a választási jelöltlista 
szövegét, a szavazólap szövegét, a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv 
formanyomtatványának szövegét és a helyi közösség tanácsa tagjának megválasztásáról szóló 
bizonylat szövegét a helyi közösségben a nemzeti kisebbségek hivatalos használatában levő 
nyelvén és írásmódban is ki kell nyomtatni.  
 
XI. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA  
 

A választási eredmények megállapítása helyi közösségenként  
50. szakasz  

 
A választási anyagnak a szavazóhelyről való kézhezvételét követően a választási 

bizottság a szavazóhelyek bezárásától számított 48 órás határidőben   határoz a választások 
eredményéről minden helyi közösségben.  

A választási eredményeket mindjárt közzé kell tenni   Zenta Község Hivatalos Lapjában, 
a község hivatalos honlapján és a helyi közösség hirdetőtábláján.  
 
XII. VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK MEGFIGYELÉSE ÉS KÖVETÉSE  
 

Hazai és külföldi megfigyelők  
51. szakasz  

 
Az érdekelt bejegyzett egyesületek, melyek céljai az emberi és kisebbségi jogok terén 

valósulnak meg, valamint az érdekelt nemzetközi és külföldi szervezetek és egyesületek, 
amelyek követni óhajtják a választás lebonyolító szervek munkáját, jelentkezésüket a 
választási bizottságnak legkésőbb a választások megtartása előtt öt nappal benyújtják, a 
választási bizottság által előírt formanyomtatványon.  

A megfigyelők, a választási bizottság munkájának megfigyeléséhez legfeljebb egy 
megfigyelőt jelenthetnek be. 
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Az egyes szavazatszedő bizottságok   munkájának megfigyeléséhez a megfigyelők 
legfeljebb egy megfigyelőt jelenthetnek be.  
 

A megfigyelők felhatalmazása és akkreditálása  
52. szakasz  

 
A választási bizottság, illetve a szavazatszedő bizottságok munkájának megfigyeléséhez 

szükséges feltételek teljesítésének megállapítása alapján, a választási bizottság a jelentkezés 
benyújtójának kiállítja a megfelelő felhatalmazást a választásokat lebonyolító szervek 
munkájának megfigyeléséhez. 

A választásokat lebonyolító szervek munkája megfigyelésének költségeit a választásokat 
követő megfigyelők jelentkezésének benyújtói viselik.  
 
XIII. A VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI  
 

53. szakasz  
 

A választások lebonyolításához szükséges eszközöket a községi költségvetés biztosítja és 
azok az alábbiakra használhatóak fel:  
 

- a választási anyag beszerzésére, nyomtatására és fordítására,  
- a választási bizottság tagjainak munkája utáni térítményre,  
- a másodfokú választási bizottság tagjainak munkája utáni térítményre,  
- a szavazatszedő bizottság tagjainak munkája utáni térítményre,  
- a községi közigazgatásnak a helyi közösségek tanácstagjai megválasztási eljárása 

teendőinek ellátására alkalmazott foglalkoztattak térítményére,  
- irodaszer és más fogyóeszköz beszerzésére,  
- utazási, postai és más szolgáltatásokra.  
Az eszközök feletti rendelkezés utalványozója a választási bizottság elnöke és titkára, a 

másodfokú választási bizottság elnöke és titkára. 
 
XIV, A SZAVAZÁS MEGISMÉTLÉSE ÉS A VÁLASZTÓJOGOK VÉDELME  
 

A helyi közösségi tanácstagokra a szavazás megismétlésének esetei és határidői  
 

54. szakasz  
 

Ha két vagy több jelölt azonos számú szavazatot kap, és a kapott szavazatok száma 
alapján a helyi közösség tanácsának utolsó tagjaként történik a megválasztásuk, a szavazást 
csak azokról a jelöltekről kell megismételni.  

Ha megállapítást nyer, hogy a szavazóládában a szavazó választópolgárok számánál több 
szavazólap van, vagy nem találták meg a szavazóládában az ellenőrző lapot, a szavazatszedő 
bizottságot fel kell oszlatni és újat kell kinevezni, a szavazást pedig azon a választóhelyen 
meg kell ismételni.  

Ha a szavazást egy választóhelyen megsemmisítik, a szavazást csak azon a 
választóhelyen kell megismételni.  

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett esetekben a szavazást a választások 
megtartásának napját követő két napos határidőben kell megismételni, a választások 
lebonyolításának megállapított eljárása szerint.  

A megismételt szavazás esetén a végleges választási eredmények megállapítása a 
megismételt szavazás után történik.  
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A választójog védelmére a jogosultság  
55. szakasz  

 
 Minden választópolgár és a helyi közösség tanácstag-jelöltje választójogánakvédelmére 

jogosult, a jelen rendelettel   megállapított eljárás szerint.  
 

A választási bizottsághoz intézett kifogás  
56. szakasz  

 
A választópolgár a helyi közösség tanácstag-jelöltje, a jelölési eljárás, a választások 

lebonyolítása, a választási eredmény megállapítása és a kihirdetése szabálytalansága miatt 
kifogást benyújtani a választási bizottsághoz.  

A kifogásokat a határozat meghozatalának, illetve a végrehajtott cselekmények vagy 
elkövetett mulasztás napjától számított 24 órás határidőben kell benyújtani.  
 

A kifogásról való döntés határideje 
57. szakasz  

 
A választási bizottság a kifogás kézhezvételét követő 48 órás határidőben határozatot hoz, 

és azt megküldi a kifogás benyújtójának.  
Ha a választási bizottság helyt ad a benyújtott kifogásnak, a határozatot vagy cseleményt 

megsemmisíti.  
 

Kifogás a választási bizottság határozata ellen  
58. szakasz  

 
A választási bizottság határozata ellen kifogás nyújtható be a másodfokú választási 

bizottsághoz, a határozat kézbesítését követő 48 órás határidőben.  
A választási bizottság köteles a másodfokú választási bizottságnak azonnal, de legkésőbb 

12 órás határidőben   megküldeni a döntéshozatalhoz szükséges minden adatot és iratot.  
A másodfokú választási bizottság köteles a kifogásról határozatot hozni a kifogás és az 

iratok kézhezvételének napját követő 48 órás határidőben.  
 

A másodfokú választási bizottság határozata  
59. szakasz  

Ha a másodfokú választási bizottság helyt ad a kifogásnak, megsemmisíti a határozatot 
vagy cselekményt a jelöltállítási eljárásban, illetve a helyi közösség tanácstagjának választási 
eljárásában, vagy megsemmisíti a helyi közösség tanácstagjainak a megválasztását.  

Ha úgy értékeli, hogy a vitatott határozatot meg kell semmisíteni, és a dolgok természete 
azt lehetővé teszi, és ahhoz a megállapított tényállás megbízható alapot nyújt, határozatával a 
másodfokú választási bizottság megoldhatja érdemben a választási jogvitát. A másodfokú 
választási bizottság határozata a megsemmisített aktust mindenben felváltja.  

Ha a kifogás alapján megsemmisítik a választási eljárás cselekményét vagy a helyi 
közösség tanácstagjának megválasztását, a választási bizottság köteles megismételni a 
megfelelő választási cselekményt, illetve a választásokat, a választási eljárásban   a 
szabálytalanság megállapításának napját követő hét napos határidőben, a választások 
lebonyolítására vonatkozó jelen rendelettel meghatározott eljárás szerint.  

A megismételt választásokat a választási bizottság írja ki.  
A megismételt választások lebonyolítása a megsemmisített választásokra megállapított 

jelöltlista szerint történik, ez alól kivételt képez, ha a választások megsemmisítése a 
választási lista megállapításában észlelt   szabálytalanságok miatt történt.  
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A választások megsemmisítése esetén a végleges választási eredmények megismételt 
választások befejezése után kerülnek megállapításra.  

A határidőt a választások megsemmisítéséről szóló határozat meghozatalának napjától 
kell számítani.  
 
XV. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK MEGALAKÍTÁSA  
 

A helyi közösség tanácsának megalakítása  
60. szakasz  

 
A helyi közösség tanácsa a végleges választási eredmények megállapítása után alakul 

meg.  
 

A helyi közösség tanácsa alakuló ülésének összehívása  
61. szakasz  

 
A helyi közösség tanácsa első, alakuló ülését a helyi közösség előző összehívású 

tanácsának elnöke hívja össze, a végleges választási eredmények megállapítását követő 10 
napos határidőben, ha pedig ezt nem teszi meg, az ülést a tanács újonnan megválasztott 
legidősebb megválasztott tagja hívja össze.  

Az alakuló ülésen a helyi közösség tanácsának legidősebb tagja elnököl.  
Az alakuló ülés megtartható, ha azon a helyi közösség tanácsa összes tagjának többsége 

jelen van.  
 

A helyi közösség   tanácsának elnöke és elnökhelyettese  
62. szakasz  

 
A helyi közösség tanácsának elnöke és elnökhelyettese van, akiket a tanács tagjai 

választanak meg. 
 

A megbízatás átadása-átvétele  
63. szakasz  

 
A helyi közösség előző összehívású tanácsának elnöke köteles a helyi közösség átadás-

átvételét írásban megtenni.  
 
XVL. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK HATÁSKÖRE  
 

64. szakasz  
 

A helyi közösség tanácsa:  
1) meghozza a helyi közösség alapszabályát,  
2) meghozza a helyi közösség pénzügyi tervét és a helyi közösség fejlesztési 

programjait,  
3) elfogadja a helyi közösség munkájáról szóló éves és négyéves beszámolót,  
4) megválasztja és felmenti a helyi közösségek tanácsának elnökét és elnökhelyettesét,  
- intézkedéseket javasol a kommunális és egyéb tevékenység fejlesztésére és 

előmozdítására a helyi közösség területén, különösen  
- a településrendezés tervezése és a helyi közösség rendezése terén,  
- a kommunális létesítmények, utak és utcák építése és fenntartása terén a helyi 

közösség területén  
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- a munkájukra a panaszok és folyamodványok   begyűjtése és megküldése terén   a 
hatásköri köztársasági és   községi szerveknek, valamint a polgári kezdeményezéseket 
és javaslatokat a közös érdekükben álló kérdések megoldására,  

- együttműködik   a községi szervekkel a feltételek megteremtésén az iskoláskor előtti 
és általános iskolák működése, az idős személyek és gyermekek szociális ellátása 
terén,  

- a környezetvédelem fejlesztése terén,  
- a település és a zöld területek rendezése és fenntartása terén,  
- a kommunális infrastruktúra létesítményei állapotának és a minőséges kommunális 

szolgáltatások terén,  
- a fogyasztók ellátásának védelme terén,  
- a kereskedelmi és iparosi üzletek, vendéglátó és más létesítmények munkaideje terén 

a helyi közösség területén,  
- a helyi közösség területén a mezőgazdaság fejlesztésében,  
6) kezdeményezi új községi jogszabályok meghozatalát, vagy a meglévők módosítását,  
7) együttműködik a polgárok egyesületeivel és civilszervezetekkel a helyi közösséget 

érintő kérdésekben,  
8) megnevezi képviselőjét a polgárok minden gyülekezetére, végrehajtja a polgárok 

gyülekezetésnek határozatait és lefolytatja a végzéseit,  
9) bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít a polgárok közös 

szükségleteinek kielégítése érdekében a törvénnyel és a helyi közösség alapszabályával 
összhangban,  

10) részt vesz a tűzvédelem, az elemi csapásoktól való védelem és más rendkívüli 
helyzetek esetén a védelem megszervezésében, a következmények elhárítása és enyhítése 
érdekében,  

11) együttműködik az egészségügyi és állatorvosi intézményekkel és szervezetekkel az 
egészségvédelemi és állategészségügyi védelem feltételeinek megteremtése céljából,  

12) megszervezi az emberbaráti segítségnyújtás különböző formáit a helyi közösség 
területén,  

13) megállapítja a helyi közösség tanácstagja mandátumának megszűnését, akinek 
megbízatása a jelen határozat 72. szakasza 1. bekezdésének 2-6. pontjai szerinti esetek miatt 
szűnt meg és kezdeményezi a helyi közösség új tanácstagjának megválasztását, 

14) gondoskodik a bevezetett önkéntes hozzájárulás megvalósításáról és új bevezetéséről,  
15) meghozza a munkájáról szóló ügyrendet,  
16) a helyi közösség hatáskörébe tartozó és a község statútumával, a helyi közösség 

alapító okiratával vagy más községi jogszabállyal meghatározott egyéb feladatokat is ellát.  
 

Az eredendően a községi hatáskörbe tartozó egyes hatáskörök átruházása a helyi 
közösségekre  

65. szakasz  
 

A Községi Képviselő-testület rendeletével, a törvény alapján, egyes, vagy minden helyi 
közösségre bízhatja a község hatáskörébe tartozó bizonyos feladatok ellátását, az ehhez 
szükséges eszközök biztosításával.  

A feladatok átruházásával abból a tényből kell kiindulni, hogy ezek a feladatok a helyi 
közösség lakosságának életében közvetlen és mindennapos jelentőségűek-e.  
 

A helyi közösség tanácstagjainak alkalmazása  
66. szakasz  
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A helyi közösség tanácsa elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak, valamint a helyi 
közösség más szerve tagjainak részvétele a jelen rendelet 64. szakaszában említett feladatok 
ellátásában nem jelent további pénzügyi kötelezettséget a helyi közösség számára.  
 

A helyi közösség titkára  
67. szakasz  

 
A helyi közösségnek titkára van.  
A helyi közösség titkára a Helyi Közösség Tanácsának a titkára is.  
A helyi közösség titkára ellát minden szakmai és műszaki-adminisztrációs teendőt a helyi 

közösség szükségleteire, összhangban a törvénnyel, a jelen rendelettel, a helyi közösség 
alapszabályával és a helyi közösség tanácsa elnökének a meghagyására.  

A helyi közösség titkára a polgárvédelem biztosa és gondoskodik a lakott településeken, a 
település részén, a lakóépületekben és a falvakban a védelem és mentés teendőinek 
ellátásáról.  

Egy titkár elláthatja a teendőket több helyi közösség számára is.  
 

68. szakasz  
 

A helyi közösség titkára munkaviszonyt létesít munkaszerződés által, a helyi közösség 
alapszabályában megállapított feltételek mellett, nyilvános pályázat útján, négyéves 
megbízatási időre, és a helyi közösség tanácsa helyezi tisztségbe.  

A helyi közösség titkára megválasztásának közelebbi feltételeit a helyi közösség 
alapszabálya állapítja meg.  

A helyi közösség titkára jogosult a keresetére, az alapkereset mértékében, amelyet a 
Községi Közigazgatási Hivatalban a munkatársi fokozatra határoztak meg.  

 
A helyi közösségben foglalkoztatottak  

69. szakasz  
 

A helyi közösség, a jelen rendelet 64. szakaszában foglalt feladatok ellátására, a helyi 
közösségben állandó munkaviszonyt létesítő személyt alkalmazhat, a község határozataival és 
a helyi közösség pénzügyi tervével összhangban.  

A helyi közösség pénzügyi tervében külön fel kell tüntetni a foglalkoztatás okát, a 
foglalkoztatás határozott vagy határozatlan időre terjedő szükségét vagy a munkáltatás más 
formáját, valamint a fizetésekhez szükséges teljes összeget.  

A foglalkoztatottak alkalmazásáról szóló határozatot a helyi közösség tanácsa hozza meg.  
A helyi közösségben foglalkoztatottak nem lehetnek azonos időben a helyi közösség 

szerveinek tagjai.  
 

A helyi közösség tanácsának feloszlatása  
70. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsa feloszlatható, ha:  
1) három hónapnál hosszabb ideig nem ül össze,  
2) nem választja meg elnökét a helyi közösség tanácsa tagjainak megválasztására 

vonatkozó választások végleges eredményei megállapításának napjától, vagy 
felmentésének, illetve felmondása benyújtásának napjától számított egy hónapos 
határidőben,  

3) nem hozza meg a pénzügyi tervét a Község Képviselő-testület határozatával 
megszabott határidőben.  
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A helyi közösség tanácsa feloszlatásáról szóló határozatot a Községi Képviselő testület 
hozza meg a helyi közösség munkájának és aktusainak törvényességét felügyelő Községi 
Tanács javaslatára.  

A Községi Képviselő-testület elnöke írja ki a helyi közösség tanácsának megválasztására 
vonatkozó választásokat a helyi közösség tanácsának felmentéséről szóló határozat 
hatálybalépésének napját követő 15 napos határidőben, de a választások kiírásának napjától a 
választások megtartásának napjáig nem telhet el több mint 45 nap.  

Községi biztos 
71. szakasz

A helyi közösség tanácsának megalakulásáig, a helyi közösség folyó és halaszthatatlan 
ügyeit a községi biztos látja el, akit a Községi Képviselő-testület nevez ki, a helyi közösségek 
tanácsának feloszlatásáról a jelen rendelet 68. szakaszának 2. bekezdésében említett határozat 
meghozatalával azonos időben.  

Az adminisztratív-technikai és pénzügyi-anyagi feladatok ellátása 
72. szakasz

A községi közigazgatás segítséget nyújt a helyi közösségnek az adminisztratív technikai 
és pénzügyi-anyagi teendők ellátásában.  

A községi közigazgatás munkájának megszervezése a helyi közösségben 
73. szakasz

A községi közigazgatás hatáskörébe tartozó bizonyos teendők ellátására, főként a 
polgárok jogérvényesítésével kapcsolatosakra, a községi közigazgatás munkáját a helyi 
közösségben is meg lehet szervezni.  

A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt ügyek intézésének rendjét, módját és helyét a 
polgármester határozza meg, a községi közigazgatási hivatal vezetőjének javaslata alapján.  

XVII. A HELYI KÖZÖSSÉGI TANÁCS TAGJAI MANDÁTUMÁNAK
MEGSZŰNÉSE

 A helyi közösség tanácstagjai mandátumának megszűnése 
74. szakasz

A helyi közösség tanácsa tagjainak a mandátuma a megbízatási idő letelte előtt 
megszűnik: 

1) a helyi közösség tanácsának feloszlatásáról szóló határozat meghozatalával,
2) ha jogerős bírósági ítélet hat hónap, vagy azt meghaladó időtartamú letöltendő

börtönbüntetésre ítélte,
3) ha jogerős határozattal megvonták cselekvőképességét,
4) lakcímének megszűnésével a helyi közösség területén,
5) elhalálozása esetén,
6) lemondást benyújtásával,
7) a tanácstag visszahívásával, a jelen rendelettel előirányozott módon.

A helyi közösség tanácstagjainak lemondása 
75. szakasz
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A helyi közösség tanácsának tagja szóban lemondhat a tanács ülésén, a tanács két ülése 
közötti időszakban pedig hitelesített írásbeli nyilatkozat formájában nyújthatja be lemondását. 

A lemondást követően a helyi közösség tanácsa halasztás nélkül, magán az ülésen 
(szóbeli lemondás esetében) vagy az első soron következő ülésen (írásbeli lemondás 
esetében) megállapítja a tanácstag mandátumának megszűnését és erről azonnal tájékoztatja a 
Községi Képviselő-testület elnökét.  

A helyi közösség tanácsa tagjának visszahívása 
76. szakasz

A tanács tagja visszahívható: 
- ha igazolatlanul távolmarad a tanács több mint három üléséről, amit a tanács elnöke

becsül meg,
- ha a viselkedésével súlyosan megbontja a tanács munkáját,
- ha nem tartja tiszteletben a község és a tanács határozatait és aktusait,
A visszavonást a helyi közösség tanácsa folytatja le a tanácstagok szótöbbségével.
A lefolytatott procedúrát követően, a visszahívott tag helyett a mandátumot a következő

jelöltnek kell odaítélni a legtöbb elért szavazatok számával a választásokon, 
Az előző bekezdés szerinti tanácstag mandátuma a többi megválasztott tanácstag 

mandátumának leteltéig tart. 
A tanács megállapítja a tagság megszűnését és felveszi az új tagok az első soron 

következő ülésén. 

XVIII. ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES MUNKATESTÜLETEK

77. szakasz

A helyi közösség tanácsa állandó vagy ideiglenes munkatestületeket alakíthat, a helyi 
közösség hatáskörébe tartozó kérdések előkészítése, megvitatása és megoldása érdekében.  

A helyi közösség alapszabálya állapítja meg a tagok számát és összetételét, a hatásköreit, 
mandátumát és a munkájuk tekintetében jelentős egyéb kérdéseket  

XIX. A POLGÁROK KÖZVETLEN KINYILATKOZÁSA ÉS DÖNTÉSE

78. szakasz
A helyi közösség polgárai, kivéve a döntéshozatalt minden közös szükségletről, a helyi 

közösség szervei képviselői által, közvetlenül részt vehetnek a helyi önkormányzat 
megvalósításában polgárok gyűlése, polgári kezdeményezés vagy népszavazás útján.  

79. szakasz

A polgárok gyűlése összehívható a lakott településre vagy a helyi közösség területére. 
A helyi közösség tanácsának elnöke köteles összehívni a polgárok gyűlését legalább 

nyolc nappal annak megtartása előtt.  
Ha a helyi közösség tanácsának elnöke nem hívja össze a polgárok gyűlését, a polgárok 

gyűlését összehívhatja a tanács elnökének helyettese is. 
A polgárok gyűlése megtartásáról tájékoztatni kell a meghívónak a hirdetőtáblán való 

kitűzésével, tömegtájékoztatási eszközök útján, vagy más szokványos módon.  

80. szakasz

A helyi közösség polgárainak gyűlése megvitatja: 
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- a közös érdekeket érintő kérdéseket a község szervei számára, amelyekre elő lett
irányozva a vita a polgárok gyűlésén,

- az önkéntes hozzájárulás kérdését,
- a kommunális infrastruktúra fejlesztését, összhangban a községi tervekkel és a

polgárok szükségleteivel és lehetőségeivel összhangban a helyi közösségben,
- egyéb, a helyi közösség polgárai számára jelentős kérdéseket, a községi szervek

hatásköréből.

81. szakasz

A polgárok gyűlésén döntéshozatali joggal rendelkeznek azok a polgárok, akiknek 
szavazati joguk van és lakhelyük a területen van, amelyre összehívták a polgárok gyűlését.  

A polgárok gyűlése a kérelmeket és javaslatokat a jelenlevők szótöbbsége alapján fogadja 
el és utalja azokat megvitatásra a Községi Képviselő-testület elé vagy a község egyes 
szerveinek és szolgálatainak.  

A község szervei és szolgálatai kötelesek a polgárok gyűlésének megtartását követő 60 
napon belül megvitatni a polgárok kérelmeit és javaslatait és ezekről állást foglalni, illetve 
meghozni a megfelelő határozatot vagy intézkedést, és erről tájékoztatni a polgárokat.  

82. szakasz

A polgárok polgári kezdeményezés útján javasolják a Községi Képviselő-testületnek az 
aktusok meghozatalát, amellyel rendezik a község hatáskörébe tartozó kérdéseket, a statútum 
vagy más aktusok változtatását és a népszavazás kiírását, összhangban a törvénnyel és a 
község statútumával.  

83. szakasz

A népszavazást a helyi közösség területén a törvénnyel és a község statútumával 
összhangban kell lefolytatni.  

XX. A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

A helyi közösség finanszírozása 
84. szakasz

A helyi közösség munkájához szükséges eszközök biztosítása: 
- a község költségvetéséről szóló rendeletben, minden külön helyi közösség számára az

eszközök,
- a polgárok helyi járulékból származó eszközeiből,
- adományok, ajándékok és a törvényben előírt más módon,
- a helyi közösség tevékenységével megvalósított jövedelemből,
- a helyi közösség tevékenységére a torvényben előírt más eszközökkel történik.
A helyi közösség pénzügyi tervének összhangban kell lennie a község költségvetéséről

szóló rendelettel. 
A számvevőségi-könyvelési teendőket a helyi közösségek számára a községi 

közigazgatás pénzügyekben hatáskörrel rendelkező osztálya látja el. 

Önkéntes hozzájárulás 
85. szakasz
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Bizonyos kérdések megoldása céljából, amelyek a helyi lakosság közvetlen érdekében 
állnak, a község területén, vagy annak egy részén bevezethető az önkéntes hozzájárulás.  

Az önkéntes hozzájárulás bevezetéséről a határozat meghozataláról a kezdeményezést a 
helyi közösség tanácsa hozhatja meg, a polgárok vagy a Községi Képviselő-testület 
képviselői előzetes kinyilatkozása alapján, összhangban a törvénnyel és a község 
statútumával.  

A kezdeményezés mellett be kell nyújtani a programot is, amellyel megállapítják a teljes 
eszközök rendeltetését és biztosításuk módját a projektum megvalósítására, amely a határozat 
tárgya.  

Az önkéntes hozzájárulás bevezetéséről szóló határozatot népszavazással kell meghozni, 
összhangban a jogszabályokkal, amelyek a polgárok közvetlen kinyilatkozási eljárását 
rendezik.  

A Községi Képviselő-testület megállapítja a rendeletjavaslatot az önkéntes hozzájárulás 
bevezetéséről, a község statútumával előirányozott módon és eljárásban.  

Az önkéntes hozzájárulás bevezetéséről szóló határozatot a polgárok hozzák meg, 
akiknek szavazati joguk van és a lakóhelyük a területen van, amelyre az eszközöket 
begyűjtik.  

A határozatot a polgárok is meghozzák, akiknek nincs szavazati joguk és lakóhelyük a 
területen, amelyre az eszközöket begyűjtik, ha azon a területen ingatlan vagyonuk van, és az 
önkéntes hozzájárulás eszközeivel javulnak ezen vagyon használatának feltételei.  

A határozat meghozottnak számít, ha amellett a jelen szakasz 5. és 6. bekezdése szerint a 
polgárok teljes számának többsége nyilatkozott.  

86. szakasz
A pénzeszközöket, amelyeket az önkéntes hozzájárulásról szóló határozat alapján 

gyűjtenek be, a községi költségvetés bevételei és szigorúan céleszköz jellegük van.  

87. szakasz
Az önkéntes hozzájárulás bevezetéséről szóló határozatot, amelyet a polgárok hoztak 

meg, közzé kell tenni a község hivatalos honlapján és Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Pénzügyi terv és zárszámadás 
88. szakasz

Pénzügyi tervét a helyi közösség a község költségvetéssel összhangban hozza meg. 
A helyi közösség pénzügyi tervében ki kell mutatni a helyi közösség bevételeit és 

kiadásait.  
A pénzügyi tervet egy naptári évre kell meghozni a községi költségvetés elfogadását 

követő 30 napon belül. 
A helyi közösség tanácsa fogadja el a zárszámadást a naptári év letelte után. 
A helyi közösség eszközei kifizetésének utalványozója a helyi közösség tanácsának 

elnöke.  

A helyi közösség munkájáról szóló beszámoló 
89. szakasz

A helyi közösség tanácsa köteles legkésőbb a tárgyév március 30-áig megküldeni a 
Községi Tanácsnak és a Községi Képviselő-testületnek az előző évi munkájáról és 
programjának megvalósításáról szóló beszámolót, valamint a községtől átutalt eszközök 
felhasználásáról szóló jelentést.  

A helyi közösség anyagi-pénzügyi ügyvitelének ellenőrzését a községi közigazgatás és a 
községi költségvetési felügyelőség végzi.  
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A pénzeszközök biztosítása iránti kérelem 
90. szakasz

A Községi Tanács vagy a község más illetékes szervének kérelmére, a helyi közösség 
tanácsa köteles a költségvetés előkészítésének eljárásában kérelmet küldeni a következő évi 
eszközök biztosítására a községi közigazgatás által megszabott határidőben, a következő évi 
költségvetésről szóló rendelet elkészítésének eljárásában.  

XXI. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL ÉS 
SZERVEZETEKKEL

Együttműködés más helyi közösségekkel 
91. szakasz

A helyi közösség, a közös érdekek terén együttműködést valósíthat meg más helyi 
közösségekkel, ugyannak a községnek vagy városnak a területéhez tartozó helyi 
közösségekkel. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett együttműködésről szóló határozatot a helyi 
közösség tanácsa hozza meg, és azt megküldi a Községi Tanácsnak.  

Együttműködés a községgel és annak intézményeivel 
92. szakasz

A helyi közösség közvetlen együttműködést valósít meg a községgel és annak szerveivel, 
közvállalataival és más vállalataival és szervezeteivel, intézményeivel és egyesületeivel a 
község területéről.  

Együttműködés az egyesületekkel 
93. szakasz

A helyi közösség együttműködhet egyesületekkel, emberbaráti és más szervezetekkel a 
helyi közösség és polgárai érdekében.  

XXI, A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJA ÉS AKTUSAI FELETTI FELÜGYELET  

A helyi közösség aktusai alkotmányossága és törvényessége becslésének eljárása 
94. szakasz

A Községi Tanács eljárást indít az alkotmánybíróság előtt a helyi közösség általános 
aktusa alkotmányosságának és törvényességének felülvizsgálására, ha úgy ítéli meg, hogy az 
aktus nincs összhangban az alkotmánnyal vagy a törvénnyel.  

A község polgármestere határozattal köteles felfüggeszteni a helyi közösség általános 
aktusának végrehajtását, ha úgy ítéli meg, hogy az nincs összhangban az alkotmánnyal vagy 
törvénnyel, és ez a határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától 
jogerős.  

A végrehajtás felfüggesztéséről szóló határozat hatálya megszűnik, ha a Községi Tanács a 
határozat közzétételét követő öt napos határidőben nem indít eljárást az általános aktus 
alkotmányosságának és törvényességének felülvizsgálatára,  

A helyi közösség utasítása megfelelő intézkedések foganatosítására 
95. szakasz
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Ha a Községi Tanács úgy ítéli meg, hogy a helyi közösség általános aktusa nincs 
összhangban a helyi közösség alapszabályával, alapító okiratával vagy más községi 
jogszabállyal, figyelmezteti a helyi közösség tanácsát a megfelelő intézkedés foganatosítása 
érdekében.  

Ha a helyi közösség tanácsa nem jár el a jelen szakasz 1. bekezdésében hivatkozott szerv 
javaslatáram a község polgármestere határozatával megsemmisíti a helyi közösség aktusát, 
amely határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától jogerőd.  

A Községi Tanács javasolja a község polgármesterének a helyi közösség azon 
tevékenységei finanszírozásának a megszüntetését, melyek során a pénzeszközöket nem a 
helyi közösség pénzügyi tervével, a költségvetésről szóló rendelettel vagy a törvénnyel 
összhangban használja.  

XXIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

96. szakasz

A helyi közösségek, amelyek Zenta község területén a helyi közösségek megalakításáról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2018. sz.) alapján alapultak folytatják 
munkájukat és kötelesek a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 5 napon belül 
összehangolni alapszabályaikat a község statútumával és a jelen rendelettel.  

A munkaszerződés, amely a helyi közösség titkárával került megkötésre, a jelen rendelet 
hatálybalépéséig érvényben marad a részben, amely az időszakot szabályozza, amelyre 
köttetett.  

A helyi közösségek tanácsait megválasztó új választások lebonyolítása 
97. szakasz

A helyi közösségek tanácsának megválasztása, a jelen rendelettel összhangban és a helyi 
közösség összehangolt alapszabályával összhangban, a jelen rendelet hatálybalépésétől 
számított legtöbb 90 napon belül bonyolódik le.  

A helyi közösségekről szóló rendelet hatályának megszűnése 
98. szakasz

A jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Zenta község területén a helyi 
közösségek megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2018. sz.).  

Hatálybalépés 
99. szakasz

Ez a rendelet a meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község 
Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány Rác Szabó Márta s. k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület   a Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 016-13/2017-I         elnökhelyettese 
Kelt: 2021. július 06. 
Z e n t a 
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Indoklás: 

2018. június 20-án a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, száma 47/2018 közzétették a 
helyi önkormányzatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényt, amely 
2018. június 28-án lépett hatályba.  

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadta Zenta község új statútumát (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.).  

Tekintettel a módosított helyi önkormányzatról szóló törvényre, és meghozatalra került Zenta 
község új statútuma is, szükséges volt meghozni az új, Zenta község területén a helyi 
közösségekről szóló rendeletet, hogy az összhangban legyen a fenti aktusokkal.  

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta az új, a Zenta község területén a helyi közösségekről 
szóló rendelet meghozatalát.  
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község   
Zenta község polgármestere   
Szám: 320-26/2021-II  
Dátum: 2021.7.6.  
Z e n t a  

NYILVÁNOS FELHÍVÁS 
ZENTA  KÖZSÉG ÁLLAMI TULAJDONÚ  MEZŐGAZDASÁGI FÖLDERÜLETEI 

TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE A  2022. ÉVRE VONATKOZÓAN   

A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
62/06., 65/08. – más törv.,  41/09., 112/2015., 80/17. és  95/18. sz. – más törv.)  és    az állami 
tulajdonú mezőgazdasági földterület bérlete és  használata feltételeiről és  az eljárásáról szóló 
szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye,  16/2017.,  111/2017., 18/2019., 45/2019., 
3/2020., 25/2020., 133/20 és 63/21 sz.) összhangban  Zenta község polgármestere  kiírja a 
nyilvános felhívást, amellyel tájékoztatja:   

- az oktatási intézményeket – iskolákat,  mezőgazdasági  szakszolgálatokat és szociális
intézményeket, hogy  számukra  az állami tulajdonú mezőgazdasági  földterület
felülete használatba adható, amely alkalmas a tevékenységre, amellyel foglalkoznak,
de legtöbb 100 hektárig,

- a felsőfokú intézményeket – karokat  és  tudományos  intézményeket, amelyeknek az
alapítója az állam és  a  büntetőszankciók  végrehajtásában illetékes intézményeket,
hogy számukra  az állami tulajdonú mezőgazdasági  földterület   felülete használatba
adható, amely alkalmas a tevékenységre, amellyel foglalkoznak,  de legtöbb 1.000
hektárig,

- az állami tulajdonú jogi személyeket, amelyek  regisztráltak   az erdészet területén  a
teendőkre,

hogy küldjék meg  a szükséges dokumentációt a térítésmentes használatra való jogosultság   
érvényesítésére  Zenta  község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági  földterületekre 
2021. október 31-éig.  

Szükséges dokumentáció: 
1) Kérelem a térítésmentes használatra való jogosultság érvényesítésére  a  felelős

személy által
2) Az intézmény alapítói aktusát, illetve  jogi személy esetégen   a  gazdasági

regiszterből a kivonat (nem idősebb hat hónapnál), amellyel   bizonyítja, hogy az
alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi
önkormányzati  egység,
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A kérelem benyújtói a  szükséges dokumentációt  ezen nyilvános felhívásból   hitelesítetlen 
másolatban küldik  meg, olvashatóak kell, hogy legyenek, miközben a bizottság fenntartja a 
jogát, hogy szükség esetén   kérje  megküldött dokumentum az eredetijét  vagy hitelesített 
másolatát.   

A kérelem űrlapja  átvehető minden munkanapon 7-től 15 óráig  a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  osztályának helyiségeiben, 
Zentán a Fő tér 1-es szám alatt, II. emelet, 76-os iroda, vagy letölthetik  a honlapról 
www.zenta-senta.co.rs.  

A kérelmek és a szükséges  dokumentáció  megküldésének  határideje a jelen  nyilvános 
felhívás szerint  2021. október 31. A kérelmet, amely a jelen nyilvános felhívásban 
megállapított dátum letelte után    érkezik be,   határidőn kívülinek tekintjük és  a  bizottság 
azt a   benyújtójának bontatlanul  visszajuttatja.  

A kérelmet a szükséges dokumentációval közvetlenül az iktatóba kell benyújtani vagy posta 
útján küldeni, zárt borítékban, az elülső oldalon a megjelöléssel: Kérelem  a mezőgazdasági 
földterület térítésmentes használatára  a  2022-es évben,   Zenta község területén   a 
mezőgazdasági  földterületek  védelme, rendezése  és  használata éves programjának a 
kidolgozásában illetékes bizottságnak,  a következő címre: Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal,   gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  osztály, Zenta, Fő tér 1,  a  boríték hátulján 
fel kell tüntetni  a kérelem benyújtójának a   megnevezését / családi és utónevét és  a 
lakcímét.   

A kapcsolattartó személy minden információt illetően ezzel a nyilvános felhívással 
kapcsolatban Kóródi Mihály, telefonszáma: 024/655-463, e-mail: misi@zenta-senta.co.rs, 
vagy személyesen a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és hely 
gazdaságfejlesztési osztály helyiségeiben, Zenta, Fő tér 1, II. emelet, 76-os számú iroda.   

A jelen nyilvános felhívást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján és a helyi irodákban, valamint Zenta község 
honlapján.   

Czeglédi Rudolf s.k. 
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község   
Zenta község polgármestere   
Szám: 320-25/2021-II  
Dátum: 2021.7.6.  
Z e n t a  

NYILVÁNOS FELHÍVÁS 
ZENTA  KÖZSÉG ÁLLAMI TULAJDONÚ  MEZŐGAZDASÁGI FÖLDERÜLETEI 

FELETTI ELŐBÉRLETI JOG  BIZONYÍTÁSÁRA A  2022. ÉVRE VONATKOZÓAN 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,  62/06., 
65/08. – más törv.,  41/09., 112/2015., 80/17. és  95/18. sz. – más törv.)  és    az állami tulajdonú 
mezőgazdasági földterület bérlete és  használata feltételeiről és  az eljárásáról szóló  szabályzattal 
(az SZK Hivatalos Közlönye,  16/2017.,  111/2017., 18/2019., 45/2019., 3/2020., 25/2020., 133/20 
és 63/21 sz.) összhangban  Zenta község polgármestere  kiírja a nyilvános felhívást minden 
természetes és jogi személynek, amellyel tájékoztatja:   

- az öntözési rendszerek, lecsapolási rendszerek,   halastavak, mezőgazdasági létesítmények,
üvegházak,  melegházak  és  többéves  ültetvények (gyümölcsösök és  szőlősök amelyek
termésben vannak) tulajdonosait  az állami tulajdonú   mezőgazdasági földterületen, és  akik
bejegyzésre kerültek  a mezőgazdasági birtokok regiszterébe és  aktív státuszuk  van
legalább három éve (a továbbiakban: infrastruktúra)  és

- a háziállatok tulajdonosait, akik tulajdonosai, illetve bérlői a létesítményeknek ezen
jószágok tenyésztésére a helyi önkormányzati egység területén,  amelyen az előbérleti  jogot
érvényesítik,  amelyek bejegyzettek  a  mezőgazdasági birtokok regiszterébe  és  aktív
státuszuk van  legalább egy éve (a továbbiakban: állattenyésztés),

hogy küldjék meg  a szükséges dokumentációt az előbérleti  jog   érvényesítésére  Zenta 
község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági  földterületekre 2021. október 31-éig.  

AZ ELŐBÉRLETI JOG IGAZOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ 

I. A mezőgazdasági  infrastruktúra feletti tulajdonjog alapján  az előbérleti jog
érvényesítéséhez az alábbi dokumentáció szükséges: 

1. Az előbérleti jog elismerése iránti kérelem a mezőgazdasági  infrastruktúra feletti tulajdon
alapján, aláírva  a természetes személy, illetve a jogi személy felelős személye  által (a
kérelem benyújtója küldi meg),

2. A mezőgazdasági infrastruktúra  feletti  tulajdonra vonatkozó bizonyítékot
a) Az ingatlan nyilvános ingatlan-nyilvántartási kivonatát, a mezőgazdasági infrastruktúrára,

amely könyvelve van az ingatlan nyilvános nyilvántartásában (a helyi önkormányzati egység
szerzi be) és / vagy
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b) A leltári jegyzéket és a könyvelőségi dokumentációt, aláírva és hitelesítve összhangban  a
számvitelről szóló törvénnyel a jogi személy esetében, és  a  mezőgazdasági infrastruktúrát
illetően, amely  nincs könyvelve  a  nyilvános  ingatlan-nyilvántartásban  (a kérelem benyújtója
küldi meg),

c) A mezőgazdasági teendőkben illetékes minisztérium egyetértését/jóváhagyását a beruházási
befektetésekre a  mezőgazdasági infrastruktúrába, amely  2006 júliusa után lett emelve, illetve  a
természetes személy (a kérelem benyújtója) adásvételi szerződését a  jogi személlyel, amely
emelte a mezőgazdasági infrastruktúrát, összhangban az akkor érvényes   jogszabályokkal (a
kérelem benyújtója küldi meg),
3. A Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség jegyzőkönyvét (a kérelem benyújtója küldi

meg),
4. Bizonyítékot, hogy a kérelem benyújtója hordozója vagy tagja a regisztrál mezőgazdasági

birtoknak, amely  aktív státusban van legalább három éve (a helyi önkormányzati egység
szerzi be),

II. Az állattenyésztés  alapján  az előbérleti jog érvényesítéséhez az alábbi dokumentáció
szükséges: 

1. Az előbérleti jog elismerése iránti kérelem állattenyésztés alapján, aláírva a természetes
személy, illetve a jogi személy felelős személye által (a kérelem benyújtója küldi meg),

2. Bizonyítékot, hogy a kérelem benyújtója hordozója vagy tagja a regisztrál mezőgazdasági
birtoknak, amely aktív státusban van legalább egy éve (a helyi önkormányzati egység szerzi
be),

3. Bizonyítékot, hogy a  jogi, illetve természetes személy tulajdonosa a háziállatoknak és
tulajdonosa, illetve bérlője  ezen jószágok  tenyésztését szolgáló  létesítménynek,   a
feltételes  jószágszám megállapítására:
a) A feltételes jószágszámról szóló igazolást, amelyet  a  belgrádi-zimonyi  Állattenyésztési

Intézet  ad  ki (kivéve a lovakat, amelyeket  a  belgrádi-zimonyi Mezőgazdasági Kar  ad
ki), illetve  a  Vajdaság  AT területére   az Újvidéki Mezőgazdasági Kar  -
Állattenyésztési Osztálya – a jószágok számára, amelyek   törzskönyvezettek  a
rendszerben (a kérelem benyújtója küldi meg),

b) A Köztársasági Állategészségügyi Felügyelő jegyzőkönyvét – a jószágokra, amelyek
nincsenek a törzskönyvezési  rendszerben (a kérelem benyújtója küldi meg),

(Megjegyzés: A Köztársasági Állategészségügyi Felügyelő jegyzőkönyvben megállapítja a 
feltételes jószágszámot, amelyet a talált állapot alapján számolnak el, illetve  a személy okirata 
alapján az eladásról, vágásra való átadásról és  a jószág  kiviteléről) 
4. A mezőgazdasági földterület bérletéről szóló szerződést, amelyet más személyekkel kötött a

földre, amely a helyi önkormányzati  egység területén  található,  amelyre a kérelem
benyújtásra kerül,  és  amelyek   hitelesítve vannak   a hatásköri  szerv által (a kérelem
benyújtója küldi meg),

5. A kérelem benyújtójának a nyilatkozata, amellyel jóváhagyását adja, hogy eszközöljük  az
adatok ellenőrzését a  hatásköri szerveknél, amelyek szükségesek   a  nyilvános felhívás
megvalósításához,

6. A kérelem benyújtójának a  nyilatkozata az adatok pontosságáról, aláírva a természetes
személy,  illetve a jogi személyben  a  felelős személy által,  amelyet teljes  büntetőjogi,
szabálysértési és  anyagi felelőssége tudatában ad, amely tartalmazza:
- a nyilatkozatot, miszerint megküldött minden bizonyítékot, amely a helyi  önkormányzat
területén levő mezőgazdasági földterület  bérletére  vonatkozik, amelyre benyújtotta  a
kérelmét,
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- a kapcsolódó személyek jegyzékét (a jogi személy nevét, törzsszámmal / a természetes
személy nevét, rokonságot  és  a személyi számot)
(Megjegyzés: a természetes személyek kapcsolódó személyeinek tekintendők: nagyapa,
nagyanya, anya, apa, gyermekek, házastársak, örökbe fogadottak,  házasságon kívüli partner,
amennyiben ezeknek   a  tartózkodási helye ugyanazon a címen van, jogi személyek
esetében kapcsolódó személynek tekintendők: a jogi személy és/vagy természetes
személy,  akinek  legalább 25%-os részvétele  van a tőkében, a szövetkezetnél kapcsolódó
személynek tekintendő: a természetes személy -  szövetezeti tag.

7. Bizonylatot  a nyilvános ingatlan-nyilvántartóból,  amellyel  bizonyítja  a  teljes
mezőgazdasági földterület felületét,  amellyel a kérelem benyújtója rendelkezik a
tulajdonában a  helyi önkormányzati egység területén, amelyre  a  kérelmet nyújtja be (a
helyi önkormányzati egység szerzi be),

8. Bizonylatot a  nyilvános ingatlan-nyilvántartóból, amellyel bizonyítja  a  teljes
mezőgazdasági földterület felületét, amely  a kérelem benyújtójához  kapcsolódó személyek
tulajdonában van (a helyi önkormányzati egység szerzi be,  miután betekintést végzett   ezen
személyek jegyzékébe a  6. pont  szerinti nyilatkozat  alapján, amelyet  a  kérelem benyújtója
küld meg.)

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64a. szakaszának 17. bekezdése  szerinti  minden 
korlátozás (szerződés más személyekkel, tulajdonjog a mezőgazdasági földterületen, a  kapcsolódó 
személyek   tulajdonjoga a mezőgazdasági földterületen,   állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterület  bérlete) a  helyi  önkormányzati egység területére vonatkozik, amelyen a létesítmény, 
illetve a jószágok találhatóak.   

Megjegyzés: Minden érdekelt személy az előbérleti  jog  érvényesítésében a 
mezőgazdasági infrastruktúra alapján   köteles  időben, de legkésőbb 2021. szeptember 1-jéig 
benyújtani a  kérelmét  a  Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség kiszállására,  illetve  az 
állattenyésztés alapján   a  kérelmet  a  Köztársasági Állategészségügyi Felügyelőség 
kiszállására  legkésőbb 2021. szeptember  1-éig. 

A Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség jegyzőkönyve alkotó része a 
dokumentációnak, amelyet   meg kell küldeni 2021. október 31-éig és  kötelezően tartalmaznia kell 
a  pontosan  felsorolt összes kataszteri  parcellát, vagy parcellarészeket,  amelyeken   megállapításra 
került  a  működő locsolórendszer, lecsapolási rendszer, halastó, mezőgazdasági létesítmény, 
üvegház,  melegház,  valamint   a  gyümölcsös és szőlős terménye.  

Az I. rész 2a és 4. pontjai, illetve a II. rész 2., 7. és 8. pontjai  szerinti  dokumentációt a helyi 
önkormányzati egység szerzi be legkésőbb 2021. november 30-áig.   

Megjegyezzük, hogy  a  személyek esetében, akik   eleget tesznek   az előbérleti  jog 
érvényesítése feltételeinek az állattenyésztés alapján, összhangban a jelen  nyilvános felhívással, 
az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület  felületének a meghatározásában a mezőgazdasági 
földterületek   védelme, rendezése  és használata éves  programjában  oly  módon történik, hogy  a 
felület, amely  számukra megállapításra került  a  feltételes jószágszám alapján,  csökken a 
mezőgazdasági földterület felületével,  összhangban   a  mezőgazdaságról szóló törvény  64a. 
szakaszának 17. bekezdésével.  

Az összes dokumentációt, amelyet   a  jelen nyilvános   felhívással összhangban  küldenek 
meg  ugyanarra  a jogi vagy természetes személyre kell, hogy szóljon, aki, vagy amely 
hordozója  vagy  tagja   a  regisztrált mezőgazdasági  birtoknak, és  hitelesítve  és aláírva kell, 
hogy legyen az iratot kiadó  hatásköri szerv által. 

Ha a természetes vagy jogi személy tulajdonosa többfajta jószágnak, minden 
jószágfajra megküldi a külön igazolást, illetve a  II. rész 3. pontja szerinti jegyzőkönyvet. 

A bérlet idején,  amely hosszabb egy évnél,   az első bérleti évre a bérleti  díj  befizetése 
mellett,  a  bérleti szerződés megkötése  céljából szükséges   megküldeni a biztosíték eszközét, 
amely  lehet: az üzletviteli bank garanciája a mezőgazdasági földterület   éves  bérletének a 
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mértékében vagy kezességi szerződés a minisztérium, mint hitelező  és  a  jogi  személy, mint  kezes  
között, vagy bizonyíték az egyéves bérleti díj mértékének  a letétbe helyezéséről,   mint  biztosítéki 
eszköz a  bérleti díj fizetésére,   amelyet  a  rendszeres  fizetés  esetén, megfizetett bérleti díjként 
számolunk el   a bérlet utolsó évében.   
 Ha a kataszteri  parcellát illetően, amely a személyek számára került megállapításra  az 
előbérleti  jog alapján,  változásra kerül sor a  felületét illetően bármely  törvényes alapon,   a  
további eljárást   a  mezőgazdasági földterület bérbeadására  az előbérleti jog alapján, csak  az  így 
megállapított földfelületre folytatjuk le.   
 A kérelem űrlapja átvehető  minden munkanapon   7-től 15 óráig a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal  gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  osztályának  helyiségeiben,  Zentán, 
a Fő tér 1-es szám alatt, a II.  emeleten, a 76-os számú irodában, vagy a letölthető a honlapról, címe 
www.zenta-senta.co.rs.   
 A kérelmek és a szükséges  dokumentáció  megküldésének  határideje a jelen  nyilvános 
felhívás szerint  2021. október 31. A kérelmet, amely a  jelen nyilvános felhívásban   megállapított 
dátum letelte után    érkezik be,   határidőn kívülinek tekintjük és  a  bizottság   azt a   benyújtójának 
bontatlanul  visszajuttatja.   
 A kérelmet a szükséges dokumentációval közvetlenül az iktatóba kell benyújtani vagy posta 
útján küldeni, zárt borítékban, az elülső oldalon a megjelöléssel: Kérelem az előbérleti  jog 
érvényesítésére  az állattenyésztés alapján  a 2022-es évre vonatkozóan Zenta község területén   a 
mezőgazdasági  földterületek  védelme, rendezése  és  használata éves programjának a 
kidolgozásában illetékes bizottságnak,  a következő címre: Zentai Községi Közigazgatási Hivatal,   
gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  osztály, Zenta, Fő tér 1,  a  boríték hátulján fel kell tüntetni  a 
kérelem benyújtójának a   megnevezését / családi és utónevét és  a lakcímét.   
 A kapcsolattartó személy minden információt illetően ezzel a nyilvános felhívással 
kapcsolatban Kóródi Mihály, telefonszáma: 024/655-463, e-mail: misi@zenta-senta.co.rs, vagy 
személyesen a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és hely gazdaságfejlesztési osztály 
helyiségeiben, Zenta, Fő tér 1, II. emelet, 76-os számú iroda.   
 A jelen nyilvános felhívást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján és a helyi irodákban, valamint Zenta község 
honlapján.   
 

Czeglédi Rudolf s.k. 
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE  
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