
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK 129/07-es, 83/14 –es másik törvény, 101/16-os másik törvény és 
47/18-as számú Hivatalos Közlönye) 11. szakasza és 32. szakaszának 1) pontja, Csóka község Alapszabályának (Csóka 
község 3/11-es számú Hivatalos Lapja-Letisztázott szöveg) 77. szakasza 1. bekezdésének 1) pontja alapján,  
Csóka Község Képviselő-testülete 2019.02.22-én tartott ülésén meghozta 
 
 

CSÓKA KÖZSÉG 
ALAPSZABÁLYÁT 

 
I. ALAPRENDELKEZÉSEK 
 

A rendelkezés tárgya 
1. szakasz 

Jelen alapszabály a törvénnyel összhangban különösen szabályozza: Csóka község (a továbbiakban: község) jogait és 
kötelezettségeit, azok érvényesítésének módját, a hivatalos nyelv- és íráshasználatot a kisebbségi közösségek számára,  
Csóka község Képviselő-testületének (a továbbiakban: községi Képviselő-testület) tanácsnokainak számát, a szervek és a 
szolgálatok szervezését és működését, a polgároknak a község hatáskörébe tartozó tevékenységek irányításában és 
döntéshozatalában való részvételének módját, az önkormányzatiság közvetlen formáinak megvalósulási feltételeit, a jelen  
alapszabállyal meghatározott általános aktusok előkészítésénél a közvita lefolytatását, a helyi közösségek megalakítását, 
azok szerveinek megválasztását és munkáját, a községek együttműködésének és társulásának feltételeit és módját, a helyi 
önkormányzat védelmét és egyéb, a község számára fontos kérdésekről is dönt. 
Jelen alapszabályban a fogalmak nyelvtani hímnemben vannak megfogalmazva, de a hím- és nőnemre egyaránt értendő. 
 

A Község helyzete 
2. szakasz 

A község olyan területi egység, amelyben az állampolgárok az alkotmánnyal, a törvénnyel és a jelen alapszabállyal 
összhangban gyakorolják a helyi önkormányzati jogukat. 
A község területén szavazati joggal és lakóhellyel rendelkező állampolgárok a törvénnyel és jelen alapszabállyal 
összhangban irányítják a község ügyeit. 
Az állampolgárok a helyi önkormányzati jogok gyakorlásában az alkotmánnyal, a törvénnyel és jelen alapszabállyal 
összhangban, állampolgári kezdeményezések, lakossági gyűlések, népszavazások és az állampolgároknak a községi 
tevékenységben való részvételének egyéb formái, valamint a községi Képviselő-testület tanácsnokai által vesznek részt. 

 
Terület 

3. szakasz 
A községnek a törvény által megállapított területét az összetételébe tartozó települések, azaz kataszteri községek területei 
alkotják, éspedig: 

 
 

Sor 
szám 

A település neve  A település neve 
magyar nyelven  

A kataszteri község 
neve 

 

A kataszteri község 
neve magyar nyelven 

 

1.  Vrbica Egyházaskér Vrbica Egyházaskér 

2.  Jazavo Hódegyháza Jazavo Hódegyháza 
3.                 Ostojićevo Tiszaszentmiklós          Ostojićevo Tiszaszentmiklós 
4.  Padej Padé Padej Padé 
5.  Sanad Szanád Sanad Szanád 

6.                  Crna Bara Feketetó          Crna Bara Feketetó 
7.  Banatski Monoštor Kanizsamonostor   
8.                     Čoka Csóka             Čoka Csóka 



Jogi személyi jelleg 
4. szakasz 

A község jogi személynek minősül. 
A község székhelye Csóka településen van, a Tiszamente utca 1. szám alatt. 
A község rendelkezik saját honlappal a www.coka.rs címen. 
 

Pecsét 
5. szakasz 

A községnek van pecsétje.  
A pecsét formája kerek, átmérője 45mm, körben kiirt szöveggel: Република Србија - Republika Srbija – Szerb 
Köztársaság – АП Војводина - AP Vojvodina - Vajdaság AT - Општина Чока - Opština Čoka - Csóka Község és a 
közepén a Szerb Köztársaság címere. 
A község szerveinek szintén van pecsétje, valamint a községi igazgatásnak is, ugyanazzal a szöveggel és ugyanolyan 
nagyságú, mint Csóka községé, azzal, hogy a következő sorban (harmadik) kiírják a megfelelő szerv elnevezését.  
A pecsét használatának és őrzésének módját a községi Képviselő-testület külön határozatával határozzák meg.  
A pecsét kinézetére és tartalmára a jóváhagyást a Vajdaság AT illetékes szerve adja. 
 

Nyelv és írásmód 
6. szakasz 

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

 
A község szimbólumai 

7. szakasz 
Csóka község szimbólumai: a címer és a zászló. 
A község szimbólumainak kinézetét, használatának módját és feltételeit a Képviselő-testület külön határozatával hozzák 
meg, melyet a tanácsnokok össz – számának szavazattöbbségével hoznak meg. A község szimbólumai az állami 
szimbólumokkal közösen használhatók.  
 

A község szimbólumainak használata 
8. szakasz 

A község zászlaja és címere csak az állami szimbólumokkal együtt tűzhető ki. 
A községi szervek hivatali helyiségeiben csak az állami szimbólumok, Vajdaság Autonóm Tartomány szimbólumai, a 
község címere és zászlaja, valamint a nemzeti kisebbségek szimbólumai tűzhetők ki, amelyek nyelve hivatalos 
használatban van a község területén. 
 

A község ünnepe 
9. szakasz 

A község rendelkezik saját ünneppel. 
A község ünnepe, a községi Képviselő-testület külön határozatával kerül meghatározásra, az illetékes önkormányzatokkal 
foglalkozó tartományi szerv előzetes jóváhagyásával. 
 

Díjak és nyilvános elismerések 
10. szakasz 

A község díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket létesíthet szervezeteknek és állampolgároknak a gazdaságban, a 
tudományban, a művészetekben, a sportban és egyéb társadalmi tevékenység területén elért kimagasló eredmények 
elismeréseként. 
A község annak a személynek adományozza a község díszpolgára címet, akinek munkája és eredményei kimagasló 
jelentőségűek a község számára.  
A községi képviselő-testület dönt a díszpolgári cím adományozásáról az illetékes önkormányzati ügyekkel foglalkozó 
minisztérium előzetes jóváhagyása után. 
A díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket, valamint a község díszpolgára címet a község ünnepe alkalmából 
adományozzák és nyújtják át. 
A díjak és egyéb elismerések fajtáját, adományozásuk feltételét és módját, valamint a díszpolgári cím odaítélésének 
feltételeit és módját külön határozattal szabályozzák. 
 

http://www.coka.rs/


Településrészek megnevezésének megállapítása 
11. szakasz 

A község a saját területén az utcák, a terek, a városrészek és a területén található egyéb lakott részek elnevezését külön 
határozattal, az illetékes önkormányzatokkal foglalkozó tartományi szerv előzetes jóváhagyásával határozza meg. 
Az utcák, a terek, a városrészek és az egyéb lakott térségek megnevezésének megváltoztatásakor a helyben illetékes 
kisebbségi nemzeti tanács és a nemzetek közti viszonyokkal foglalkozó tanács véleményét előzetesen ki kell kérni. 
 

A munka nyilvánossága 
12. szakasz 

A község szerveinek munkája nyilvános. 
A munka nyilvánossága szabályszerűen az alábbiakkal biztosítható: 
1. közlönyök és tájékoztatók kiadásával, a médiával való együttműködéssel, határozatok és egyéb nyilvános aktusok 
bemutatásával és internetes prezentációval, 
2. közviták szervezésével, a törvénnyel, jelen alapszabállyal és a községi szervek döntéseivel összhangban,  
3. közmeghallgatással, amelyet a jelen alapszabállyal és a Képviselő-testület ügyrendjével összhangban szerveznek meg, 
4. a jelen alapszabályban és a községi szervek egyéb aktusaiban megállapított más esetekben. 
A község az információkat és a tájékoztatást szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal, valamint magyar nyelven és 
írásmóddal teszi közzé. 
 

A község vagyona 
13. szakasz 

A község rendelkezik saját vagyonnal. 
A községi szervek, a törvénnyel, jelen alapszabállyal és a község más aktusaival összhangban, önállóan kezelik és 
rendelkeznek a községi vagyonnal  
A törvénnyel összhangban a községi köztulajdont képezi: 
- a község területén lévő közhasznú területek (községi utak, osztályozatlan utak, azon utcák, amelyek nem részei 
autóútnak, esetleg az I. és II. osztályú állami úthálózatnak, terek és közterületen lévő parkok stb.); 
- a község területén található közüzemi hálózat; 
- azok az ingatlanok és ingóságok, valamint más vagyontárgyak, amelyeket a község szervei és szervezetei használnak; 
- azok a köztulajdonban lévő tárgyak, amelyek használati jogával a község területén a helyi közösségek, intézmények, 
közhasznú ügynökségek és más a község által alapított szervezetek vannak megbízva; 
- egyéb ingatlanok és ingóságok, valamint tulajdon, amelyek a közvagyont szabályozó törvénnyel vannak szabályozva. 
 
II. KÖZSÉGI HATÁSKÖRÖK 

Községi hatáskörök 
14. szakasz 

A község ellátja az alkotmányban, a törvényben és 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 
15. szakasz 

Szervei révén a község az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban: 
1) meghozza a község alapszabályát, költségvetését és zárszámadását, területrendezési és városrendezési terveit, valamint 
helyi stratégiai terveket és programokat készít a gazdaság fejlesztésére; 
2) szabályozza és biztosítja a helyi kommunális tevékenységet és azok fejlesztését, a tömegközlekedést, az építési 
területek és az üzlethelyiségek használatát; 
3) a községi és osztályozatlan utak, az utcák és más községi fontosságú épületek esetében gondoskodik azok építéséről, 
felújításukról, karbantartásukról és használatukról; 
4) gondoskodik és biztosítja a lakossági igény kielégítését az oktatásügyben (iskoláskor előtti nevelés és oktatás, általános 
és középiskolai oktatás és nevelés), a tudományos kutatómunka és újítások területén, a művelődés, az egészség-, a 
szociális-és a gyermekvédelem, a sport és testnevelés területén; 
5) biztosítja a fogyatékkal élők sajátos szükségleteit és a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok jogait; 
6) gondoskodik az idegenforgalom, a kisipar, a vendéglátóipar és a kereskedelem fejlesztéséről; 
7) helyi gazdaságfejlesztési programokat hoz és hajt végre, tevékenységével igyekszik megőrizni a már meglévőket és ide 
vonzani az új beruházásokat, javítani a vállalkozási feltételeken; 



8) gondoskodik a környezet védelméről, a természeti és egyéb katasztrófák elleni védelemről, a községi jelentőségű 
művelődési értékek védelméről; 
9) gondoskodik a mezőgazdasági földterületek védelméről, rendezéséről és használatáról és végrehajtja a mezőgazdasági 
fejlesztési programokat 
10) gondoskodik az emberi- és kisebbségi jogokról, a nemek egyenjogúságáról és a közérdekű tájékoztatás védelméről és 
fejlesztéséről, valamint annak végrehajtásáról;  
11) létrehozza és szabályozza szervezését, munkáját azon szerveknek, szervezeteknek és szolgálatoknak, amelyeket a 
község szükségletei ellátására hoz létre, megszervezi az állampolgárok jogsegély szolgálatát és szabályozza a békéltető 
tanács munkáját; 
12) meghatározza a község szimbólumait és azok használatát; 
13) gazdálkodik a községi vagyonnal, meghatározza forrásbevételeit, valamint a helyi adók nagyságát;  
14) a helyi előírások megsértésének kihágását követi és bünteti; 
15) egyéb helyi érdekű feladatokat ellát, amelyeket a törvény előír, valamint a lakosság közvetlen érdekét szolgáló 
feladatokat is elvégez az alkotmánnyal, a törvénnyel és jelen alapszabállyal összhangban. 
A község hatáskörébe tartozó feladatokat az alkotmány és a törvények állapítják meg, amelyek pontosabban 
meghatározva a helyi önkormányzati egységek egyesített feladatainak jegyzékében találhatóak meg, illetve amelyeket a 
Helyi Önkormányzati Minisztérium illetékes szerve ad ki a törvénnyel összhangban. 
 

A község közszolgálatai 
16. szakasz 

A helyi lakosság jogainak és kötelezettségeinek megvalósítása, valamint igényeinek kielégítése érdekében a község 
közszolgálatot végző vállalatot, intézményt és egyéb szervezetet alapíthat a törvénnyel és jelen alapszabállyal 
összhangban. 
A községi Képviselő-testület külön határozattal alapít közszolgálatot végző vállalatot, intézményt és egyéb szervezetet, 
amellyel alapítóvá válik, amennyiben a törvény vagy jelen alapszabály az alapítói jogok tekintetében nem rendelte azt más 
községi szerv hatáskörébe. 
 

Jogi vagy természetes személy tevékenységgel való megbízása 
17. szakasz 

A község a versenyképesség, a nyilvánosság, a gazdaságosság, a hatákonyság és a környezetvédelem elvének betartásával 
szerződéssel megbízhat jogi-vagy magánszemélyt a hatáskörébe tartozó egyes tevékenységek végzésével. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tevékenységgel való megbízást a községi Képviselő-testület rendelete 
szabályozza. 
 
III. A KÖZSÉG MUNKÁJÁNAK FINANSZÍROZÁSA 
 

A munkavégzéshez szükséges eszközök és eszközforrások 
18. szakasz 

A községnek az alkotmányban és a törvényekben előirányzott feladatai ellátásához a köztársaság jogai és kötelezettségei 
köréből a törvény által ráruházott tevékenység  végzéséhez, valamint az egyes teendők ellátásához, amelyeket az 
Autonóm Tartomány a saját hatásköréből rendelettel átruház, a községet a törvényben megállapított jövedelmek és 
bevételek illetik meg. 
A község tevékenységének finanszírozása forrás-és átirányított jövedelemből, transzfereszközökből, adósságvállalásból 
származó bevételekből, valamint a törvényben megállapított egyéb jövedelmekből és bevételekből történik. 
 

Az eszközök nem rendeltetésszerű jellege 
19. szakasz 

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

Költségvetés és zárszámadás 
20. szakasz 

A községi Képviselő-testület meghozza a község költségvetését minden naptári évre szólóan, amelyben a költségvetési 
rendszerről szóló törvénnyel összhangban kimutatásra kerül az összes jövedelem és bevétel, adósságvállalás és egyéb 
pénzügyi tranzakció, költség és egyéb kiadás. 
Azon év lejárta előtt, amelyre az adott költségvetés szól, a községi költségvetés végrehajtásáról zárszámadás készül. 



 
A költségvetés végrehajtásáért való felelősség és jelentéstétel 

21. szakasz 
A községi költségvetés végrehajtásáért a községi Képviselő-testületnek, a községi elnök felel. 
A községi közigazgatási hivatalnak rendszeresen követnie kell a költségvetés végrehajtását, valamint szükség szerint, de 
évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét, 15 nappal a hathavi és a kilenchavi periódus lejárta előtt. 
A polgármester 15 napon belül a jelen szakasz 2. bekezdésében leírtakat követően elfogadja jelentést és továbbítja a 
községi Képviselő-testületnek. 
 

Helyi járulék 
22. szakasz 

A község vagy a helyi közösség területének lakossága szükségletei kielégítése érdekében lehetőség van a helyi járulék 
bevezetésére. 
A helyi járulék bevezetéséről az állampolgárok népszavazáson döntenek, az állampolgárok közvetlen 
véleménynyilvánításáról szóló törvény szabályozása és ezen alapszabály előírásai alapján. 
 

A határozat javaslat meghatározása 
23. szakasz 

A helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a községi Képviselő-testület határozza meg. 
Jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozat meghozataláról szóló indítványt a községi Képviselő-testület tanácsnokai 
egy harmadának kell benyújtania, vagy a szavazópolgároknak, mint polgári indítványt. 
A helyi járulék bevezetésére tett indítvánnyal együtt be kell nyújtani a programot is, amely megállapítja a határozat 
tárgyát képező projektum megvalósításához szükséges pénzeszközök forrását, rendeltetését és biztosításának módját. 
Az indítvány átvevését követően,a Képviselő-testület az össz tanácsnok többségi szavazatával dönt a helyi járulék 
bevezetésére irányuló eljárás megindításáról. 
Amennyiben a községi Képviselő-testület elfogadja a helyi járulékra vonatkozó indítványt, záróhatározatot hoz, amellyel 
egyidejűleg meghatározza a helyi járulék bevezetéséről szóló határozattervezet elkészítésének határidejét, valamint a 
közvita lefolytatásának idejét és módját. 
A helyi járulék bevezetéséről szóló határozat javaslatot a Képviselő-testület, az össz tanácsnok többségi szavazatával 
határozza meg.  
 

A helyi járulékról szóló határozat meghozatala 
24. szakasz 

A helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot azok az állampolgárok hozzák meg, akik az eszközök begyűjtésének 
területén választójoggal és állandó lakóhellyel rendelkeznek. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti határozatot meghozhatják azok az állampolgárok is, akik az eszközök begyűjtésének 
területén nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel, de az adott területen ingatlan vagyonuk van, a helyi járulék 
eszközei pedig javítják az adott vagyon használatának feltételeit. 
A határozat akkor számít meghozottnak, ha a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt állampolgárok teljes számának a 
többsége rászavaz. 
 

A helyi járulékról szóló határozat megjelentetése 
25. szakasz 

A helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a községi aktusok közzétételének módján kell közzétenni. 
 

A helyi járulék eszközeinek rendeltetési jellege 
26. szakasz 

Azok a pénzeszközök, amelyek a helyi járulékról szóló határozat alapján folynak be a község költségvetésébe, mint 
bevétel, szigorúan rendeltetési jellegű céleszközök. 
 
IV. A KÖZSÉG SZERVEI 

A község szervei 
27. szakasz 

A község szervei: a községi Képviselő-testület, a községi elnök, a Községi Tanács és a Községi Közigazgatási Hivatal.  
Az ügyészséget rendező törvénnyel összhangban, a község szerve a Községi Vagyonjogi Ügyészség is. 
 



Hatáskör-átvétel 
28. szakasz 

A község teendőit a község szervei látják el a törvény és a jelen alapszabály által megállapított hatáskörök keretében. 
Amennyiben a törvény vagy más jogszabály nem írja elő, hogy mely szerv illetékes a község hatáskörébe tartozó 
feladatok végzésére, minden olyan teendőt, amely a község hatáskörébe tartozó kapcsolatok rendezésére vonatkozik,a 
községi Képviselő-testült,  azokat a feladatokat pedig,  amelyek végrehajtó természetűek, a községi elnök 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 
29. szakasz 

A községi Képviselő-testület a község legfelsőbb szerve, amely gyakorolja a helyi hatalomnak az alkotmányban, a 
törvényben és a község alapszabályában rögzített alapvető hatáskörét.  
 

A községi Képviselő-testület összetétele 
30. szakasz 

A községi képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, akiket a szavazópolgárok közvetlen választásokon, titkos szavazással 
választanak meg a törvénnyel és jelen alapszabállyal összhangban. 
 

Az alakuló ülés összehívása 
31. szakasz 

A községi Képviselő-testület új összetételének 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 elnöke nem hívja össze a községi Képviselő-testület új 
összetételét a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő határidőn belül, az új összetétel ülését a legidősebb tanácsnoka hívja 
össze a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti határidőt követő 15 napon belül. 
Az alakuló ülésen a községi képviselő-testület elnökének megválasztásáig az új összetétel legidősebb tanácsnoka elnököl.  
 

A községi képviselő-testület megalakítása 
32. szakasz 

A községi Képviselő-testület az elnökének megválasztásával és a Képviselő-testületi titkár tisztségbe helyezésével számít 
megalakultnak. 
 

A tanácsnokok száma 
33. szakasz 

A községi Képviselő-testületet 25 tanácsnok alkotja. 
 

Megbízatási idő 
34. szakasz 

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

Eskütétel 
35. szakasz 

A kiválasztott tanácsnokok esküt tesznek, amely a következőképp hangzik: „Fogadom, hogy Csóka község Képviselő-
testületének munkájában betartom az alkotmányt, a törvényt és Csóka község alapszabályát és, hogy becsületesen és 
elfogulatlanul fogom végezni a tanácsnoki kötelességet, képviselve a polgárok érdekeit.” 
 

A tisztségek összeférhetetlensége 
36. szakasz 

Tanácsnok nem lehet a községi közigazgatási hivatal alkalmazottja és a községi Képviselő-testület által kinevezett, illetve 
tisztségbe helyezett személy. 
Ha a községi közigazgatási hivatal alkalmazottját tanácsnoknak választják, akkor a munkájából eredő jogai és 
kötelezettségei szünetelnek mindaddig, amíg a tanácsnoki megbízatása tart. 



A községi Képviselő-testület által kinevezett illetve tisztségbe helyezett személyek tanácsnoki megbízatásának 
megerősítésével megszűnik a kinevezés, illetve tisztségbe helyezés szerinti tisztsége. 
 

A tanácsnokok mentelmi joga 
37. szakasz 

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

A tanácsnokok jogai és kötelezettségei 
38. szakasz 

A tanácsnoknak joga és kötelezettsége részt venni a községi Képviselő-testület és annak munkatestületeinek ülésein, 
javasolni a képviselő-testületnek bizonyos kérdések  
megvitatását, javasolni a községi Kőpviselő-testület munkatestületeinek nyilvános meghallgatások szervezését  a községi 
Képviselő-testület által elfogadott rendeletek és határozatok javaslatairól, kezdeményezni a községi képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó rendeletek és egyéb ügyiratok meghozatalát, módosító javaslatot előterjeszteni jogszabályokra, a 
község szervei munkája kapcsán kérdéseket feltenni, valamint részt venni a Képviselő-testület egyéb tevékenységében. 
A tanácsnok jogosult az állandó és rendszeres tájékoztatásra a tanácsnoki kötelezettségeinek gyakorlását befolyásoló 
kérdések kapcsán, kérni a szervektől és hivataloktól azokat az adatokat, amelyekre a munkájához szüksége van, továbbá 
szakmai segítséget igényelni a javaslatok előkészítéséhez. 
A községi Képviselő-testület titkára felel azért, hogy időben jussanak el a tanácsnokokhoz az értesítések, a kért adatok, 
iratok és utasítások; a közigazgatási hivatal vezetője pedig felel azokért az értesítésekért, kért adatokért, iratokért és 
utasításokért, amelyek a községi közigazgatásra vonatkoznak. 
A tanácsnok jogosult a község területén használatban lévő hivatalos nyelvek bármelyikén szólni a községi Képviselő-
testülethez. 
A tanácsnok jogogosult megbízatási védelemre, beleértve a birói védelmet is, amely a választási eljárás során a választói 
jog védelmét rendező törvénnyel összhangban valósul meg. 
A tanácsnokok jogait és kötelezettségeit a községi Képviselő-testület ügyrendje részletesen szabályozza. 
 

A tanácsnokok térítménye és egyéb juttatásai 
39. szakasz 

A községi Képviselő-testület külön határozata szabályozza, a tanácsnoknak az elveszett kereset, a községi Képviselő-
testület és annak munkatestületeinek üléseire való utazási költségek, a napidíj és a tanácsnoki tisztsége kapcsán felmerülő 
egyéb költségek megtérítésére való jogát. 
 

A községi Képviselő-testület hatásköre 
40.szakasza 

A községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban: 
1) meghozza a község alapszabályát és a képviselő-testület ügyrendjét; 
2) meghozza a község költségvetését és zárszámadását; 
3) megállapítja a községi forrásjövedelem kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítmények értéke meghatározásának 
módját és mércéit; 
4) meghozza a községi fejlesztési terveket, a közösségi irányvétel tervdokumentumait, középtávú terveket és egyéb 
tervdokumentációkat a törvényekkel összhangban; 
5) meghozza a község területrendezési és városrendezési terveit; 
6) meghozza a jogszabályokat és egyéb általános ügyiratokat saját hatáskörében;  
7) megválasztja és felmenti a helyi ombudsmant; 
8) kiírja a községi népszavazást, valamint a község egy részére vonatkozó népszavazást, véleményt nyilvánít a polgári 
kezdeményezésben tartalmazott javaslatról és meghatározza a helyi járulékról szóló határozat javaslatot; 
9) megalakítja és szabályozza a község szükségleteire létrehozott szervezetek és szolgálatok munkájának megszervezését; 
10) közvállalatokat és egyesületeket alakít közérdekű tevékenységek ellátására a törvénnyel és jelen alapszabállyal 
összhangban, jóváhagyja és elfogadja a közvállalatok tevékenységére, a közvagyon védelmére és a közösségi érdek 
védelmében a törvénnyel ráruházott általános és egyéb ügyiratokat; 
11) iskoláskor előtti oktatási és nevelési, általános oktatási és művelődési intézményeket és szervezeteket alakít, amelyek 
jelentősek a község, valamint az itt élő minden nemzeti közösség, a szociális védelem, az alap-egészségügyi ellátás, a 



testnevelés, a sport, az ifjúság-és gyermekvédelem és az idegenforgalom részére, követi és biztosítja működésük 
feltételeit; 
12) kinevezi és felmenti a felügyelő bizottságot és az igazgatót az általa alapított közvállalatokban, jóváhagyja a 
közvállalatok alapszabályát és gyakorolja az alapítói jogokat a törvénnyel és az alapítói okirattal összhangban; 
13) kinevezi és felmenti az igazgató-és felügyelőbizottságot, valamint az igazgatót az általa alapított intézményekben, 
szervezetekben és szolgálatokban, a törvénnyel összhangban jóváhagyja alapszabályát; 
14) megválasztja és felmenti a Képviselő-testület elnökét és helyettesét; 
15) tisztségbe helyezi és felmenti a Képviselő-testület titkárát; 
16) megválasztja és felmenti a községi elnököt és a községi elnök javaslatára megválasztja a községi elnök helyettesét 
valamint a Községi Tanács tagjait; 
17) elfogadja a Kádertervet; 
18) szabályozza a kommunális tevékenységek végzésének módját és feltételeit, a felhasználók jogait és kötelezettségeit, a 
kommunális szolgáltatás nagyságát, minőségét és a szolgáltatás ellenőrzésének módját, közvállalatokat alapít kommunális 
szolgáltatások biztosítására, vagya tevékenységek végzését gazdasági beruházóra vagy vállalkozóra bízza, előírja a 
kommunális rendszer karbantartásának feltételeit és a véghezvitel módját; 
19) meghozza az építési telekek éves és középtávú rendezési programát, dönt az építési telkek elidegenítéséről a törvény 
és a községi előírások alapján; 
20) meghozza a helyi lakásépítési stratégiát a Nemzeti lakásépítési stratégiával összhangban, akcióterveket dolgoz ki 
annak végrehajtására és a lakásépítési támogatásokra, a törvénnyel összhangban alapíthat lakásépítési ügynökséget, 
esetleg jogi személyt hozhat létre a lakhatási kérdések közügyeinek ellátására;  
21) rendezi a község köztulajdonába lévő üzlethelyiségek használatának kérdését, szabályozza az üzlethelyiségek bérleti 
díját, ellát más teendőket az üzlethelyiségek használata kapcsán a törvény és egyéb községi aktusok alapján; 
22) megszabja a lakások bérbeadásának és eladásának mércéit és eljárását;  
23) előírja a lakóépületek karbantartásának és kezelésének térítményét,  
24) részletesen szabályozza a község közvagyonát képező anyagi javak használatát, karbantartását és kezelését; 
25) meghatározza a bérbe adható ingatlanokat; 
26) részletesen szabályozza a taxival történő utasszállítás feltételeit; 
27) meghozza a természeti értékek használati és védelmi programát és a természetvédelmi programokat, illetve a helyi 
cselekvési-és rendezési tervet, a stratégiai dokumentumokkal, valamint a község érdekével és sajátosságával összhangban, 
és külön térítményt határoz meg a környezet védelme és fejlesztése érdekében, 
28) meghozza az idegenforgalmi fejlesztési tervet, összhangban a Stratégiájával, meghatározza a tartózkodási illeték 
nagyságát a község területén, 
29) a község szintjén meghozza a korrupció elleni helyi cselekvési tervet, állandó munkatestületet nevez ki a helyi 
cselekvési terv végrehajtásának követésére;  
30) tervet fogad el a kóbor kutyák és macskák populációjának csökkentése és ellenőrzése céljából, a törvény alapján 
szabályozza a házi kedvencek és háziállatok tartását; 
31) operatív tervet fogad el a II. rendű vizekről, meghatározza a szabadidős tevékenységekre a víz felhasználásának helyét 
és módját, beleértve a fürdőzést is; 
32) meghozza a cselekvési tervet a község területén élő fiatalok szükségletei kielégítésére készült Nemzeti stratégia 
végrehajtása érdekében, valamint ifjúsági irodát alapíthat,  
33) meghozza a gazdaságos energiafelhasználás tervét és programját; 
34) dönt a község számára történő közvagyon beszerzéséről és elidegenítéséről, a jelzálog bejegyeztetéséről a községi 
közvagyonnak számító ingatlanon, valamint a köztulajdon egyéb jogosultjára történő köztulajdonjog átruházásáról is; 
35) a törvénnyel összhangban dönt a községi közvagyonba történő befektetésről és jogról, a közvállalat és a társaság 
tőkéjéről, amelynek alapítója; 
36) a törvénnyel összhangban dönt a községi közvagyonban levő dolgok használati jogának átruházásáról, az 
intézményeknek, az állami ügynökségeknek és egyéb szervezeteknek, amelynek alapítója; 
37) határozatot hoz a tőkeberuházási kedvezményről, ha a vagyontárgyak és annak tartalma a község hatáskörébe tartozik, 
jóváhagyja a tőkeberuházási kedvezmény ügyiratát; 
38) jóváhagyja a magántőke és a közvagyonból alapított közös cég projektum javaslatait, jóváhagyja a magántőke és a 
közvagyonból alapított közös cég szerződéstervezetét, és a község elnökét felhatalmazza a község nevében történő 
szerződés aláírásra;  
39) megalakítja a rendkívüli helyzetek törzskarát, meghozza a védelmi-és mentési terveket, fejlesztési programokat; 
40) árutartalékot hoz létre és meghatározza nagyságát és összetételét; 
41) megállapítja a községi illetékek és más községi jövedelmek mértékét, amelyek a törvény szerint a községre tartoznak; 
42) megállapítja a telekrendezési járulék mértékét; 



43) a törvénnyel összhangban megállapítja a kommunális díjak nagyságát, jóváhagyja a kommunális díjak árváltoztatási 
módosításait; 
44) megállapítja a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei támogatásának mértékét az iskoláskor előtti 
intézmény költségeinek megtérítésében; 
45) meghozza a község adósságvállalásáról szóló aktust a közadósságról szóló törvénnyel összhangban; 
46) előírja a vendéglátóipari létesítmények, kereskedelmi és kisipari objektumok  
nyitvatartását; 
47) véleményezi a köztársasági, a tartományi és a regionális területrendezési terveket; 
48) állandó és időszakos munkatestületeket alakít a saját hatáskörébe tartozó kérdéskörökben, melyeket a községi 
Képviselő-testület ügyrendje határoz meg; 
49) kezdeményezi az eljárás megindítását a község területének megalapítására, megszüntetésére vagy változtatására; 
50) javaslatot terjeszt a Szerb Köztársaság Kormánya elé a község számára történő területek kisajátítására; 
51) véleményezi azokat a törvényeket, amelyek a helyi önkormányzatok hatáskörét szabályozzák; 
52) megvitatja a költségvetési használók munkajelentését és jóváhagyást ad azok munkatervére;  
53) dönt a városokkal és községekkel, társulásokkal és nemhatalmi szervezetekkel való együttműködésről és társulásról;  
54) a nyilvánosságot tájékoztatja munkájáról;  
55) megindítja a Szerb Köztársaság vagy autonóm tartomány törvénye és más általános aktusa alkotmányossága és 
törvényessége értékelésének eljárását, mellyel megsértik a helyi önkormányzatra való jogot; 
56) szabályozza a béke tanácsok munkáját és szervezését;   
57) meghatározza a község ünnepét; 
58) jóváhagyást ad a község nevének, címerének és más jeleinek használatáért;  
59) szabályozza az eljárást, a feltételeket és a mércéket a nyilvános elismerések és tiszteletbeli címek kiosztása kapcsán, 
amelyeket a község odaítél, dönt az elismerésekről, tiszteletbeli címekről; 
60) dönt az utcák, terek, városrészek, lakott területi egységek és a település más részeinek megnevezéséről; 
61) megvitatja és elfogadja a közvállalatok, intézmények és más közszolgálatok éves munkajelentését, amelyeknek 
alapítója vagy többségi tulajdonosa a község, 
62) megvitatja a Nemzetek közötti viszonyok tanácsa jelentését; 
63) elfogadja a tisztségviselők viselkedésének etikai kódexét ( a további szövegben: Etikai kódex ); 
64) intézkedéseket hoz és indítványt fogad el az emberi és kisebbségi jogok fejlesztésére; 
65) a törvénnyel összhangban kinevezi a választási bizottságot, a Képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására 
vonatkozó eljárás lefolytatására; 
66) egyéb teendőket is végez, melyeket a törvénnyel és jelen alapszabállyal meghatároztak. 
 

A munkához és a döntéshozatalhoz szükséges létszám 
41. szakasz 

A községi Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen részt vesz a tanácsnokok teljes létszámának a többsége. 
A községi Képviselő-testület a jelenlévő tanácsnokok szótöbbsége alapján hozza meg határozatait, amennyiben a törvény 
vagy a jelen alapszabály másként nem rendelkezik. 
A községi Képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szótöbbségével: 
1) meghozza az alapszabályt; 
2) meghozza a költségvetést és a zárszámadást; 
3) meghozza a község fejlesztési tervét és a stratégiákat, melyekkel meghatározzák a község  tevékenységét bizonyos 
területeken; 
4) meghozza a területrendezési tervet; 
5) meghozza a városrendezési terveket; 
6) dönt a község közadósság-vállalásáról; 
7) dönt más helyi önkormányzati egységekkel, valamint más államok helyi önkormányzati egységeivel való 
közreműködésről és társulásról; 
8) dönt a helyi közösségek és a helyi önkormányzatok egyéb formáinak megalakításáról, meghatározza azok területét,  a 
területrész módosulásait,  és   feloszlatását; 
9) dönt az utcák,a terek, a városrészek, lakott területi egységek és a település más részeinek megnevezéséről; 
10) meghatározza a község ünnepét; 
11) dönt a község tiszteletbeli polgára cím odaítéléséről; 
12) határozatot hoz a Nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács tevékenységi területéről, annak összetételéről, 
tagjainak megválasztásáról és munkamódszeréről; 
13) elfogadja az Etikai kódexet; 



14) dönt a törvényben és a jelen alapszabályban megállapított egyéb esetekben. 
 

Összehívás 
42. szakasz 

A községi Кépviselő-testület üléseit a кépviselő-testület elnöke hívja össze szükség szerinti gyakorisággal, de legalább 
háromhavonta egyszer. 
A Кépviselő-testület elnöke köteles az ülést kitűzni a község polgármesterének, a Községi Tanács, illetve a képviselő-
testület egy harmadának kérésére, a kérelem átadásától számított 7napon belül, oly módon, hogy az ülés megtartásának az 
időpontja a kérelem átnyújtásától legkésőbb 15 napon belül legyen. 
Olyan esetben, amely indokolttá teszi az ülés sürgősségi összehívását, a képviselő-testület elnöke összehívhatja azt 
rövidebb határidőn belül is, de az nem lehet 24 óránál rövidebb. 
Ezen szakasz 3. bekezdésében szereplő esetben az ülés összehívási kérelmének tartalmaznia kell a sürgősség indoklását, 
valamint a hátrányokat, amelyek az ülés elmaradásából erednének. 
A képviselő-testület összehívásának minimális határidejére vonatkozó tétel, az ezen szakasz 3. bekezdésében szereplő 
megállapítás nem vonatkozik a meghirdetett rendkívüli helyzet idején történő képviselő-testületi ülések összehívására. 
Amennyiben a képviselő-testület elnöke nem tűzi ki az ülés időpontját jelen szakasz 2. bekezdésében említett határidőn 
belül, az ülés időpontját a kérelmező is kitűzheti, és az 
ülésen a kérelmező által kijelölt képviselő elnököl. 
A községi képviselő-testület elnöke csak abban az esetben halaszthatja el az általa összehívott ülést, ha nincs elegendő 
létszám a döntéshozatalhoz, más esetekben az ülés elhalasztásáról a községi képviselő-testület dönt.  

 
A munka nyilvánossága 

43. szakasz 
A községi Képviselő-testület ülései nyilvánosak. 
A községi Képviselő-testület munkájának nyilvánosságáért a községi Képviselő-testület elnöke felel. 
A községi Képviselő-testület ülésére szóló meghívót és az ülés anyagát meg kell küldeni a tömegtájékoztatási 
eszközöknek a nyilvánosság tájékoztatása céljából. 
A Képviselő-testület ügyrendjével összhangban a községi Képviselő-testület ülésein jelen lehetnek a tömegtájékoztatási 
eszközök képviselői, az indítványozók meghatalmazott képviselői, valamint más érdekelt személyek. 
Ha nincs lehetőség arra, hogy az összes érdeklődő jelen lehessen a községi képviselő-testület ülésén, a községi Képviselő-
testület elnöke dönti el, kinek teszi lehetővé az ülésen való részvételt, figyelembe véve a jelentkezési sorrendet és a 
jelentkezők érdeklődését a napirendi pontok iránt. 
A községi Képviselő-testület dönthet arról, hogy a községi Képviselő-testület ülése ne legyen nyilvános biztonsági okból 
és a törvényben előlátott egyéb esetekben. 
 

A községi Képviselő-testület munkatestületei 
44. szakasz 

A községi Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából állandó és időszakos munkatestületeket 
alakít. 
Az állandó munkatestületek véleményt adnak az előírások és határozatok javaslatára, melyeket a Képviselő-testület hoz 
meg és egyéb, a község alapszabályával és a Képviselő-testület ügyrendjével meghatározott teendőket végeznek. 
A községi Képviselő-testület ügyrendje határozza meg számukat és feladatukat az állandó munkatestületeknek, valamint 
megválasztásukat, jogaikat, a tagok és a bizottsági elnökök kötelezettségeit illetve más kérdéseket illetően a bizottságok 
kapcsán. 
Az időszakos munkatestület megalakításáról szóló határozat lefekteti annak megnevezését és működési területét, a 
munkatestület feladatát, tagjai számát és minden olyan kérdést, amely a bizottság munkájára vonatkozik. 
 

Községi választási bizottság 
45. szakasz 

A községi választási bizottság elnökének és tagjainak megválasztását, jogát és kötelezettségeit, a Képviselő-testület 
tanácsnokainak megválasztására vonatkozó eljárás lefolytatásával kapcsolatban, a községi Képviselő-testület ügyrendje 
határozza meg. 
 
 
 
 



Nyilvános meghallgatás 
46. szakasz 

A munkatestület nyilvános meghallgatást szervezhet azokról a döntési tervekről és előírástervezetekről, amelyekről majd 
a községi Képviselő-testület hozza meg döntését. 
A nyilvános meghallgatás megszervezése és lefolytatása, a képviselő-testület elnökének értesítése és a nyilvánosság 
tájékoztatása az elhangzott felvetésekről és álláspontokról a községi Képviselő-testület ügyrendjében van részletesen 
szabályozva. 
 

A községi Képviselő-testület külön munkatestületei 
47. szakasz 

A községi Képviselő-testület ügyrendjével előirányzott állandó munkatestületeken kívül a községi Képviselő-testület 
állandó munkatestületként létrehozza az Ifjúsági tanácsot és a Nemi egyenjogúsági bizottságot. 
A külön munkatestületek működési feltételeiről, valamint a szakmai, adminisztratív- és műszaki teendők ellátásáról a 
Községi Közigazgatási Hivatal gondoskodik. 
 

Ifjúsági tanács 
48. szakasz 

Az Ifjúsági tanács: kezdeményezi, és részt vesz a helyi ifjúságpolitika kidolgozásában az oktatás, sport, szabadidő-
eltöltés, foglalkoztatottságnövelés, tájékoztatás, tevékeny részvétel, esélyegyenlőség biztosítás, egészségügy, művelődés, 
nemi egyenjogúság, erőszak-, és bűnmegelőzés, joghozzáférés, fenntartható fejlődés és környezetvédelem terén, valamint 
a fiatalokat érintő egyéb területeken;  
1) részt vesz a Nemzeti ifjúsági stratégiával összhangban a helyi külön cselekvési tervek, programok és politikák 
kidolgozásában, és figyelemmel kíséri a végrehajtásukat;  
2) véleményezi a fiatalokat érintő kérdéseket, és azokról tájékoztatja a községi szerveket;  
3) véleményezi a fiatalokat érintő szakterületeken, a Képviselő-testület által meghozott jogszabályok és rendeletek 
tervezetét;  
4) éves és időszakos jelentéseket fogad el a helyi ifjúsági politika, a helyi ifjúsági cselekvési tervek és programok 
megvalósításáról, majd azokat a képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács elé terjeszti;  
5) kezdeményezi ifjúsági projektek előkészítését vagy a községnek ifjúsági programokban és projektumokban való 
részvételét – a fiatalok helyzetének előmozdítása és a községi hatáskörbe tartozó jogaik érvényesítésének biztosítása 
céljából; serkenti a község, valamint az ifjúsági szervezetek és egyesületek közötti együttműködést, és támogatja 
tevékenységük megvalósítását;  
6) serkenti az ifjúságot érintő községközi együttműködés megvalósítását, és arról tájékoztatja a községi szerveket;  
9) véleményezi a fiatalokat érintő, részben vagy teljes egészében községi költségvetésből támogatott projektek javaslatát, 
figyelemmel kíséri a megvalósításukat, és az illetékes községi szervnek véleményt nyilvánít.  
 

Az Ifjúsági tanács összetétele és megbízatása 
49. szakasz 

Az ifjúsági tanácsnak 5 tagja van.  
Az ifjúsági tanács elnökének és tagjainak megválasztása négy évre szól, a megbízatás letelte után újraválaszthatók. 
 

Az Ifjúsági tanács tagjainak megválasztása 
50. szakasz 

Az Ifjúsági tanács elnökét és tagjait a községi elnök, a Képviselő-testület elnöke, a tanácsnoki csoportok, a helyi 
közösségek, civilszervezetek, ifjúsági szervezetek és egyesületek, iskolák és egyéb közszolgálatok javaslatára a 
Képviselő-testület választja meg.  
A Képviselő-testület az Ifjúsági tanács tagjait állampolgárok, szakemberek, egyesületi képviselők, iskolai és egyéb 
közszolgálati képviselők köréből választja, ügyelve a nemek egyenjogúságára és a közösségben képviselve levő nemzeti 
kisebbséghez tartozók képviseletére.  
Az Ifjúsági tanács tagjainak legalább felerészben 15 és 30 év közötti korosztályú olyan fiatalok köréből kell kikerülnie, 
akik tevékenységükkel és cselekedeteikkel a helyben élő közösség körében jelentősen elősegítették a fiatalok pozitív 
szerepét és jelentőségét, illetve akik a fiatalok különféle érdeklődési területeit érintő iskolai, egyetemi, tudományos vagy 
egyéb díjban részesültek.  
Az Ifjúsági tanács többi tagját a Képviselő-testület azzal a feltétellel választja, hogy a fiatalok problémáival foglalkozva 
többéves tapasztalatot szereztek, szakértelemről tettek tanúbizonyságot, illetve több fiatalokat érintő tevékenységből 
aktívan vették ki a részüket. 



Nemi egyenjogúsági bizottság 
51. szakasz 

A Nemi egyenjogúsági bizottság megvitatja a Кépviselő-testület által meghozandó rendeletek és egyéb általános aktusok 
javaslatát, figyelemmel kíséri a nemi egyenjogúság érvényesülését, tevékenységeket és intézkedések foganatosítását 
javasolja, különösen olyanokét, amelyek községi szinten megvalósítják az esélyegyenlőségi politikát.  
A Nemi egyenjogúsági bizottság munkájában meghívásos alapon, döntéshozatali jog nélkül mások is részt vehetnek.  
A bizottság taglétszámát és összetételét, megbízatását és feladatait, működésének módját és a bizottság működését érintő 
egyéb kérdéseket a bizottság megalakításáról szóló ügyirat határozza meg. 
 

A községi Képviselő-testület elnöke 
52. szakasz 

A községi Képviselő-testületnek van elnöke.  
A községi Képviselő-testület elnöke megszervezi a községi Képviselő-testület munkáját, összehívja, elnököl a községi 
Képviselő-testület ülésén, együttműködik a község elnökével és a Községi Tanáccsal, gondoskodik  a munka 
nyilvánosságának megvalósításáról, aláírja a községi Képviselő-testület által meghozott ügyiratokat, valamint ellátja a 
törvénnyel, jelen alapszabállyal és a Képviselő-testület  munkájáról szóló ügyrendjével meghatározott egyéb feladatokat 
is. 
A községi Képviselő-testület elnöke megbízatási idejére munkaviszonyt létesíthet a község szerveiben. 
 

A községi Képviselő-testület elnökének megválasztása 
53. szakasz 

A községi képviselő-testület elnökének megválasztása a tanácsnokok sorából történik, a tanácsnokok legkevesebb egy 
harmadának javaslatára, négy évre szólóan, titkos szavazással, a községi Képviselő-testület tanácsnokai teljes számának 
szavazatöbbségével. 
A tanácsnok csak egy jelölt előterjesztésében vehet részt. 
Amennyiben több jelöltet javasolt a testület és egyik jelölt sem kapja meg a szükséges 
többségi szavazatszámot, akkor megismétlődik a jelöltállítás folyamata és a választási eljárás. 
 

A községi Képviselő-testület elnökének felmentése 
54. szakasz 

A községi képviselő-testület elnöke megbízatásának letelte előtt felmenthető: 
1) személyes kérelmére, 
2) a tanácsnokok egy harmadának javaslatára. 
A javaslatot írásban, indoklással ellátva kell benyújtani. 
Felmentése a megválasztására előirányzott módon és eljárással történik. 
 

A községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
55. szakasz 

A községi Képviselő-testület elnökének van helyettese, aki helyettesíti őt távollétében és tisztségének ellátásában való 
akadályoztatása esetén. 
A községi Képviselő-testület elnökhelyettesét a képviselő-testület elnökével azonos módon kell megválasztani és 
felmenteni. 
Amennyiben a községi képviselő-testület elnökhelyettesének munkaviszonya szünetel a tisztségre való 
megválasztással, akkor a Képviselő-testület elnökhelyettese megbízatási idejére munkaviszonyt létesíthet a 
község szerveinél. 
 

A községi Képviselő-testület titkára 
56. szakasz 

A községi Képviselő-testületnek van titkára, aki gondoskodik a Képviselő-testület és munkatestületei üléseinek 
összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakteendők végzéséről, irányítja a munkájukkal kapcsolatos adminisztratív 
teendőket. 
A községi Képviselő-testület titkárát a községi Képviselő-testület elnökének javaslatára négy ever helyezik tisztségbe és 
újból tisztségbe helyezhető. 
A községi Képviselő-testület titkárává kinevezhető az a személy, akinek felsőfokú végzettsége van jogi tudományok 
területén legkevesebb 240 ERP pont terjedelmű akadémiai alapképzésen, akadémiai mesterképzésen, szakosított 



akadémiai képzésen, szakosított szakmai képzésen, illetve legkevesebb négy évig tartó egyetemi alapképzésen vagy 
szakosított képzésen, rendelkezik közigazgatási szakvizsgával és legkevesebb hároméves munkatapasztalattal. 
A községi Képviselő-testület elnökének indokolt javaslatára a községi Képviselő - testület titkárát megbízatási idejének 
lejárta előtt is felmentheti. 
A községi képviselő-testület titkára felel az adatok, okmányok és okiratok időben történő megküldéséért, amennyiben 
azokat a Köztársaság, illetve az Autonóm Tartomány illetékes szerve kéri, amely felügyeletet végez a Képviselő-testület 
munkája és ügyiratai felett.  
 

A községi Képviselő-testület munkájának ügyrendje 
57. szakasz 

A Képviselő-testület üléseinek előkészítését, vezetését és működését, valamint a Képviselő-testület munkájához fűződő 
egyéb kérdéseket a községi Képviselő-testület munkájának ügyrendje szabályozza. 
A munka ügyrendjét a községi Képviselő-testület hozza meg a tanácsnokok teljes számának szavazattöbbségével. 
 
2. A község végrehajtó szervei 
 

Végrehajtó szervek 
58. szakasz 

A község végrehajtó szervei a község elnöke és a Községi Tanács. 
 
 
 
a) A községi elnök 

A község elnökének és elnökhelyettesének megválasztása 
59. szakasz 

A községi elnököt a Képviselő-testület titkos szavazással választja a tanácsnokok köréből négyéves megbízatásra a 
községi Képviselő-testület tagjai teljes számánakszavazattöbbségével. 
A községi elnöknek van helyettese, aki a távollétében és tisztségének ellátásában való akadályoztatása esetén helyettesíti 
őt. 
A községi Képviselő-testület elnöke javasolja a községi elnökjelöltet. 
A községi elnökjelölt javasolja a községi elnök helyettesének jelöltjét a tanácsnokok sorából, akit a Képviselő-testület a 
községi elnök-választással azonos módon választ meg. 

 
A tisztségek összeférhetetlensége 

60. szakasz 
A község elnökének és elnökhelyettesének tisztségük betöltésével megszűnik tanácsnoki megbízatásuk a községi 
Képviselő-testületben. 
A község elnöke és elnökhelyettese megbízatási idejére munkaviszonyt létesít a község illetékes szervénél. 
 

Hatáskör 
61. szakasz 

A községi elnök: 
1) képviseli a községet és eljár a nevében; 
2) javaslatot tesz olyan kérdések megoldásának módjára, amelyekről a Képviselő-testület dönt; 
3) a költségvetési végrehajtás rendelkezője,  
4) költségvetési alapot hoz létre és meghatározza a költségvetési alap eszközeinek felhasználását, összhangban a 
törvénnyel; 
5) jóváhagyja azokat az általános ügyiratokat, amelyek a községi költségvetést használó intézményekben a munkahelyek 
besorolását, a dolgozók számát és feladatát, valamint más programok vagy programrészekben foglalkoztatott személyek 
bevonását szabályozza a költségvetés közvetlen felhasználóinál; 
6) irányítja és összehangolja a Községi Közigazgatás munkáját; 
8) képviseli a Községi Tanácsot, összehívja és vezeti az üléseit; 
9) egyedi ügyiratokat hoz a törvény, jelen alapszabály vagy a Képviselő-testület határozatának meghatalmazásával; 
10) dönt a községi közvagyonnak számító ingatlanok piaci értékben történő bérbeadásáról, illetve használatáról, a 
törvénnyel és a községi előírásokkal összhangban; 
11) döntést hoz a község közvagyonát képező nagyobb értékű ingóságok beszerzéséről és azok használatáról; 



12) beosztja a község köztulajdonában álló hivatali épületeket és hivatali helyiségeket;  
13) a község nevében szerződést köt a törvényben, a jelen alapszabályban és a községi Képviselő-testület döntéseivel 
megszabott esetekben; 
14) a község nevében megköti a kollektív szerződést azokkal a szervekkel, vállalatokkal 
és más közszolgálatokkal, amelyeknek a község az alapítója; 
15) döntést hoz a közmunkák megszervezéséről és végrehajtásáról; 
16) természetes vagy jogi személy részéről fölkínált adományról szerződést köt;  
17) tisztségénél fogva parancsnoka a Rendkívüli helyzetek községi törzskarának, a Rendkívüli helyzetek községi 
törzskarának javaslatára döntést hoz a rendkívüli állapot kihirdetéséről és megszüntetéséről;  
18) döntést hoz a községi gyásznap meghirdetéséről; 
19) elfogadja a községi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést és továbbítja a Képviselő-testületnek; 
20) tájékoztatja a közvéleményt saját munkájáról; 
21) a Szerb Köztársaság Alkotmánybíróságához beadvánnyal fordul, amennyiben valamely állami szerv egyedi 
ügyiratával vagy tevékenységével ellehetetleníti a községi hatáskörbe tartozó tevékenység végzését; 
22) a saját hatáskörébe tartozó bizonyos munkák kapcsán tanácsadó szaktestületeket alakít; 
23 kinevezi és felmenti a községi elnök tanácsadóit; 
24) a községi Képviselő-testület hatáskörébe tartozó határozatokat hoz hadiállapot vagy elemi csapás esetén, viszont 
ezeket köteles a Képviselő-testülettel megerősíttetni, amint annak lehetősége van összeülni; 
25) ellátja a jelen alapszabállyal és egyéb községi ügyiratokkal meghatározott feladatokat. 
 
A községi elnök felel az adatoknak, az ügyiratoknak és az okmányoknak az időben történő továbbításáért, amennyiben 
azokat a Köztársaság vagy az Autonóm tartomány illetékes szerve igényli, amely a községi végrehajtó szervek munkáját 
és ügyiratait ellenőrzi. 
 

A községi elnök tanácsadója 
62. szakasz 

A községi elnöknek egy tanácsadója van, aki a gazdaságfejlesztési, gazdasági és mezőgazdasági tevékenységekkel 
kapcsolatos munkákat látja el. 
A községi elnök tanácsadója indítványt kezdeményezhet, projektumokat javasolhat és véleményezhet, amelyek a község 
számára fontosak, mindezt a saját kinevezésének megfelelő szerepkörben, valamint a községi elnök parancsára egyéb 
feladatokat is elláthat. 
A községi elnök tanácsadóját a községi elnök nevezi ki és menti fel, kinevezésének időtartama nem lehet hosszabb, mint a 
községi elnök megbízatása. 
A községi elnök tanácsadójának kinevezése, a községi elnök kabinetirodájába szól.  
 
b) A Községi Tanács 

Összetétele és megválasztása 
63. szakasz 

A Községi Tanácsot a községi elnök, községi elnökhelyettes, valamint a Községi Tanács öt tagja alkotja,  
A Községi Tanács elnöke a községi elnök. 
A községi elnökhelyettes tisztségénél fogva tagja a Községi Tanácsnak. 
A Községi Tanács tagjait a községi Képviselő-testület választja meg négyéves megbízatási időre, titkos szavazással az 
össz tanácsnok szavazattöbbségével. 
A Községi Tanács tagjelöltjeit a községi elnök-jelölt javasolja. 
Amikor a Képviselő-testület dönt a községi elnök kinevezéséről, azzal egyidőben és egységbe fogva dönt a községi 
elnökhelyettes megválasztásáról és a Községi Tanács tagjainak kinevezéséről. 
.A Községi Tanács tagjai a megbízatási idejükre munkaviszonyt létesíthetnek a község szerveinél. 
 

A tisztség összeférhetetlensége 
64. szakasz 

A Községi Tanács tagjai egyidejűleg nem lehetnek tanácsnokok is, de megbízást kaphatnak a község hatáskörébe tartozó 
egy vagy több meghatározott szakterületre. 
A Községi Tanács tagjává választott tanácsnoknak a tanácsnoki megbízatása megszűnik. 
 
 
 



Hatáskör 
65. szakasz 

A Községi Tanács: 
1) előterjeszti az alapszabályt, a költségvetést és a Képviselő-testület által meghozandó egyéb határozatokat és 
ügyiratokat; 
2) a Képviselő-testület határozatai és egyéb ügyiratai közvetlen végrehajtásáról gondoskodik és végrehajtja azokat; 
3) határozatot hoz az ideiglenes pénzelésről, ha a Képviselő-testület a költségvetési év kezdete előtt nem hozza meg a 
költségvetést; 
4) magalakítja a költségvetési eszközök felhasználásának felügyeletét végző községi szogálatot, valamint a község belső 
felülvizsgálatát végző szolgálatot; 
5) felügyeli a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját, megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi a Községi 
Közigazgatási Hivatalnak azon ügyiratait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, az alapszabállyal és a Képviselő-
testület által hozott egyéb általános ügyiratokkal és határozatokkal; 
6) másodfokú közigazgatási eljárásban az állampolgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek jogait és 
kötelezettségeit érintő községi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben eljár; 
7) előírja a kockázatbecslés különleges elemeit, a felügyeleti ellenőrzés gyakoriságát a község hatáskörébe tartozó 
alaptevékenységek kockázata alapján, valamint a felügyeleti ellenőrzés külön eseteit a községi forrástevékenységekre;  
8) követi a községi alapítású közvállalatok ügyviteli programjának megvalósulását és koordinálja munkájukat; 
9) háromhavonta meghozza jelentését a községi Képviselő-testület által alapított közvállalatok munkájáról, további 
jelentéstétel céljából a közvállalatok jogi helyzetét szabályozó törvénnyel összhangban; 
10) a Képviselő-testületnek olyan határozatok meghozatalát javasolja, amelyekkel a község által alapított közvállalatok és 
tőketársaságok esetében is megőrződne a közérdek; 
11) határozattal dönt a folyó és állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról;  
12) felügyeli a Köztársaság vagy az Autonóm Tartomány jog- és feladatkörébe tartozó, de általa a községre bízott 
feladatok végrehajtását; 
13) kinevezi és felmenti a községi közigazgatás vezetőjét; 
14) kinevezi a községi vagyonogi ügyészt; 
15) meghozza a Községi Védelmi tervet, mely a Szerb Köztársaság Védelmi tervének összetevő része, összhangba hozza 
a község hatáskörébe tartozó tevékenységekben a jogi személyek védelmi előkészületeit, az Autonóm Tartomány védelmi 
előkészületeivel és a Szerb Köztársaság Védelmi tervével, határozatot hoz a polgári védelem és az általános célú egységek 
megalakításáról és működéséről; 
16) veszélyeztetettségi felméréseket, mentési-, védelmi terveket készít rendkívüli helyzetekre és elemicsapások esetére;  
17) fellebbviteli bizottságot alakít; 
18) szakmai-, tanácsadó munkatestületeket alakít a saját hatáskörébe tartozó egyes feladatokra; 
19) munkájáról tájékoztatja a közvéleményt; 
20) a községi elnök javaslatára meghozza a munkájáról szóló ügyrendet;  
21) meghozza a mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának éves programát, meghatározza 
az errózióellenes intézkedéseket és azok megvalósítását, dönt a legelőknek másik kultúrára történő átalakításáról; 
22) jogsegély szolgálatot szervez; 
23) dönt a községi közvagyonnak számító ingatlanok hivatalos jellegének megteremtéséről; 
24) meghatározza azokat a létesítményeket, amelyek bérbeadhatók a bérleti díj piaci értéke alatt; 
25) meghatározza a községi közvagyonnak számító ingatlanok bérleti díjjának összegét; 
26) előzetes jóváhagyást ad a községi közvagyonnak számító eszközök használati jogosultjainak  
(helyi közösségeknek, intézményeknek és más szervezeteknek) ezen eszközök bérbeadására,  
27) dönt az ingó eszközök beszerzéséről és befektetéséről,  
28) a törvénnyel összhangban egyéb tevékenységet is végez. 
A Községi Tanács a jelen szakasz 3) pontjában említett határozatot, a Községi Tanács teljes taglétszámának 
szavazattöbbségével hozza meg. 
 

A községi elnökhelyettes helyzete a Községi Tanácsban 
66. szakasz 

A községi elnökhelyettes képviseli a Községi Tanácsot, összehívja és vezeti az üléseit. 
A községi elnökhelyettes felel a Községi Tanács működésének törvényességéért. 
A községi elnökhelyettes köteles leállítani a Községi Tanács döntésének alkalmazását, ha úgy véli, hogy az nem áll 
összhangban a törvénnyel. 
 



 
A munkához és a döntéshozatalhoz szükséges létszám 

67. szakasz 
A Községi Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a teljes taglétszámhoz viszonyított többség jelen van. 
A Községi Tanács a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza döntéseit, hacsak a törvény vagy jelen alapszabály egyes 
kérdésekben nem ír elő másmilyen többséget. 
 

A Községi Tanács ügyrendje 
68. szakasz 

A Községi Tanács szervezését, munkamódszerét és döntéseit az ügyrendje szabályozza részletesebben, a törvénnyel és 
jelen alapszabállyal összhangban. 
 

Gazdasági tanács 
69. szakasz 

A Községi Tanács Gazdasági tanácsot alakít.  
A Gazdasági tanács gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kezdeményezéseket tesz, javaslatokat és véleményeket ad, 
megvitatja a gazdaságot érintő stratégiákat, terveket, programokat és határozatokat és figyelemmel kíséri végrehajtásukat.  
A Gazdasági tanács feladatait, működésének, döntéshozatalának módját részletesen a Községi Tanács ügyrendje 
szabályozza.  
 

A Gazdasági tanács összetétele 
70. szakasz 

A Ggazdasági tanács elnökét és négy tagját a Községi Tanács a saját megbízatásának időtartamára nevezi ki.  
A Gazdasági tanácsba tagot civilszervezetek, helyi közösségek, gazdasági társulások és vállalkozók jelölhetnek.  
A gazdasági tanács elnökét és tagjainak legalább egyharmadrészét a gazdasági szakemberek és vállalkozók, illetve ezek 
egyesületeinek köréből kell kinevezni. 
 

A képviselő-testületnek való jelentés előterjesztése 
71. szakasz 

A községi elnök és a Községi Tanács önkezdeményezőleg vagy a testület kérésére rendszeresen, de évente legalább 
egyszer köteles jelentést előterjeszteni a Képviselő-testületnek, a Képviselő - testület határozatai és más ügyiratok 
végrehajtásáról.  
A Községi Tanács a munkájáról köteles negyedévente jelentést előterjeszteni a Képviselő-testületnek. 
 

A községi elnök felmentése és lemondása 
72. szakasz 

A községi elnök felmenthető a megbízatási ideje lejárta előtt a megválasztásával azonos módon, a tanácsnokok legalább 
egy harmadának az indoklással ellátott javaslatára. 
A községi elnök felmentésére irányuló javaslatot a községi Képviselő - testületnek a 
Képviselő-testület elnökének való átadástól számított 15 napon belül meg kell vitatnia, és döntenie kell róla, ettől 
rövidebb határidővel a jelen alapszabály 42. szakaszának 3. és 5. bekezdése alapján van lehetősége. 
Amennyiben a községi Képviselő-testület nem menti fel a községi elnököt, a javaslatot benyújtó tanácsnokok az előző 
javaslatuk elutasításától számított hat hónapon belül nem javasolhatják újból a községi elnök felmentését. 
A községi elnök benyújthatja lemondását. 
A községi elnök lemondásáról a községi Képviselő-testület elnöke értesíti a tanácsnokokat az első azt követő községi 
Képviselő-testületi ülés elején. 
 

A községi elnök felmentésének következménye 
73. szakasz 

A községi elnök felmentésével megszűnik a községi elnökhelyettesnek és a Községi Tanácsnak a megbízatása is. 
 

A községi elnökhelyettes, illetve a Községi Tanács tagjának felmentése 
74. szakasz 

A községi elnökhelyettes, illetve a Községi Tanács tagja felmenthető magbízatási ideje lejárta előtt a községi elnöknek, 
vagy a tanácsnokok legalább egy harmadának javaslatára, a megválasztásukkal azonos módon. 



A községi elnökhelyettesnek, illetve a Községi Tanács tagjának felmentésére irányuló javaslattal egyidejűleg a községi 
elnök köteles javaslatot beterjeszteni a község új elnökhelyettesének vagy a Községi Tanács új tagjának megválasztására, 
amely egyidejűleg dönt a felmentésről és a megválasztásról. 
Abban az esetben, ha a Képviselő-testület a községi elnökhelyettest vagy a községi tanács tagját a tanácsnokok egy 
harmadának javaslatára váltotta le, a községi elnök köteles a következő Képviselő-testületi ülésre új javaslattal a testület 
elé állni a községi elnökhelyettest vagy a Községi Tanács tagját illetően. 
A községi elnöknek vagy Községi Tanács tagjának lemondásáról a községi 
Képviselő-testület elnöke értesíti a tanácsnokokat az első azt követő testületi ülés elején. 
A jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő esetben a községi elnök köteles megválasztásra előterjeszteni a községi 
Képviselő-testület következő ülésén az új elnökhelyettes vagy községi tanácstag javaslatot. 
 

A folyamatban lévő ügyek intézése a megbízatási idő lejárta előtti felmentés vagy lemondás esetén 
75. szakasz 

A községi elnök, a községi elnökhelyettes vagy a Községi Tanács tagja, akit felmentenek vagy lemond, mindaddig 
megbízatást teljesít és intézi a folyamatban lévő ügyeket, amíg megválasztásra kerül az új községi elnök, községi 
elnökhelyettes vagy Községi Tanácstag. 
 

A község végrehajtó szervei megbízatásának megszűnése a községi Képviselő-testület megbízatásának megszűnte 
miatt 

76. szakasz 
A községi Képviselő-testület megbízatásának megszűnésével megszűnik a községi elnöknek és a Községi Tanácsnak a 
megbízatása is, azzal, hogy továbbra is ellátják a hatáskörükbe tartozó folyó ügyeket a község új elnökének és Községi 
Tanácsának, illetve az ideiglenes szerv elnökének és tagjainak a tisztségbe lépéséig, amennyiben a Képviselő-testület 
megbízatása a községi Képviselő-testület feloszlatása miatt szűnt meg. 
 
3. A községi közigazgatási hivatal 

A községi közigazgatási hivatal 
77. szakasz 

A község jogai és kötelezettségei keretébe tartozó közigazgatási teendők, valamint a községi Képviselő-testület, a községi 
elnök és a Községi Tanács bizonyos szakteendőinek és adminisztratív –technikai teendőinek ellátását végzi. 
 

Hatáskör 
78. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal: 
1) előkészíti a Képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács által meghozandó jogszabályokat és egyéb 
ügyiratok, eljárások tervét; 
2) végrehajtja a Képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács határozatait és egyéb ügyiratait; közigazgatási 
eljárásban első fokon eljár a község hatáskörébe tartozó, az állampolgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek 
közigazgatási ügyeiben; 
3) ellátja a közigazgatási felügyeletet a Képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános ügyiratainak végrehajtása 
felett; 
4) végrehajtja a községre átruházott törvények és egyéb jogszabályok eljárásait; 
5) vezeti a törvénnyel előírt nyilvántartásokat és gondoskodik fenntartásukról; 
6) ellátja a Képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács számára szükséges szak-és adminisztratív-technikai 
teendőket; 
7) segítséget nyújt a helyi közösségeknek az adminisztratív-technikai és a pénzügyi-anyagi teendők ellátásában; 
8) szükség szerint, de legalább évente egyszer jelentést tesz a község hatáskörébe tartozó feladatok és az átruházott 
teendők végrehajtásával kapcsolatos munkájáról a község I elnöknek, a Községi Tanácsnak és a községi Képviselő-
testületnek. 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal működésének elvei 
79. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal a szakma szabályai szerint, elfogulatlanul és politikailag semlegesen jár el, köteles 
mindenki számára azonos jogvédelmet biztosítani a jogok, a kötelezettségek és a jogi érdekek érvényesítésében. 
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles szavatolni a polgárok jogai és jogi érdekei érvényesítésének gyors és hatékony 
megvalósítását. 



A Községi Közigazgatási Hivatal köteles megadni az állampolgárok számára a szükséges adatokat és tájékoztatást, 
valamint jogsegélyt nyújtani. 
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles együttműködni az állampolgárokkal, valamint tiszteletben tartani az 
állampolgárok személyiségét és méltóságát. 
A Községi Közigazgatási Hivatal szervei, amikor jogokról, kötelezettségekről és érdekekről hoznak döntést természetes 
vagy jogi személy, illetve más ügyfélnél, akkor a Községi Közigazgatás Hivatali kötelességből nyer betekintést, gyűjt be 
és dolgoz fel adatokat a nyilvántartásokból és jegyzékekből, amelyeket az előírásoknak megfelelően vezetnek az állami 
szervek, a területi autonómia szervei, a helyi önkormányzati egységek és az erre közmeghatalmazással bíró más szervek, a 
törvénnyel összhangban. 
Az elektronikus formában vezetett nyilvántartások, illetve jegyzékek adatait a jelen szakasz 5. bekezdésében írt eljárásban 
olyan információs rendszer révén kell megtekinteni, beszerezni és földolgozni, amely biztosítja a személyes adatok 
biztonságát és védelmét.  
A jelen szakasz 5. bekezdésében írt eljárásban a Községi Közigazgatási Hivatal megtekinthet, beszerezhet és feldolgozhat 
olyan adatokat, amelyeket a törvény vagy a külön előírások szerint az ügyfélnél, mint bizonyos jogok, kötelezettségek 
vagy jogi érdekek érvényre juttatása kapcsán szükségesek. 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal szervezete 
80. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal egységes szervként alakul meg. 
A Községi Közigazgatási Hivatalban a rokonjellegű közigazgatási-, szakmai- és egyéb teendők végzésére belső szervezési 
egységek alakulnak. 
  

Vezetés 
81. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatalt annak vezetője irányítja. 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjévé kinevezhető az a személy, akinek felsőfokú végzettsége van jogi 
tudományok területén legkevesebb 240 ERP pont terjedelmű akadémiai alapképzésen, akadémiai mester képzésen, 
szakosított akadémiai képzésen, szakosított szakmai képzésen, illetve legkevesebb négy évig tartó egyetemi alapképzésen 
vagy szakosított képzésen, rendelkezik legalább ötéves szakmai munkatapasztalattal  és az államigazgatási szervekben 
végzett munkához megkövetelt szakvizsgával. 
 

A községi közigazgatási hivatal vezetője és a hivatalvezető-helyettes tisztségbe helyezése 
82. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét nyílt pályázat alapján a Községi Tanács helyezi tisztségbe öt évre. 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének lehet helyettese, aki távollétében vagy munkájában történő akadályoztatás 
esetén helyettesíti. 
A közigazgatási hivatal vezetőjének helyettesét ugyanúgy helyezik tisztségbe és ugyanolyan feltételek mellett, mint a 
hivatal vezetőjét. 
 A közigazgatásban a szervezési egységek vezetőit a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője osztja be. 
 

A hivatalvezető felelőssége 
83. szakasz 

A hivatalvezető a saját és a közigazgatás munkájáért a Községi Tanácsnak tartozik felelősséggel. 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal szervezete 
84. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozatot a Községi Tanács javaslatára a községi Képviselő-testület hozza 
meg. 
A Községi Közigazgatási Hivatal, a külön szervek, szolgálatok és szervezési egységek  belső szervezetéről és a 
munkakörök rendszerezéséről szóló szabályzatot  a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője egyesíti, és azt elfogadásra 
megküldi a Községi Tanácsnak.  
 

Hatáskörök a közigazgatási felügyelet gyakorlásában 
85. szakasz 

A közigazgatási felügyelet gyakorlásában a Községi Közigazgatási Hivatal: 
1) határozattal elrendelheti intézkedések és cselekmények adott határidőn belüli végrehajtását; 



2) pénzbírságot szabhat ki; 
3) bűncselekmény vagy gazdasági szabálysértés elkövetése miatt az illetékes szervnél feljelentést tehet és szabálysértési 
eljárás megindítását kérelmezheti; 
4) ideiglenes parancsot, illetve tilalmat adhat ki; 
5) értesít más szervet, ha indokolt olyan intézkedések foganatosítása, amelyekben az adott szerv rendelkezik hatáskörrel; 
6) egyéb olyan intézkedéseket foganatosíthat, amelyekre törvény, jogszabály vagy általános ügyirat felhatalmazza; 
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendők ellátására való felhatalmazást és szervezeti felkészülést a községi 
Képviselő-testület határozattal szabályozza. 
 

Jogszabályok alkalmazása a közigazgatási eljárásban 
86. 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 
87. szakasz 

A Községi Tanács rendezi a hatáskörütközést a Községi Közigazgatási Hivatal és az egyéb vállalatok, intézmények, 
valamint szervezetek között, amikor a Képviselő-testület határozata alapján az állampolgárok, jogi személyek és egyéb 
ügyfelek külön jogairól döntenek. 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője rendezi a belső szervezési egységek hatásköreinek ütközését. 
 

Közigazgatási ügyek végzésének feltételei 
88. szakasz 

Az állampolgárok és jogi személyek jogainak, kötelezettségeinek és érdekeinek érvényesítésére vonatkozó községi 
közigazgatási ügyeket a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban olyan személyek láthatnak el, akik 
rendelkeznek az előírt iskolai végzettséggel, az államigazgatási szervekben végzett munkához megkövetelt szakvizsgával 
és megfelelő munkatapasztalattal. 
 

Kizárás 
89. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének kizárásában a Községi Tanács jár el. 
A Községi Közigazgatás Hivatali személyének kizárásában a hivatalvezető jár el. 
 
4. Községi Vagyonjogi Ügyészség 

90. szakasz 
A község vagyoni jogainak és érdekeinek jogi teendőit a Községi Vagyonjogi Ügyészség látja el.  
A Községi Vagyonjogi Ügyészség megalakítását, felépítését és szervezetét, valamint a működését érintő egyéb 
kérdéseket, a vagyonjogi ügyészség felépítésére és szervezetére törvényben előírt alapokkal összhangban, a Képviselő - 
testület határozatban állapítja meg. 
 
V. AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK A HELYI ÖNKORMÁNYZATISÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN VALÓ 
KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE 

Az állampolgárok közvetlen részvételének formái 
91. szakasz 

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

Állampolgári kezdeményezés 
92. szakasz 

A állampolgárok állampolgári kezdeményezés útján javasolják a Képviselő-testületnek olyan ügyiratok meghozatalát, 
amelyek a törvénnyel összhangban a község hatáskörébe tartozó kérdéseket szabályozzák,  az alapszabály vagy egyéb 
ügyiratok módosítását, illetve a népszavazás kiírását. 
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles szakmai segítséget nyújtani az állampolgároknak az állampolgári 
kezdeményezésbe foglalt javaslatok megfogalmazásában. 
Az állampolgári kezdeményezés jogszerű, amennyiben annak aláírása a törvénnyelösszhangban történt, illetve ha a 
választójoggal rendelkező állampolgárok legalább 5%-a azt aláírta. 



A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt javaslatról a Képviselő-testület a javaslat kézhezvételétől számított 60 napon 
belül köteles tárgyalni. 
  

Lakossági gyűlés 
93. szakasz 

A lakossági gyűlés a községi szervek hatáskörébe tartozó kérdéseket vitatja meg, és ezekkel kapcsolatban ad javaslatokat. 
 

A lakossági gyűlés összehívása 
94. szakasz 

Lakossági gyűlés a község településére vagy egy településrészre hívható össze, amely lehet: kis település, utca, városrész, 
helyi közösség vagy a helyi közösségi önkormányzat egyéb formájának területe.  
A lakossági gyűlést a községi elnök, a községi Képviselő-testület elnöke, a helyi közösség meghatalmazott képviselője, 
vagy legalább 50 állampolgár hívhatja össze, akinek a lakóhelye a gyűlés összehívásának területén van, vagy a Képviselő-
testület tanácsnokainak legalább az egy negyede, a gyűlés megtartása előtt legalább nyolc nappal. 
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles a lakossági gyűlés összehívójának szakmai segítséget nyújtani az összehívás és a 
lakossági gyűlés megrendezésének előkészítésében. 
A lakossági gyűlés összehívásának javaslatát a gyűlésen megvitatandó kérdésekben hatáskörrel rendelkező községi szerv 
is kiutalhatja. 
A lakossági gyűlés összehívásáról az állampolgárok tájékozódhatnak a község internetes weboldalán, a község 
hirdetőtábláján, a tömegtájékoztatási eszközök útján vagy egyéb megszokott módon. 
A lakossági gyűlést összehívó köteles tájékoztatni a Községi Közigazgatási Hivatalt a gyűlés megtartásáról. 
 

A lakossági gyűlés működése és álláspontjainak megállapítása 
95. szakasz 

A lakossági gyűlésen az összehívó vagy az általa meghatalmazott személy elnököl. 
A lakossági gyűlés megvitatja a javaslatokat és állást foglal, amennyiben a választójoggal rendelkező szavazópolgárok 
5%-a jelen van a gyűlés összehívásának területi egységéből. 
A kérdések megvitatásában, a kezdeményezések megindításában és az egyes határozatok előterjesztésében a község 
minden nagykorú állampolgára jogosult részt venni. 
A lakossági gyűlésen való döntéshozatalban azok az állampolgárok is részt vehetnek, akiknek a lakóhelye vagy a vagyona 
található azon a területen, amelyen a lakossági gyűlést tartják. 
A lakossági gyűlés a döntéshozatalra jogosult jelenlévő állampolgárok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit. 
A Községi Közigazgatási Hivatal köteles szakmai segítséget nyújtani az állampolgároknak a javaslatok, illetve a lakossági 
gyűlés kérelmeinek megfogalmazásában, mielőtt azokat a hatásköri községi szerv elé utalják. 
A lakossági gyűlés munkamódját és az álláspontok megállapításának módját a községi 
Képviselő-testület határozattal szabályozza. 
 

A község hatásköri szerveinek eljárása a lakossági gyűlés megtartását követően 
96. 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 határozatot vagy intézkedést, és erről 
tájékoztatni az állampolgárokat. 
 

Népszavazás 
97. szakasz 

A községi Képviselő-testület saját kezdeményezésére, a tanácsnokok teljes számának szavazattöbbségével népszavazást 
írhat ki a hatáskörébe tartozó kérdésekről. 
A község lakosságának követelésére a községi Képviselő-testület a saját hatáskörébe tartozó kérdésekről köteles 
népszavazást kiírni.  
A jelen szakasz 2. bekezdésében írt lakossági követelés akkor jogerős, ha a követelés aláíróinak névsorát a törvénnyel 
összhangban állították össze, és azt a község területén szavazati joggal rendelkező állampolgároknak legalább 10 
százaléka aláírta.  
A népszavazáson a döntés akkor számít meghozottnak, ha a község területén szavazati joggal rendelkező, a szavazásban 
részt vett állampolgárok többsége megszavazta, feltéve, hogy a község területén szavazati joggal rendelkező 
állampolgárok teljes számának több mint fele részt vett a szavazásban. 



A népszavazáson meghozott döntés kötelező érvényű, a községi Képviselő-testület nem érvénytelenítheti, lényege nem 
változtatható meg sem kiegészítésekkel, sem módosításokkal a meghozatalától számítva egy éven belül. 

 
Népszavazás az adott községi területrészen 

98. szakasz 
A Képviselő-testület a községterület egy részére köteles népszavazást kiírni az adott területen élő lakosság igényeit, illetve 
érdekeit érintő kérdésről, ha a népszavazás kiírását követelő aláírók névsorát a törvénnyel összhangban állították össze, és 
azt a népszavazás kiírására vonatkozó igénnyel érintett községi területen állandó lakóhellyel rendekező választóknak 
legalább 10%-a aláírta.  
 

A polgárok petíciója 
99. szakasz 

A petíció a község területén állandó lakóhellyel rendelkező egyes személy vagy polgári csoport részéről benyújtott olyan 
írásbeli megkeresés, amellyel az adott községi szervtől a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását vagy intézkedés vagy 
cselekmény megételét követelik.  
A petíciónak kötelezően tartalmaznia kell:  
1) a címzett szerv nevét;  
2) a petíció benyújtásának jogalapját arra vonatkozó kéréssel, hogy a petícióra választ várnak;  
3) a benyújtó világosan megfogalmazott követelését, illetve javaslatát, megfelelő indokolással ellátva;  
4) a petíció benyújtójának családi és utónevét, állandó lakóhelyét; és  
5) a petíció benyújtójának aláírását.  
A petícióval megkeresett községi szerv a benyújtást követő 30 napon belül a petíció benyújtóját köteles értesíteni a 
petícióban foglalt követeléssel, illetve javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  
A Községi Közigazgatási Hivatal a petíció megfogalmazásában a polgároknak köteles szaksegítséget nyújtani, valamint 
megadni nekik a petícióban foglalt megindokolt követelés, illetve javaslat megfogalmazásához szükséges adatokat és 
értesítéseket.  
 

A polgárok panasztétele 
100. szakasz 

A községi szervek mindenki számára kötelesek lehetővé tenni a munkájukra és a Községi Közigazgatási Hivatal 
alkalmazottainak szabálytalan munkájára és a polgárokhoz való viszonyulására vonatkozó panasztételt.  
A községi szervek kötelesek a polgári panasztételben kiemelt állításokat kivizsgálni, amelyek rámutatnak működésük 
mulasztásaira és szabálytalanságaira, és a törvénnyel összhangban megfelelő eljárást indítani a mulasztások és 
szabálytalanságok szankcionálására és kiküszöbölésére.  
A községi szervek kötelesek a panasztevőnek, amennyiben azt kéri, 30 napon belül válaszolni és tájékoztatást adni arról, 
miként jártak el panasztétele kapcsán.  
 
VI. AZ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZVÉTELÉNEK EGYÉB FORMÁI 
A KÖZSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN 
 

Községfejlesztési tanács 
101. szakasz 

Önálló munkatestületként Községfejlesztési tanács alakul.  
A Községfejlesztési tanács:  
1) a község fejlesztése terén prioritások megállapítását kezdeményezi;  
2) a község fejlesztését érintő szakterületeken részt vesz a stratégiai és egyedi fejlesztési tervek kidolgozásában;  
3) fejlesztési projektek létrehozása és lebonyolítása érdekében fejleszti, serkenti és figyelemmel kíséri a községnek 
illetékes szervekkel és szervezetekkel, helyi községekkel és civilszervezetekkel való partnerségét;  
4) a szociális védelemben, oktatásban, egészségvédelemben, foglalkoztatásban, fenntartható fejlődésben, valamint a 
község fejlődését érintő egyéb szakterületeken helyi politikát és intézkedéseket kezdeményez, és kiveszi részét a 
meghatározásukban;  
5) a népjóléti politikában, oktatásban, egészségvédelemben, foglalkoztatásban, fenntartható fejlődésben, valamint a 
község fejlődését érintő egyéb szakterületeken javaslatokat tesz a tevékenységek pénzellátásának modelljére;  
6) a községi hatáskörbe tartozó szolgáltatások előmozdítása és az állampolgárok jogainak biztosítása érdekében projektek 
előkészítését vagy programokban és projektekben való részvételt kezdeményez;  
7) figyelemmel kíséri és véleményezi a stratégiai és egyedi községfejlesztési tervek teljesítését;  



8) véleményezi a részben vagy teljes egészében községi költségvetésből támogatott községi fejlesztési projektekre tett 
javaslatokat, figyelemmel kíséri a megvalósulásukat, és az illetékes községi szerv részére véleményezi őket;  
9) az illetékes községi szerv döntése alapján részt vesz azokban a partnerségi programokban és projektekben, amelyeket a 
község köztársasági és tartományi szervekkel és intézményekkel, helyi önkormányzatokkal, belföldi és nemzetközi 
szervezetekkel és partnerekkel bonyolít le. 
 

A Köszégfejlesztési tanács összetétele és megbízatása 
102. szakasz 

A Községfejlesztési tanácselnökből, elnökhelyettesből és három tagból áll.  
A Községfejlesztési tanács tagjainak megválasztása négy évre szól, de megbízatásuk leteltével újraválaszthatók.  
 A Községfejlesztési tanács tagjait a Képviselő - testület az állampolgárok és a helyi önkormányzatot érintő szakterületek 
szakemberei köréből a községi elnök, a Községi Tanács, a tanácsnokcsoportok, helyi közösségek, civil-szervezetek, 
szakági és professzionális egyesületek vagy községi közszolgálatok javaslatára választja, ügyelve a nemek 
egyenjogúságára és a nemzeti kisebbséghez tartozók képviseletére.  
A községfejlesztési tanács tagjává az a jelölt választható, aki az alábbi feltételek legalább egyikét teljesíti:  
1) a község fejlődését értinő kérdésekben tanúbizonyságot tett a hozzáértéséről és a község fejlesztésében huzamosabb 
időn át tanúsított szerepvállalásáról;  
2) a községet érintő több megvalósult tevékenységből vagy projektből tevékenyen kivette részét;  
3) többéves tapasztalatot szerzett, és szakértelemről tett tanúbizonyságot az intézmények, szervezetek és egyesületek 
szakmai működésében a községet érintő olyan szakterületeken, mint: helyi gazdaságfejlesztés, idegenforgalom, 
mezőgazdaság, kommunális közművek és városrendezési fejlesztés, művelődés, oktatás, egészségügyi és szociális 
védelem stb. 
 

A Községfejlesztési tanács működésének módja 
103. szakasz 

A Községfejlesztési tanács elnöke megszervezi a Községfejlesztési tanács működését, összehívja az üléseit, és elnököl 
rajtuk, együttműködik a községi szervekkel, és ellátja a Községfejlesztési tanács ügyrendi szabályzatában rögzített egyéb 
ügyeket.  
A Községfejlesztési tanács elnökét a Községfejlesztési tanács ügyrendi szabályzatával összhangban a Községfejlesztési 
tanács tagjai választják meg.  
A Községfejlesztési tanács üléseit a tanács elnöke negyedévenként legalább egyszer vagy pedig a községi szervek vagy a 
Községfejlesztési tanács tagjainak legalább egyharmada részéről előterjesztett írásbeli kérelemre a kérelem benyújtását 
követő 15 napon belül hívja össze.  
A Községfejlesztési tanács működésével kapcsolatos szakmai és ügyintézési teendőket a Községi Közigazgatási Hivatal 
látja el.  
A tanács működéséhez szükséges eszközökről a községi költségvetés gondoskodik, de a törvénnyel összhangban más 
forrásból is biztosíthatók. 
A Községfejlesztési tanács működésének módját részletesen a Községfejlesztési tanács ügyrendi szabályzata szabályozza.  
 

Közvélemény-kutatás 
104. szakasz 

A községi szervek a határkörükbe tartozó kérdésekről kikérhetik a lakosság véleményét.  
Jelen szakasz 1. bekezdésében írt véleménykikérés formája a közvélemény -kutatás. 
 

Közvita 
105. szakasz 

A közvita többféle összehangolt tevékenységet foglal magába, amelyet előre megszabott időkeretben, valamilyen 
ügyirattervezet kapcsán, a lakosság véleménye és álláspontjának begyűjtése céljából tartanak. 
A közvita kötelezően legkevesebb egy nyitott tanácskozást jelent a község illetékes szervének vagy közszolgálatának 
képviselője és az érintett lakosság között, a civil szervezetek képviselőivel, a közösség tájékoztatási formáinak 
igénybevételével (kerekasztalok, fórumok, bemutatók stb.) begyűjti a javaslatokat, véleményeket az állampolgároktól és a 
közvita többi résztvevőjétől írott vagy elektronikus formában. 
A közvita megtartásával megbízott szerv köteles, hogy a község minden érintett területi egységének lakossága számára 
lehetővé tegye a közvitán való részvételt. 
A közvita szervezésének és lebonyolításának módját és eljárását részletesen a községi Képviselő-testület külön határozata 
szabályozza. 



 
A közvita időtartama 

106. szakasz 
A közvita legalább 20 napig tart.  
 

A jogszabály-előkészítő munka megkezdésének közzététele 
107. szakasz 

Az illetékes községi szerv az önkormányzat honlapján, illetve egyéb arra alkalmas módon köteles tájékoztatni a 
közvéleményt, hogy megkezdte a Képviselő-testület által meghozandó valamely jogszabály előkészítésévél kapcsolatos 
munkát. 
 

A közvita kötelező megtartása 
108. szakasz 

A község szervei kötelesek közvitát tartani: 
1) az alapszabály előkészítésének eljárásában;  
a község alapszabálya meghozatalának előkészítési szakaszában; 
2) községi költségvetésről szóló határozat előkészítésének eljárásában (a beruházások tervezését illetően);  
3) a stratégiai fejlesztési tervek meghozatala előkészítésének eljárásában;  
4) a községi forrásjövedelmek megállapítását előkészítő eljárásában;   
5) a területrendezési és városrendezési tervek előkészítésének eljárásában;  
6) a törvényben és a községi alapszabályban előirányzott egyéb esetekben. 
Közvitát a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt esetekben az ügyirattervezet (határozat, terv vagy egyéb előkészítés alatt 
levő ügyiratok) kapcsán folytatnak, viszont ezt megelőzően is történhet közvita, ha az illetékes tervezet előkészítő és 
meghatározó szerv azt kezdeményezi. 
Közvitát a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt esetekben a Községi Tanács szervezi a tervezet maghatározására illetékes 
szerv javaslata alapján lefolytatott módon és időben, amennyiben a jelen alapszabály, vagy annak 104. szakasza 4. 
bekezdése szerint külön határozattal máskánt nem határozzák meg. 
 

Javaslatra, illetve kérelemre alapuló közvita 
109. szakasz 

A községi Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyéb ügyiratok meghozatala kapcsán is lefolytatható közvita, ha azt 
javasolja az általános ügyirat előterjesztője, a tanácsnokok egyharmada vagy 100 állampolgár. 
A közvita lebonyolításához, az állampolgári javaslatot aláírással kell támogatnia a község területén választójoggal 
rendelkező legalább 100 állampolgárnak.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében írt közvita lebonyolításához az állampolgári aláírások gyűjtését az állampolgári 
kezdeményezést szabályozó jogszabályokkal összhangban kell lebonyolítani.            
A jelen szakasz 1. bekezdése szerint átvett javaslatról, illetve kérelemről a Képviselő-testület illetékes munkatestülete 
dönt.  
Ha a Képviselő - testület illetékes munkatestülete a jelen szakasz 1. bekezdésében írt javaslatnak, illetve kérelemnek helyt 
ad, a Községi Tanács szabály szerint, a beadványban javasolt módon és időpontban szervezi meg a közvitát.  
 

A közvita megszervezése 
110. szakasz 

A Községi Tanács megszervezi a közvitát, meghatározza a lebonyolítás módját, a közvita helyszínét és időtartamát.  
A Községi Tanács a közvitában való részvételre szóló nyílt felhívást intéz az állampolgárokhoz, egyesületekhez a szakmai 
és egyéb nyilvánossághoz. .  
A közvitában való részvételre szóló nyílt felhívást közzé kell tenni a község honlapján és más arra alkalmas módon. A 
nyílt felhívással együtt kötelezően közzé kell tenni a közvita lebonyolításának programját, valamint a közvita tárgyául 
szolgáló általános ügyirat tervezetét.  
A Községi Tanács a közvitában való részvételről szóló felhívást intézhet egyes olyan személyekhez, szervek, szervezetek 
és egyesületek képviselőihez, akikről úgy gondolja, hogy a megvitatandó aktus érinti őket.  
A közvita során jelentést kell készíteni, amely tartalmazza a közvita során kifejtett összes javaslatot és szuggesztiót, az 
ügyiratjavaslat előkészítésében illetékes szervnek a kifejtett javaslatokról és szuggesztiókról foglalt álláspontját, 
megindokolva az elfogadásuk, illetve el nem fogadásuk okával.  
A jelen szakasz 5. bekezdésében írt jelentést közzé kell tenni az önkormányzat honlapján és más arra alkalmas módon.  
 



Az ügyiratjavaslat meghatározása a közvita lebonyolítása után 
111. szakasz 

A lebonyolított közvita során megvitatott ügyirat javaslatának megerősítésében illetékes szerv az ügyiratjavaslat 
meghatározása során köteles tekintetbe venni a közvitában kifejtett szuggesztiókat és javaslatokat.  
 
VII. HELYI KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
  

A helyi közösségi önkormányzat formái 
112. szakasz 

Egy adott területen élő lakosságot közvetlenül érintő igények és érdekek kielégítésére a községben helyi közösségek és a 
helyi közösségi önkormányzat egyéb formái alakulnak.  
Helyi közösség egy vagy több falura alakulhat.  
Helyi közösség, illetve a helyi közösségi önkormányzat más formája (a további szövegben: helyi közösség) olyan 
településre, két vagy több településre, településrészre, városnegyedre, körzetre, lakótömbre, utcára, egy vagy több utca 
részére alakul, amely területi, funkcionális és városrendezési egészet alkot, és ahol fennáll a lakosság kölcsönös 
érdekkapcsolata és a szerveződésük lehetősége.  

 
Helyi közösségi önkormányzat jogi státusa 

113. szakasz 
A helyi közösség a jelen alapszabállyal és az alapításról szóló határozattal megállapított jogkör és kötelezettség keretein 
belül jogi személy jelleggel bír. 
A helyi közösség rendelkezik saját pecséttel és folyószámlával. 
 

A helyi közösségek vagyona 
114. szakasz 

A helyi közösség rendelkezik vagyonnal, amelybe beletartoznak az ingóságok, pénzeszközök, valamint a jogok és a 
kötelezettségek. 
A helyi közösségnek használati joga van az általa használt községi köztulajdonban lévő ingatlanokon. 
 

Javaslat a helyi közösség megalakítására, illetve megszüntetésére 
115. szakasz 

A helyi közösség megalakítására, illetve megszüntetésére a javaslatban érintett területen állandó lakóhellyel rendelkező 
szavazópolgárok  legalább 10% - a, a Képviselő-testület tanácsnokainak  legalább egyharmada és a Községi Tanács tehet 
javaslatot.  
A Képviselő-testület az állampolgároktól előzetesen kikért vélemény alapján hoz határozatot a helyi közösség 
megalakításáról, leendő területéről, területének megváltoztatásáról és a helyi közösség megszüntetéséről.  
Új helyi közösség kettő vagy több meglevő helyi közösség egyesítésével vagy egy vagy több meglevő helyi közösség 
valamely részének új helyi közösségbe való kiválásával alakulhat.  
Helyi közösség megszűnhet, és területe egy vagy több meglevő helyi közösséghez csatolható.  
A helyi közösségi terület megváltoztatásának számít a terület határának módosítása is, ha az így végrehajtott változtatás 
valamely helyi közösség területének egy részét másik helyi közösség területéhez csatolja.  
A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő határozatot a Képviselő - testület össz tanácsnokának szavazattöbbségével kell 
meghozni. 
 

A helyi közösségekről szóló határozat 
116.szakasz 

A helyi közösség megalakításáról szóló határozat szabályozza a helyi közösség megalakítását, illetve megszüntetését vagy 
területének módosulását, a helyi közösség jogi státusát, a helyi közösség vagyonát, a helyi közösség jogait és 
kötelességeit, a tanács tagjainak számát, a helyi közösség tanácsának hatáskörét, a helyi közösség tanácsának tagjai 
megválasztásának eljárását, a helyi közösség tanácsának feloszlatását, a helyi közösség tanácstagjai megbízatásának 
megszűnését, a helyi közösség pénzelését, a helyi közösség munkájában a lakosság részvételének módját, a helyi 
közösségek egymásközti együttműködését, a helyi közösség ügyiratainak alkotmányossági és törvényességi 
felülvizsgálatának módját, valamint a község területén levő helyi közösségek működését és munkáját érintő egyéb 
kérdéseket. 
 
 



A helyi közösség tanácsa 
117. szakasz 

A helyi közösségi önkormányzat területén az állampolgárok alapvető képviseleti szerve a helyi közösség tanácsa.  
A helyi közösség tanácsának megválasztása a közvetlen és titkos szavazás szabályai szerint zajlik az általános és 
esélyegyenlőséget biztosító szavazati jog alapján, az alapító ügyirattal összhangban. 
A helyi közösség tanácsának tagjait 4 éves megbízatási időre választják. 
A helyi közösség tanácsának megválasztását a községi Képviselő-testület elnöke írja ki. 
A helyi közösség tanácsának elnökét saját tagjai köréből titkos szavazással a helyi közösség tanácsa összes tagjának 
szavazattöbbségével a tanács választja.  
A helyi közösség tanácsa:  
1) meghozza a helyi közösség alapszabályát;  
2) meghozza a helyi közösség pénzügyi tervét és fejlesztési programjait;  
3) megválasztja és felmenti a helyi közösség tanácsának elnökét;  
4) a helyi közösség területén folyó kommunális és egyéb tevékenységek fejlesztésére és előmozdítására intézkedéseket 
javasol;  
5) meghozza a helyi közösség tanácsának ügyrendjét és a helyi közösség hatáskörébe tartozó egyéb ügyiratokat;  
6) kezdeményezéseket tesz új községi jogszabályok meghozatalára vagy meglevők módosítására;  
7) a községi alapszabályban, a helyi közösség alapító okiratában vagy egyéb községi jogszabályban megállapított helyi 
közösségi hatáskörbe tartozó egyéb ügyeket lát el.  
A helyi közösség tanácsa a helyi közösség vagyonát, valamint azokat a községi köztulajdonban álló ingatlanokat, 
amelyeken használati joga van, köteles a törvénnyel, a Képviselő-testület határozataival és a helyi közösség 
alapszabályával összhangban használni, és rendelkezni velük.  
A helyi közösség tanácsa elnökének és tagjainak, valamint egyéb helyi közösségi szervek tagjainak alkalmazása a helyi 
közösség számára nem jelenthet újabb pénzügyi köztelezettségeket. 
 

A helyi közösség tanácsának feloszlatása 
118. szakasz 

A helyi közösség tanácsa feloszlatható, amennyiben: 
1) a helyi közösség tanácsa nem ül össze három hónaptól hosszabb ideje; 
2) a helyi közösség tanácstagjai választásának megtartását vagy az elnök felmentését, illetve lemondását követő egy 
hónapon belül nem választja meg a tanács elnökét;  
3) a Képviselő-testület határozatával megállapított határidőn belül nem hozza meg a pénzügyi tervet.  
A helyi közösség tanácsának feloszlatásáról szóló határozatot a községi Képviselő-testület hozza meg a Községi Tanács 
javaslatára,  a  Községi Tanács ellenőrzi a helyi közösségek munkájának és általa hozott jogszabályainak törvényességét. 
A községi Képviselő-testület elnöke írja ki a helyi közösségi tanácsválasztást, amelyet a helyi közösség feloszlatásáról 
szóló határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül kell kiírni, azzal a kitétellel, hogy a kiírás és a választás 
megtartásának időpontja között nem múlhat el 45 naptól hosszabb idő. 
A helyi közösség tanácsának megalakulásáig a halaszthatatlan, folyamatban lévő ügyeket a községi megbízott látja el, akit 
a községi képviselő-testület nevez ki, egyidőben a helyi közösség tanácsának feloszlatásáról szóló határozattal. 
 

A helyi közösség pénzelése 
119. szakasz 

A helyi közösség működéséhez szükséges szközök forrása: 
1) a községi költségvetésről szóló határozatban meghatározott eszközök, beleértve a helyi járulékot; 
2) adományok; 
3) a helyi közösség saját tevékenységéből szerzett bevételei. 
A helyi közösség pénzügyi tervet hoz, amelyet a községi költségvetésről szóló határozattal összhangban a Községi Tanács 
hagy jóvá.   
 

A Községi Közigazgatási Hivatal átruházott feladatainak és munkájának megszervezése a helyi közösségekben 
120. szakasz 

A községi Képviselő-testület határozattal, a szükséges eszközök biztosítása mellett, valamennyi vagy egyes helyi 
közösségekre ráruházhatja a község hatáskörébe tartozó bizonyos feladatok ellátását. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett teendők átruházásakor abból kell kiindulni, hogy az átruházott teendők közvetlen 
és mindennapos jelentőségűek vagy sem a helyi közösség lakosainak életében. 



A Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörébe tartozó bizonyos teendők ellátása céljából, különösen az állampolgárok 
jogainak érvényesítésével kapcsolatban, megszervezhető a Községi Közigazgatási Hivatal működése a helyi 
közösségekben. 
A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti teendők módját és helyét a Községi Közigazgatási  
Hivatal vezetőjének javaslatára a községi elnök határozza meg. 
 

Szakmai segítség a helyi közösségi munka végzésében 
121. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal köteles a helyi közösségnek segíteni az adminisztrációs-ügyviteli és a pénzügyviteli 
eljárásokban. 
 

A helyi közösség általános ügyiratainak alkotmányossági és törvényességi ellenőrzése 
122. szakasz 

A Községi Tanács kezdeményezheti az Alkotmánybíróságon a helyi közösség általános ügyiratainak alkotmányossági és 
törvényességi felülvizsgálatát, amennyiben úgy véli, az nincs összhangban az alkotmánnyal vagy a törvénnyel.  
A községi elnök köteles a helyi közösség általános ügyirata végrehajtását megszakítani, ha úgy véli, hogy nincs 
összhangban az alkotmánnyal vagy a törvénnyel, végzést hoz ennek kapcsán, amely Csóka  község Hivatalos Lapjában 
való közzétételével  lép hatályba. 
A megszakításról szóló végzés érvényét veszti, amennyiben a Községi Tanács a megjelenéstől számított öt napon belül 
nem indítja meg az általános ügyirat alkotmányossági és törvényességi felülvizsgálatát. 
 

A helyi közösség tanácsának felszólítása megfelelő intézkedések megtételére 
123. szakasz 

Amennyiben a Községi Tanács úgy véli, hogy a helyi közösség általános ügyirata nincs összhangban a községi 
alapszabállyal, a helyi közösség alapító ügyiratával vagy egyéb községi előírással, azt jeleznie kell a helyi közösség 
tanácsának, hogy az megtegye a megfelelő intézkedéseket. 
Ha a helyi közösség tanácsa nem jár el a jelen szakasz 1. bekezdésében jelzett szerv javaslata alapján, akkor a községi 
elnök Csóka község Hivatalos Lapjában való közzétételével hatályba lépett végzéssel megsemmisíti azt a helyi közösségi 
általános ügyiratot.  
Ebben az esetben a Községi Tanács javasolja a községielnöknek, azoknak a helyi közösségi aktivitások pénzelésének 
leállítását, amelyeknek az eszközfelhasználása nincs összhangban a helyi közösség pénzügyi tervével, a községi 
költségvetéssel vagy a törvénnyel. 
 
VIII. A KÖZSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA  
 

A község együttműködése és társulása hazai községekkel és városokkal 
124. szakasz 

A község, a község szervei és szolgálatai, valamint az általa alapított vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek közös 
érdekű területeken együttműködnek más községekkel és városokkal, azok szerveivel és szolgálataival, és az érdekek 
érvényesítése érdekében eszközöket társíthatnak, közös szerveket, vállalatokat, intézményeket és egyéb szervezeteket 
alakíthatnak a törvénnyel és jelen alapszabállyal összhangban. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett együttműködés alatt értendő a községi hatáskörbe tartozó némely feladatok 
átadása másik önkormányzati egységnek, illetve az általa alapított vállalatnak, intézménynek vagy egyéb szervezetnek. 
Amennyiben a község a kommunális tevékenységek körébe tartozó ügyek közös ellátása érdekében együttműködési 
megállapodást köt más községgel vagy várossal, az adott ügyeket, a Kommunális tevékenységeket szabályozó törvénnyel 
összhangban közösen látják el.  
 

Együttműködési megállapodás 
125. szakasz 

A község együttműködési megállapodása más önkormányzati egységekkel a következőket tartalmazza: a közös szerv,  
vállalat, intézmény vagy egyéb szervezet megnevezése és székhelye, a munkavégzés fajtája, nagysága és módja, a 
pénzelés módja, a munka irányítása és felügyelete, más önkormányzati egységek csatlakozásának módja, a kilépés 
feltétele és az önkormányzati egyezségbe foglaltaktól való eltérés, a dolgozók jogai és kötelezettségei, az alapítás 
szempontjából fontos kérdések, valamint tartalmazza a munkát és a munka megszüntetését a törvénnyel összhangban. 



A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő együttműködési megállapodás megkötéséről a községi Képviselő-testület hoz 
határozatot az össz tanácsnok többségének szavazatával, majd köteles azt az Önkormányzati ügyekben illetékes 
Minisztériumnak eljuttatni a szerződés megkötését követő 30 napon belül. 
 

Az hatásköri tevékenységek együttes végzése 
126. szakasz 

A község egy vagy több községgel, illetve várossal közösen javaslatot tehet az Önkormányzati ügyekben illetékes 
Minisztériumnak, hogy közösen lássanak el bizonyos hatásköri tevékenységet az Államigazgatásról szóló törvény és a 
Szerb Köztársaság Kormányának rendelete alapján, amely meghatározza a pontos feltételeit a hatásköri tevékenységek 
együttes végzésének. 
A község elfogadhatja az illetékes államigazgatási szerv javaslatát, hogy egy vagy több községgel, illetve várossal 
közösen biztosítsa bizonyos hatásköri tevékenység végzését, az Államigazgatásról szóló törvény és a Szerb Köztársaság 
Kormányának rendelete alapján, amely meghatározza a pontos feltételeit a hatásköri tevékenységek együttes végzésének. 
A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő javaslatról a kézbesítéstől számított 30 napon belül a községi Képviselő-testület 
határozatot hoz. 
Amennyiben a jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő javaslatot elfogadja a községi 
Képviselő-testület, együttműködési megállapodást köt egy vagy több községgel, illetve várossal, amely szabályozza a 
hatásköri tevékenység együttes végzését, majd azt eljuttatja az Önkormányzati ügyekben illetékes Minisztériumnak. 
A jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő együttműködési megállapodást a Szerb 
Köztársaság Kormányának előzetes jóváhagyása után kötik meg. 
 

A közös szerv, szolgálat, vállalat vagy egyéb szervezet megalakítása 
127. szakasz 

A község együttműködési megállapodása másik községgel, illetve várossal, előláthatja közös szerv, szolgálat, vállalat 
vagy egyéb szervezet megalakítását. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében lévő esetben az illetékes községi szerv a másik alapító, illetve alapítók illetékes szervével 
közösen határozza meg, nevezi ki a közös szerv, szolgálat, vállalat vagy egyéb szerv vezetőjét, szükség esetén együtt 
mentik fel, felelősségét megállapítják a törvénnyel összhangban. 
Amennyiben az együttműködési megállapodásban az szerepel, hogy a közös szerv közigazgatási eljárásban meghatározza 
a község területén élő polgárok jogait és kötelezettségeit, akkor a polgárok jogairól és kötelezettségeiről másodfokon a 
Községi tanács határoz a törvény szerint. 
A közös szerv működésének anyagi feltételeit a községi költségvetésben kell biztosítani, arányosan a község számára 
végzett munkafeladat mennyiségével a közös szerv által. 
 
 

Feladatok átruházása másik községre, illetve városra 
128. szakasz 

A község együttműködési megállapodással átruházhat bizonyos feladatokat saját hatásköréből másik község, illetve város 
hatáskörébe. 
A község, illetve város szervének munkájára, amely átruházott feladatokat lát el, a munka mértékében kell a községi 
költségvetésben eszközt biztosítani annak a feladatnak az elvégzésére. 
Amennyiben az együttműködési megállapodásban az szerepel, hogy a közigazgatási eljárás átruházott feladataiban a szerv 
meghatározza a község területén élő polgárok jogait és kötelezettségeit, akkor ezeknek a polgároknak jogairól és 
kötelezettségeiről másodfokon a Községi Tanács határoz a törvény szerint. 
Az átruházott feladatokat a község nevében és folyószámlájára utalva végzik, a feladat ellátásáért a község felel. 
 

Az együttműködési megállapodás hatályának megszűnése 
129. szakasz 

Az együttműködési megállapodás megszűnik a megállapodásban részt vevő község vagy más önkormányzati egység 
kiválási kérelmére. 
A községi Képviselő – testület írásos kérelemmel fordul a megállapodás másik részvevőjéhez, legalább hat hónappal az 
együttműködési megállapodás lezárása előtt, erről értesítve az Önkormányzati ügyekben illetékes Minisztériumot. 
A több helyi önkormányzat által kötött együttműködési megállapodás hatálya a község kérelmére csak a községet érintő 
részében szűnik meg. 
 
 



Együttműködés más államok helyi önkormányzataival 
130. szakasz 

Közös érdekek területén a község együttműködik más államok helyi önkormányzati egységeivel a Szerb Köztársaság 
külpolitákájának keretein belül, tiszteletben tartva a Szerb Köztársaság jogrendjét és területi integritását, az alkotmánnyal 
és a törvényekkel összhangban. 
A megfelelő területi közösségekkel, községekkel és városokkal való együttműködésről a községi Képviselő-testület 
határoz a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával. 
Az együttműködés létesítéséről szóló megállapodást vagy egyéb ügyiratot a községi elnök írja alá, vagy az általa arra 
meghatalmozott személy.  
A jelen szakasz 3. bekezdésben szereplő ügyirat a közzététele és a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyása után lép 
hatályba. 
 

A városok és községek társulásához való tartozás 
131. szakasz 

A község alapíthat vagy beléphet a városok és községek társulásába, hogy fejlessze a helyi önkormányzatot, annak 
érdekvédelmét, és hogy a közös jogok megvalósítása legyen az érdekvédelem célja. 
A község alapíthat vagy beléphet a városok és községek társulásába, amelyek a tagságuk érdekeit képviselik az állami 
szerveknél és a törvényhozás folyamatában, valamint egyéb, a helyi önkormányzatokat érintő ügyiratok meghozatalában. 
 
 

Egyesületekkel és egyéb szervezetekkel való együttműködés 
132. szakasz 

A község szervei együttműködhetnek egyesületekkel, humanitárius és egyéb szervezetekkel a község és lakossága 
érdekében. 
 

Az európai integrációkban való részvétel 
132. szakasz 

A község a hatáskörének keretében a szervei révén figyelemmel kíséri a Szerb Köztársaság európai integrációjának 
folyamatát, és a törvénnyel és a Szerb Köztársaság meghatározott politikájával összhangban fejleszti az ahhoz szükséges 
közigazgatási kapacitásait. 
 
IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME 
 

A község jogainak védelme 
134. szakasz 

A község jogainak védelmét a törvényben megállapított módon és eljárás szerint kell biztosítani. 
 

Az alkotmányosság és a törvényesség elbírálására irányuló eljárás megindítása 
135. szakasz 

A községi Képviselő-testület indítja meg a Szerb Köztársaság vagy az Autonóm 
Tartománynak a helyi önkormányzat jogait sértő törvénye vagy más általános ügyirata alkotmányosságának vagy 
törvényességének elbírálására irányuló eljárást. 
 

Az Alkotmánybírósághoz való fellebbezési jog 
136. szakasz 

A községielnök fellebbezési joggal bír az Alkotmánybíróságon, ha az állami vagy a községi szervek egyéni ügyiratai vagy 
tevékenysége ellehetetlenítik a község hatáskörének gyakorlását. 
 

Helyi ombudsman 
137. szakasz 

A községben helyi obudsman létesül.  
A helyi ombudsman függetlenül és önállóan védelmezi az állampolgárok jogait a Községi Közigazgatási Hivatal, valamint 
a község által alapított, közmegbízatást gyakorló intézmények, szervek és szervezetek részéről elkövetett jogsértésekkel 
szemben; ellenőrzi a Községi Közigazgatási Hivatal működését, és a községi általános ügyiratok megsértése esetén 
védelmezi az állampolgárok helyi önkormányzathoz való jogát.  
 



Önállóság és függetlenség 
138. szakasz 

A helyi ombudsman az alkotmány, a törvények, a becikkelyezett nemzetközi szerződések és a nemzetközi jog általánosan 
elfogadott szabályai, valamint a községi alapszabály alapján és keretében jár el, és fejti ki működését.  
A helyi ombudsmant működésében a törvényesség, az elfogulatlanság, a függetlenség és a jogszerűség elvei vezérlik.  
A helyi ombudsmanhoz folyamodás módját, valamint a helyi ombudsman eljárásának és működésének szabályait 
részeletesen a községi Képviselő-testület határozata szabályozza. 
 

A helyi ombudsman eljárása 
139. szakasz 

A helyi ombudsman a Községi Közigazgatási Hivatal és a község által alapított, közmegbízatást gyakorló közszolgálatok 
állampolgári jogokat vagy érdekeket sértő törvénytelen és szabálytalan működésének jelenségeire figyelmezteti az adott 
szervet vagy szolgálatot, bírálatban részesíti, a működésére ajánlásokat tesz, a jogsértéseket kiküszöbölő eljárások 
megindítását kezdeményezi, és arról tájékoztatja a közvéleményt.  
A helyi ombudsman az emberi és kisebbségi jogok védelme terén:  
1) figyelemmel kíséri az emberi és kisebbségi jogok érvényesülését, és ajánlásokat tesz az emberi és kisebbségi jogok 
érvényesítésének előmozdítására;  
2) információkat gyűjt az emberi jogokat és a helyi önkormányzatisághoz való jogot érintő törvények és egyéb 
jogszabályok alkalmazásáról;  
3) az emberi és kisebbségi jogok érvényesüléséről éves jelentést készít;  
4) tájékoztatja a széles nyilvánosságot az emberi és kisebbségi jogi kérdésekről;  
5) emberijog- és kisebbségijog-sértésekre vonatkozó beadványokat vesz át és vizsgál meg;  
6) emberijog-sértési jogviták békés rendezésében közvetít;  
7) emberijog-sértés esetén az illetékes szerveknél megfelelő eljárás megindítását kezdeményezi;  
8) szervez vagy részt vesz a szervezésében olyan szakmai összejöveteleknek, tanácskozásoknak és kampányoknak, 
amelyek a közvéleményt tájékoztatják az emberi és kisebbségi jogok érvényesítését érintő kérdésekről;  
9) emberijogi és kisebbségjogi képzéseket kezdeményez és ösztönöz;  
10) törvényben, alapszabályban és a községi Képviselő - testület határozatában megállapított egyéb ügyeket is ellát.  
Hatáskörének gyakorlásában a helyi ombudsman együttműködik más helyi önkormányzatok helyi ombudsmanjaival, a 
köztársasági polgári jogvédővel, a tartományi ombudsmannal és annak irodáival. 
 

A helyi ombudsman megválasztása 
140. szakasz 

A helyi ombudsmant a községi Képviselő-testület az összes tanácsnok számának szavazattöbbségével választja meg és 
menti fel.  
A helyi ombudsman megválasztására javaslatot tanácsnoki csoport, a  községi Képviselő-testület  tanácsnokának  legalább 
egyharmada vagy a Képviselő - testület káder kérdésekkel foglalkozó munkatestülete tehet.  
A helyi ombudsman megválasztása öt évre szól, és újraválasztható.  
Helyi ombudsmanná az a személy választható, aki a választójog megszerzéséhez szükséges általános feltételeken kívül 
(állampolgárság, nagykorúság, cselekvőképesség, a község területén levő állandó lakóhely) legalább 240 kreditpont 
terjedelmű alapfokú akadémiai alapképzésben, akadémiai mesterképzésben, akadémiai szakosított képzésben, szakosított 
szakképzésben, illetve legalább négy évfolyamos egyetemi alapfokú képzésben vagy szakosított képzésben jogtudományi 
tudományterületen felsőfokú végzettséget szerzett, a szakmájában legalább öt év munkatapasztalattal, az emberi és 
kisebbségi jogokat érintő munkakörben szakmai tapasztalattal rendelkezik, erkölcsi tekintélynek örvend, büntetlen 
előéletű, és nem folyik ellene büntetőeljárás.  
Helyi ombudsman politikai pártnak nem lehet tagja, semmilyen köztisztséget nem tölthet be, semmilyen szakmai 
tevékenységet nem folytathat.  
 

A helyi ombudsman felmentése 
141. szakasz 

A helyi ombudsmant a megbízatásának letelte előtt fel kell menteni tisztségéből, ha bűncselekményért börtönbüntetésre 
ítélik, ha a hatáskörébe tartozó ügyeket nem szakszerűen, elfogulatlanul, függetlenül és lelkiismeretesen látja el, vagy 
olyan tisztséget tölt be, illetve olyan tevékenységet lát el, amely a helyi ombudsman jogállásával nem egyeztethető össze.  
A helyi ombudsman felmentésére megindokolt javaslatot tanácsnoki csoport vagy a községi Képviselő-testület 
tanácsnokának legalább egyharmada tehet.  
A helyi ombudsman felmentéséről a községi Képviselő-testület az összes tanácsnok számának szavazattöbbségével dönt.  



 
A községi Képviselő-testületnek való beszámolás 

142. szakasz 
A helyi ombudsman éves jelentést terjeszt a községi Képviselő-testület elé.  
Ha azt adott kérdések megvitatása érdekében szükségesnek ítéli, a helyi ombudsman rendkívüli jelentéseket is a községi 
Képviselő-testület elé terjeszthet.  
A községi Képviselő-testület a helyi ombudsman jelentését a soron következő első ülésen vitatja meg.  
 

A községi Képviselő-testület és munkatestületei ülésein való részvétel joga 
143. szakasz 

A helyi ombudsmannak jogában áll részt venni a községi Képviselő-testület és munkatestületei ülésein, valamint részt 
venni a vitában, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről tárgyalnak.  
 

A helyi ombudsman működéséhez szükséges eszközök 
144. szakasz 

A helyi ombudsman működéséhez szükséges eszközökről a községi költségvetés gondoskodik, de a törvénnyel 
összhangban egyéb forrásokból és biztosíthatók. 
 

Nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács 
145. szakasz 

A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács önálló munkatestület, amelyet a törvénnyel összhangban a szerb 
nemzet és a nemzeti kisebbségek képviselői alkotnak.  
A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács (a továbbiakban: tanács) a nemzeti egyenjogúságnak a községben 
való érvényesülésével, védelmével és előmozdításával kapcsolatos kérdéseket vitat meg, különösen a művelődésben, 
oktatásban, tájékoztatásban, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználatban; részt vesz a nemzeti egyenjogúság 
érvényesítését érintő községi tervek és programok megállapításában, és intézkedéseket javasol a nemzeti egyenjogúság 
elérésére; javaslatot tesz a nemzeti egyenjogúság érvényesítéséhez szükséges költségvetési eszközök forrásaira, mértékére 
és rendeltetésére.  
A tanács a községben élő valamennyi közösség kölcsönös megértését és jó viszonyát népszerűsíti.  
 

A tanács megválasztása és összetétele 
146. szakasz 

A községi kKépviselő-testület a tanács tagjait a szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek kiemelkedő tagjai köréből 
választja.  
A községi Képviselő - testület tanácsnoka a tanácsnak nem lehet tagja.  
A tanácsban képviselőkkel a szerb nemzet és a község teljes lélekszámában egy százaléknál nagyobb részesedéssel bíró 
nemzeti kisebbségek rendelkezhetnek.  
A nemzeti kisebbséghez tartozó tanácstagokat a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa jelöli, az olyan tanácstagokat pedig, 
akik nemzeti tanáccsal nem rendelkező nemzeti kisebbséghez tartoznak, valamint a szerb nemzet képviselőit a Képviselő-
testület káderkérdésekkel foglalkozó munkatestülete jelöli.  
A tanácstagok jelölésének és megválasztásának módjával biztosítani kell a szerb nemzethez és nemzeti kisebbséghez 
tartozók arányos képviseletét, azzal, hogy a tanács tagságában sem a szerb nemzet, sem pedig egyetlen nemzeti kisebbség 
sem rendelkezhet többséggel.  
A jelöltlistán a megválasztandók számánál legalább kétszer több jelölt nevének kell állnia.  
A tanácstagok megbízatása három évre szól, és a községi Képviselő-testület megválasztásának időpontjával veszi 
kezdetét.  
A tanács hatáskörét, összetételét, tagjainak megválasztását és működésének módját a községi Képviselő - testület összes 
tanácsnok számának szavazattöbbségével meghozott határozat szabályozza.  
 

A tanács döntéshozatalának módja 
147. szakasz 

A tanács döntéshozatalához a tanácstagok egyetértése szükséges.  
Álláspontjairól és javaslatairól a tanács értesíti a községi Képviselő-testületet, az pedig azokról az első soron következő 
ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles véleményt nyilvánítani.  
A községi Képviselő-testület és a község végrehajtó szervei a nemzeti egyenjogúságot érintő valamennyi határozat 
javaslatát előzetesen kötelesek véleményezésre megküldeni a tanácsnak.  



Az illetékes községi szerv köteles gondoskodni arról, hogy a tanács állaspontjait és véleményét legkésőbb a tanács 
állásfoglalását vagy véleményezését követő 30 napon belül megismerhesse a közvélemény.  
A tanácsnak a községi rendeletek és egyéb jogi ügyiratok meghozatalának eljárásában betöltött szerepét részeletesen a 
községi Képviselő-testület ügyrendje rendezi.  
 

A községi Képviselő-testületnek való beszámolás 
148. szakasz 

A tanács a működéséről a községi Képviselő-testület elé féléves jelentést terjeszt.  
A tanács a községi Képviselő-testület elé éves jelentést terjeszt a nemzeti egyenjogúság, a nemzetek közötti viszonyok és 
a kisebbségi jogok érvényesítése terén, a község területén uralkodó helyzetről. A jelentés összetevő részei a nemzeti 
egyenjogúság érvényesítésére és előmozdítására tett intézkedési és határozatjavaslatok.  
A tanács a községi Képviselő-testület elé külön jelentést is terjeszthet, ha úgy látja, hogy azt különösen fontos okok 
szükségessé teszik, vagy ha a községi Képviselő-testület ilyen jelentést kér tőle. 
 

A szerb nemzethez és nemzeti kisebbséghez tartozók jogainak védelme 
149. szakasz 

A tanácsnak jogában áll az Alkotmánybíróságon eljárást indítani a községi Képviselő-testület határozata vagy egyéb 
általános ügyirat alkotmányosságának és törvényességének vizsgálatára, ha úgy találja, hogy az közvetlenül sérti a szerb 
nemzethez és a tanácsban képviselt nemzeti kisebbségekhez tartozók jogait, valamint ugyanilyen feltételek mellett az 
Alkotmánybíróságon eljárást indítani a községi Képviselő-testület határozata vagy egyéb általános ügyirat alapszabállyal 
való összhangjának vizsgálatára.  
 

A tanács működésének ügyrendje 
150. szakasz 

Működéséről a tanács ügyrendi szabályzatot hoz.  
A tanács által igényelt szakmai, ügyintézési és technikai teendőket a Községi Közigazgatási Hivatal látja el.  
 

A tanács működéséhez szükséges eszközök 
151. szakasz 

A tanács működéséhez szükséges eszközökről a községi költségvetés gondoskodik, de a törvénnyel összhangban egyéb 
forrásokból is biztosíthatók. 
 
X. A KÖZSÉGI ÜGYIRATOK  

 A községi ügyiratok 
152. szakasz 

A hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásában a község határozatokat, szabályzatokat, intézkedéseket, utasításokat, 
végzéseket, záróhatározatokat, ajánlásokat, és egyéb szükséges ügyiratokat hoz.  
Határozatot csak a községi Képviselő-testület hozhat, kivéve, ha a törvény előirányozza, hogy a határozatot más községi 
szerv hozza meg.  
 

A községi ügyiratok rangsora 
153. szakasz 

A községi Képviselő-testület határozatainak és általános ügyiratainak összhangban kell állniuk a törvénnyel és ezzel az 
alapszabállyal.  
A községi elnök és a Községi Tanács ügyiratainak összhangban kell állniuk a törvénnyel, ezzel az alapszabállyal, a 
községi Képviselő-testület határozataival és általános ügyirataival.  
A Községi Közigazgatási Hivatal ügyiratainak összhangban kell állniuk a törvénnyel, ezzel az alapszabállyal, a községi 
szervek határozataival és általános ügyirataival.  
 

A községi Képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános ügyiratainak előterjesztése 
154. szakasz 

A községi Képviselő-testület hatáskörébe tartozó jogszabályok és egyéb általános ügyiratok előterjesztésére jogosult: a 
községi Képviselő-testület minden egyes tanácsnoka, a községi Képviselő-testület munkatestülete, a Községi Tanács, 
valamint polgári kezdményezés révén az állampolgárok.  
 
 



Az általános ügyiratok közzététele és hatályba lépése 
155. szakasz 

A községi szervek általános ügyiratait közzé kell tenni Csóka község Hivatalos Lapjában.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett ügyiratok a közzétételüket követő 8. napon lépnek hatályba, kivéve, ha az 
ügyirat meghozója a meghozatali eljárásban azt állapítja meg, hogy különösen indokolt annak ennél korábbi hatályba 
lépése.  
Egyéb községi ügyiratokat akkor kell közzétenni csóka község Hivatalos Lapjában, ha azt az adott ügyirat előirányozza.  
A jelen szakasz 1. és 3. bekezdésében említett ügyiratokat egyenjogúan közzé kell tenni a község területén hivatalos 
használatban levő nyelveken és írással is. 
 
XI. AZ ALAPSZABÁLY ÉRTELMEZÉSE, MEGHOZATALA ÉS MÓDOSÍTÁSA  
 

Az alapszabály hiteles értelmezése 
156. szakasz 

Az alapszabályt hitelesen a községi Képviselő-testület értelmezi, a községi Képviselő-testület illetékes munkatestületének 
javaslatára. 
 

Az alapszabály módosításának vagy meghozatalának eljárása 
157. szakasz 

A község alapszabályának meghozatalára és módosítására vonatkozó javaslatot a község választópolgárainak legalább 
5%-a, a tanácsnokok egy harmada,  a községi elnök és a községi Képviselő-testület illetékes munkatestülete tehet. 
A javaslatot írásban, indoklással kell benyújtani. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő javaslatról a községi Képviselő-testület a tanácsnokok teljes számának 
szavazattöbbségével dönt. 
Amennyiben a községi Képviselő-testület úgy dönt, hogy meghozza vagy módosítja a község alapszabályát, ugyanazzal 
az ügyirattal kinevezi az alapszabály tervezetet, illetve az alapszabály módosításáról szóló határozat tervezetet előkészítő 
illetékes bizottságot, kijelöli feladatait és a tervezet elkészítésének határidejét.  
Az alapszabály tervezetet, illetve az alapszabály módosításáról szóló határozat tervezetet a Községi Tanács a tanácstagok 
összlétszámának szavazattöbbségével határozza meg.  
Az alapszabály tervezetről, illetve az alapszabály módosításáról szóló határozattervezetről a Községi Tanács által 
meghatározott módon és határidőben közvitát kell lebonyolítani. 
A közvita lebonyolítása után a Községi Tanács a tanácstagok összlétszámának szavazattöbbségével meghatározza az 
alapszabály tervezetet, illetve az alapszabály módosításáról szóló határozat tervezetet.  
Az alapszabály tervezet, illetve az alapszabály módosításáról szóló határozattervezet meghatározásakor a Községi Tanács 
köteles figyelembe venni a közvita során el-hangzott javaslatokat és sugalmazásokat.  
A községi Képviselő-testület az alapszabályt, illetve az alapszabály módosításáról szóló határozatot a tanácsnokok teljes 
számának szavazattöbbségével fogadja el. 
 
XII. ÁTMENETI  ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

A községi jogszabályok összehangolása jelen alapszabállyal 
158. szakasz 

A község jogszabályait össze kell hangolni a jelen alapszabály rendelkezéseivel, a Helyi önkormányzatról szóló törvény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény hatályba lépésétől számított kilenc hónapon belül. 
A község jogszabályai hatályban maradnak a jelen alapszabállyal való összehangolásukig. 
 

Községi jogszabályok meghozatala jelen alapszabály alapján 
159. szakasz 

A jelen alapszabályon alapuló határozatokat a községi Képviselő-testület a Helyi önkormányzatról szóló törvény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény hatályba lépésétől számított kilenc hónapon belül hozza meg. 
 

A tervdokumentumok meghozatala jelen alapszabállyal összhangban 
160. szakasz 

A községi Képviselő-testület legkésőbb 2021. 1. 1-ig meghozza a Községfejlesztési tervet.  
A községi Képviselő-testület a 2021-es évi középtávú tervtől kezdődően a Szerb Köztársaság tervrendszerét szabályozó 
törvénnyel összhangban középtávú tervet hoz.  



A hatályos közpolitikai dokumentumokat a jelen szakasz 2. bekezdésében említett törvénnyel, az adott dokumentumok 
első módosításakor és kiegészítésekor kell egybehangolni.  
 

Jelen alapszabály egyes rendelkezései alkalmazásának elhalasztása 
161. szakasz 

A 61. szakasznak, a községi elnök tanácsadója kijelölésére vonatkozó részét a jelen alapszabály hatályba lépése után 
lebonyolítandó községi Képviselő-testület tanácsnokainak megválasztása után kell alkalmazni. 
A 62. szakasz 1. bekezdésének, a Községi Tanács taglétszámára vonatkozó részét a jelen alapszabály hatályba lépése után 
lebonyolítandó községi Képviselő-testület tanácsnokainak megválasztása után kell alkalmazni. 
A 107. szakasz 1. bekezdésének 2) pontját, amely a költségvetésről szóló határozatban a beruházások tervezéséről 
folytatandó kötelező közvita megtartására vonatkozik, a 2019-es évi költségvetésről szóló határozat előkészítésétől 
kezdődően kell alkalmazni.  
 

Az alapszabály hatályának megszűnése 
162. szakasz 

Jelen alapszabály hatályba lépésének napján hatályát veszti Csóka község alapszabálya (Csóka Község 3/11-es számú 
Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg).  
 

Hatályba lépés 
163. szakasz 

Jelen alapszabály Csóka Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 
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