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            BEGASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ALAPSZABÁLYZATA 

                                            -módosított változat- 

 
 
 
 
 

Begaszentgyörgy Község  Alapszabályzatának módosításáról és kiegészítéséről (Begaszentgyörgy 

Kőzség Hivatalos Lapja , 5/2019. száma) 45. és 47. szakasza  alapján Begaszentgyörgy község Képviselő –

testülete Ügyrendjének ( Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapja 40/2016 száma) alapján, valamint 

Begaszentgyörgy Község  Alapszabályzati Kérdésekkel foglalkozók és normativügyi bizottságának okirata 

alapján  a 2019.02.22.-én megtartott ülésén meghatározta  Begaszentgyörgy  Község  Alapszabályzatának 

módosítását. 

Ez a módosított szöveg magában foglalja  Begaszentgyörgy Község 2008.10.07.-én elfogadott 

Alapszabályzat  szövegét.(Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapja 16/2008 száma),Begaszentgyörgy 

Község Alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló 2013.06.25.-én elfogadott határozatát 

(Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapja 20/2013),Begaszentgyörgy Község Alapszabályzat 

módosításáról és kiegészítéséről szóló 2018.06.19.-én elfogadott határozatát ( Begaszentgyörgy Község 

Hivatalos Lapja 19/2018 szám) és Begaszentgyörgy Község Alapszabályzat módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 2019.01.31.elfogadott határozatát ( Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapja 5/2019 

szám) és ez meg lessz jelentetve a Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapjában.  

 

: 

 
BEGASZENTGYÖRGY KÖZSÉG 

ALAPSZABÁLYA 

(módosított változat) 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

  
 Ezzel az  Alapszabállyal , a törvénnyel összhangban különösen az alábbiak lesznek  szabályozva: 

Begaszentgyörgy Község (a továbbiakban: Község) jogai és kötelezettségei, azok érvényesítése és 

teljesítése, Begaszentgyörgy Község Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) 

tanácsnokainak száma, a szervek és szolgálatok szervezete és működése, az Alkotmánybíróság illetve a 

Közigazgatási bíróság előtti eljárás megindítására jogosult szerv kijelölése, a Község  hatáskörébe tartozó 

teendők polgárok általi irányításának módja, a közvetlen önkormányzás megvalósulásának feltételei, 

közviták lebonyolítása a jelen alapszabállyal meghatározott általános okiratok előkészítése során,a 

költségvetés során (a beruházási terveknél),stratégiai fejlesztési tervek, a forrásbevételek mértékének 

meghatározása, területi és városi tervek, valamint más általános aktok minősített számú polgárok ajánlására, 

vagy a tanácsosok egyharmadának kérelmére,  alapítás ,  a helyi közösségek és a helyi önkormányzás egyéb 

formáinak megalakítása, szervei megválasztásának módja és működésük,  a nemzeti kisebbségek nyelvének 

és írásának hivatalos használata, a Község együttműködési és társulási formái és azok feltételei, a helyi 

önkormányzat védelme és a Község szempontjából jelentős egyéb kérdések.  
Az alapszabályban nyelvtani hímnemben használt kifejezések mindkét természetes nemre 

vonatkoznak.Azok a főnevek, melyek hivatalos pozíciókat és helyi önkormányzati funkciókat határoznak 
meg, a hordozó személy nemét fejezi ki . 
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Az Önkormányzat helyzete 

2. szakasz 

 

 

          A Község egy területi egység, ahol a lakosok a helyi önkormányzatban az Alkotmánynak, a 

Törvénynek és az Alapszabálynak megfelelően gyakorolhatják jogaikat. 

          Azok a polgárok, akik szavazati joggal rendelkeznek és a Begaszentgyörgyi község területén, van 

tartózkodási helyük, a Törvény és az Alapszabály szerint  irányíták a Község munkáit. 

         Az állampolgárok polgári kezdeményezéssel vesznek részt a helyi önkormányzat megvalósításában, 

polgárgyűlés,  népszavazás, a polgárok munkatevékenységében való részvételének egyébb formáival  a 

Községben,  és a Képviselő -testületben saját küldötteik által, az Alkotmány,  a Törvény és  az Alapszabály 

szerint. 

  

                                                                          Területe 

                                                                          3. szakasz 
                                                                      

  
A Község területét – a törvénnyel összhangban – az alábbi lakott települések,  illetve a hozzá 

tartozó kataszteri községek területe alkotja: 
 

A település neve                                              Kataszteri község 

 
1.Begaszentgyörgy                                        k.k. Begaszentgyörgy 
2.Törzsudvarnok                                           k.k.Törzsudvarnok 
3.Torda                                                          k.k. Torda 
4.Pálmajor                                                     k.k. Pálmajor 
5.Csősztelek                                                  k.k. Csősztelek 
6.Katalinfalva                                                k.k. Katalinfalva 
7.Torak                                                          k.k. Torak 
8. Vida                                                           k.k. Vida 
9. Magyar Ittabé                                             k.k. Magyar Ittabé 
10.Szerb Ittabé                                               k.k. Szerb Ittabé 
11.Párdány                                                     k.k. Párdány 
12.Tamásfalva                                               k.k. Tamásfalva 
 
 
 
A települések és a kataszteri Községek elnevezéseit Törvénnyel határozzák meg. A települések 

elnevezése a nemzeti kisebbségek nyelvén is meg van határozva és ki van írva, a hagyomány és a helyesírás 
szerint a Törvény és a Nemzeti Kisebbségek Nemzeti Tanácsainak döntéseivel összhangban. 

A Község alapítása és megszűntetése, területének és székhelyének meghatározása, határainak és 
székhelyének változtatása Törvénnyel van meghatározva, a polgárok és a Képviselő-testület előre 
megszerzett véleménye alapján, amely változások a területi autonómia szerveinek hatáskörét is érintik. 

A Város határozza meg saját területén az utcák, terek, városnegyedek, telepek és a települések más 
részeinek nevét, külön rendelettel, az önkormányzati ügyekben illetékes tartományi szerv előzetes 
jóváhagyásával, valamint a nemzeti tanács és a Nemzetiségi Viszonyok Tanácsának véleményezésév 

 
 

                                            Jogi személyi tulajdonság 

 

                                                        4.szakasz 

 

      A Község jogi személyiség. 

      A Község székhelye Begaszentgyörgyön  van, a Dusan Cár utca  15. szám alatt. 

      A Községnek saját hivatalos web honlapja van: www.zitiste.rs 
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Nyelv és írás használata 

 

5.szakasz 

 

 

    A Községben hivatalos használatban van a szerb nyelv és a Ciril betűs írásmód. 

    A Ciril betűs hivatalos írásmód mellett használatban van a latin betűs írásmód is. 
    Hivatalos használatban vannak még a nemzeti kisebbségek , a magyar és román nyelv és írásmód 
használata is. 
 

6.szakasz 

 

 

    A Községnek címere és lobogója van. 

    A Község szimbólumai ( a címer és a lobogó) és  a használatukat szorosabban a Képviselő-testület 

határozata szabja meg. 

 

 

7.szakasz 

 

 

     A Község szímbólumait csak az állam szímbólumaival együtt lehet kitűzni. 

     A Önkormányzati szerv hivatalos helyiségeiben kiállítják az állami szímbólumokat, a Vajdaság 

Autonóm Tartomány szímbólumait, a Község címerét és zászlaját, valamint azoknak a nemzeti 

kisebbségeknek szímbólumát is, melyek nyelve hivatalos használatban van a Község területén.                                                                                            
A Község  területén a Szerb Köztársaság zászlója mellett használatban van a Vajdaság Autonóm 

Tartomány zászlója, valamint azon nemzeti közösségek nemzeti szimbólumai és jelképei, melyek nyelve 

hivatalos használatban van a Község területén, a jogszabályoknak megfelelően. 
 

 

Pecsét 

 

8.szakasz 

 
                                                                                      

  
A Község  szerveinek kör alakú pecsétjük van, a következő felirattal:  
„Szerb Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány – Begaszentgyörgy Község, 
Begaszentgyörgy, a közepén a Szerb Köztársaság címerével. 
  A pecsét szövegét szerb nyelven cirill és latin  írásmóddal, valamint magyarul és románul  kell 
kiírni. 
 

 

    A Község ünnepe 

 

9. szakasz 

 

  
A Községnek  van  ünnepe .  
A Község ünnepe December 12. van. 
 
 

 

                                                 

 

                                        Díjak és közelismerések 
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                                                10.szakasz 

 

 
Az Önkormányzat   határozza meg a díjakat és közelismervények odaítélését azoknak a 

szervezeteknek, civil szervezeteknek és polgároknak, akik  magas teljesítményt értek el a termelésben, 
tudományban, művészetben, sportban vagy más társadalmi területeken. 

Az Önkormányzat díszpolgár címet adhat a helyi önkormányzatot irányító minisztérium előzetes 
hozzájárulásával  annak a polgárnak, akinek munkája és eredményei különös jelentőséggel bírnak az 
önkormányzat számára. 

A díjak,   közelismervények és a díszpolgári cím a Község napján kerülnek kiosztásra. 
A díjak és egyébb elismerések fajtáit, kiosztásuk feltételét és módját valamint a díszpolgári cím 
odaítélésének feltételét és módját a Képviselő-testület külön rendelete szabályozza. 
 
 
 

      

                   A lakott területek egyes részeinek nevének meghatározása 

  
                                                                 11.szakasz 

  
Az Önkormányzat határozza meg saját területén az utcák, terek,  telepek és a települések más 

részeinek nevét, külön rendelettel, az önkormányzati ügyekben illetékes tartományi szerv előzetes 
jóváhagyásával.  
           Az utcák, terek,városnegyedek, telepek és települések más részeinek névváltoztatása során   a 
községünk területén élő azon  nemzeti közösségek Nemzeti tanácsának véleményezésével történik,  melyek 
nyelve használatban van. 
 
 

                                                           A munka nyílvánossága 

 

                                                                    12. szakasz 

 

A Községi  szervek működése nyilvános.  
A működés nyilvánossága biztosítva van: 
1. Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapja , közlönyök, informátorok, hírlevelek kiadásával, a 

médiákkal való együttműködés során, döntések és egyébb cselekmények nyílvánosság elé 
terjesztése,  írásos és elektronikus nyílvános információ valamint internetes bemutató által, 

2. Törvény szerinti nyílvános meghallgatások megszervezésével, ezzel az Alapszabállyal és  a 
Községi szervek határozataival, 

3. Nyílvános meghallgatások megszervezésével e statútum és a Képviselő-testület szabályzata 
szerint, 

4. Más estekben, melyek e Alapszabály valamint a Községi  szervek egyébb törvényei által lettek 
meghatározva.
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                                                                  A Község vagyona 

 

                                                                         13.szakasz 

 

 

A Község  saját vagyonnal rendelkezik.  
A Község vagyonát  a törvénnyel, a jelen alapszabállyal és a Község okirataival összhangban a 

Község szervei önállóan kezelik és rendelkeznek azzal. 
Az állami tulajdonban az önkormányzatok megfelelnek a törvénynek: 
-A Község területén általánosan használt dolgok( a községi utak, kategorizálatlan utak, azok az 

utcák, melyek nem az autóút részei, vagy I. és II. rendű állami utak, terek, nyílvános parkok, stb.) 
-a Község területén lévő közüzemi hálózat 
-a Községi szervek és szervezetek által használt ingó és ingatlan vagyon, valamint egyébb 

tulajdonjogok. 
-olyan köztulajdonban lévő tárgyak, melyek használati jogával a község területén lévő  helyi 

közösségek, intézmények, állami agenciók és más a Község  által alapított szervezetek  rendelkeznek. 
-más ingó és ingatlan valamint más tulajdonjogok, melyek megfelelnek  a köztulajdont szabályzó  

törvénynek . 
 

 

 

II. AZ KÖZSÉG  HATÁSKÖRE 

                                                                

                                                      

                                                                          A Község hatásköre 

 

14. szakasz 

 

              A Község  az Alkotmánnyal és a Törvénnyel meghatározott  hatáskörében tartozó feladatokat látja  

el, a Köztársaság és Törvény által rábízott jogainak és kötelességének keretein belül, valamint aVajdasági  

Autonóm Tartomány által rábízott munkákat. 

 

 

                                                    Az Alkotmány és a  Törvény által megállapított joghatóság  

 

                                                                         15. szakasz 

  
Szervei révén a Község, az Alkotmánnyal és törvénnyel összhangban:  

1) meghozza az Alapszabályt, a költségvetést és zárszámadást, a területi és településrendezési 
tervet és a Község fejlesztési tervét, valamint gazdaságfejlesztési stratégiákat és programokat;  

2) szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését, a helyi szállítást, 
az építési telkek és üzlethelyiségek használatát;  

3) gondoskodik a helyi utak, utcák és a Község  szempontjából jelentős más közcélú műtárgyak 
építéséről, felújításáról, fenntartásáról és használatáról;  

4) gondoskodik a lakosság igényeinek kielégítéséről a tanügy (óvodai oktatás és nevelés, alapfokú  
és középfokú oktatás és nevelés), a tudományos, kutató és innovációs tevékenységek, a kultúra, 
az egészségügy és szociális ellátás, gyermekvédelem, sport és testnevelés terén;  

5) biztosítja a mozgássérültek különleges igényeinek kielégítését és a sérülékeny csoportok 
jogainak védelmét;  

6) gondoskodik a turizmus, a kézműipar, vendéglátás és kereskedelem fejlesztéséről;  
7) meghozza és megvalósítja a helyi gazdaságfejlesztési programokat, intézkedik a meglévő 

beruházások megtartása és új beruházások idevonzása érdekében és fejleszti a gazdálkodás 

általános feltételeit;  
8) gondoskodik a környezet védelméről, az elemi csapások és más szerencsétlenségek elleni 

védelemről, a Község szempontjából jelentős kulturális javak védelméről;  
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9) gondoskodik a mezőgazdasági földek védelméről, fejlesztéséről és használatáról és végrehajtja a 
vidékfejlesztési politikát;  

10) gondoskodik az emberi és kisebbségi jogok érvényesüléséről, védelméről és fejlesztéséről, a 
nemi egyenjogúságról, valamint a köztájékoztatásról a Községben;  

11)  a Község szükségleteire szerveket, szervezeteket és szolgálatokat alakít és szabályozza 
szervezetüket és működésüket, jogsegély szolgálatot szervez a polgárok részére és szabályozza a 

békéltető tanácsok szervezetét és működését 

12) meghatározza a Község  jelképeit és azok használatát;  
            13)  kezeli a Község vagyonát és megszabja az Önkormányzat eredeti bevételeinek arányát,      
valamint a helyi illetékek mértékét; 

            14) szabálysértéseket ír elő a városi előírások megsértéséért;  
            15) ellátja a törvénnyel előírt helyi jelentőségű, valamint a lakosságot közvetlenül érintő egyébb 
feladatokat az Alkotmánnyal, a Törvénnyel és az Alapszabállyal összhangban.  

A Község hatáskörébe tartozó, az Alkotmánnyal és törvénnyel előírt teendők közelebbről az 
önkormányzati egységek feladatköreinek egységes jegyzékével kerülnek meghatározásra, amit az 
önkormányzati ügyekben illetékes minisztérium biztosít, a törvénnyel összhangban. 

 

 

                                                             Községi  közszolgáltatások 

 

          16. szakasz 

  
Jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése, továbbá a helyi lakosság igényeinek 

kielégítése érdekében a Község külön  rendelettel közszolgálatot végző vállalatokat, intézményeket és más 
szervezeteket alapíthat.  
 

 

 

AKözség közszolgálati szerveinek kinevezése 

 

17. szakasz 

 

           A Községi Képviselő-testület nevezi ki azoknak a  vállalatoknak, szervezeteknek, intézményeknek az 

igazgató bizottságát, ellenőrző bizottságát, igazgatóit  4 évre, melynek alapítója, ha a Törvény ezt nem 

rendeli másképp el. 

 
 

 

 

                    Üzleti szolgáltatási tervek és programok jóváhagyása 

 

                                                           18. szakasz 

 

 
 A közszolgálatot végző vállalatok, intézmények és más szervekzetek, melynek alapítója vagy 

többségi tulajdonos  a Község,  kötelesek munkájukról évente legalább egyszer jelentést tenni a Községi 
képviselő-testületnek. 

 

                                        A munka üzleti vagy jogi személyre való bízása 

 

19. szakasz 

 
A hatáskörébe tartozó feladatok végzésében a Község szerződés, verseny és nyílvánosság elve 

alapján , egyes teendőkkel megbízhat jogi vagy fizikai személyt is.   



P a g e  | 7 

 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett teendők a Községi Képviselő-testület rendeletével 
ruházhatók át.  
 
 

                     A közszolgáltatások munkájáról szóló jelentés benyújtása az 

                                       Önkormányzati   közgyűléshez 

 

                                                          20. szakasz 

 
Azok a vállalatok, intézmények és más szervezetek, melyek közszolgáltatást végeznek, kötelesek 

legalább évente egyszer, de legkésőbb a folyó év április 30.-ig benyútsák  az előző évre szóló 
beszámolójukat  munkájukról 

 

  
 

 

 

III.A KÖZSÉG  TEENDŐINEK  FINANSZÍROZÁSA 

 

 

                                                    Eszközök a tevékenységek végrehajtására és pénzforrások 

 

21. szakasz 

  
A Község számára az Alkotmányban és Törvényben előírt teendők, a törvénnyel a Köztársaság 

jog-és feladatköréből átruházott teendők, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány saját hatásköréből 
átruházott egyes teendők ellátására az Községet a Törvénnyel, illetve Tartományi döntéssel meghatározott 
jövedelmek és bevételek illetik meg.  

A Község  által ellátott teendők finanszírozása az eredeti és átruházott bevételekből, 
átutalásokból, adósságvállalásból eredő bevételekből, és a törvénnyel megszabott egyéb bevételekből és 
jövedelmekből történik. 

 
 
 

                                            Az eszközök célzott jellege 

 

                                                         22. szakasz 

 
A Község összes bevétele általános költségvetési bevétel, és bármilyen célra felhasználható, 

kivéve azokat a bevételeket, amelyek célzott jellegét a Törvény határozza meg. 
 
 
 

                                               Költségvetés és zárszámla 
  

23. szakasz 

 

  
A Képviselő-testület minden költségvetési évre meghozza a Község költségvetését, amely a 

Törvénnyel összhangban felöleli az Önkormányzat valamennyi jövedelmét és egyéb bevételét, 
adósságvállalását és egyéb pénzügyi ügyleteit, kiadásait és egyéb költségeit.  

A költségvetési év lejártával zárszámadást kell készíteni a Községi  költségvetés végrehajtásáról.
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                                 Felelősség a költségvetés végrehajtásáért 

 

 

                                                               24. szakasz 

 

 

  
A Községi költségvetés végrehajtásáért a Községi Elnök a Képviselő-testületnek tartozik 

felelősséggel.  
A közigazgatási hivatal köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és 

arról évente legalább kétszer tájékoztatni a Községi Képviselő-testületet, az Elnököt és a Községi Tanácsot.  
 

 

                                                                       A helyi járulék 

 

25. szakasz 

  
A polgárok közvetlen érdekeit érintő bizonyos kérdések megoldása érdekében  helyi járulékot 

vezethet be a Község egész területére vagy területének egy részére.  
Az önkéntes helyi járulék bevezetésére vonatkozó rendeletet  a lakosság polgári népszavazáson 

hozza meg, a polgárok közvetlen szavazásának eljárását szabályozó előírásoknak megfelelően. 
 

                                                         26. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testület az Alapszabály elfogadásának módja és eljárása alapján  határozza 

meg  a  döntés javaslatát.  
A polgárok , tanácsosok, a Község elnöke, valamint a Községi tanács benyújtja a kezdeményezést a 

döntéshozatalra , az Alapszabálynak megfelelően. 
             A helyi járulék bevezetésére vonatkozó kezdeményezéshez csatolni kell a programot, amely 
tartalmazza a rendelet tárgyát képező projektum megvalósításához szükséges összes pénzeszköz forrását, 
rendeltetését és biztosításának módját. 

 

27. szakasz 

 

  
A helyi járulék bevezetésére vonatkozó rendelet javaslatát a Képviselő-testület az Alapszabály 

meghozatalára előírt módon és eljárás szerint, a tanácsnokok teljes létszámának többségi szavazatával 
erősíti meg. 

 
 
  
A döntés meghozatalában részt vesznek azok a polgárok , akik a helyi járulék begyűjtésére kijelölt 

területen  rendelkeznek választójoggal és állandó lakhellyel,  de azok is, kiknek az  adott területen ingatlan 
vagyonuk van, és a begyűjtött eszközök javítják az adott ingatlan használatának feltételeit.  

. 

 

28. szakasz 

 

          A népszavazás kiírásáról szóló döntés meghatározza annak végrehajtásának határidejét is, amely nem 

lehet rövidebb , mint 15 és hosszabb a népszavazás kiírásának napjától számított 90 napnál.  
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IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI 

 

29. szakasz 

 

 

A önkormányzat  szervei: 
1. a Községi Képviselő-testület, 

2. a Községi Elnök, 

3. a Községi   tanács és 

4. a Közigazgatási hivatal. 

 

 

                                                                             30. szakasz 

 

  
A Község teendőit a Község szervei látják el a Törvénnyel és a jelen Alapszabállyal meghatározott 

hatáskörük keretében.  
.  
Ha a törvény vagy más jogszabály nem írja elő, hogy mely szerv illetékes a Község hatáskörébe 

tartozó feladatokat ellátni, mindazokat a teendőket, melyek a Község  hatáskörébe tartozó viszonyok 

rendezésére vonatkoznak, a Községi Képviselő-testület látja el.  
Ha a teendő természeténél fogva az illetékesség nem állapítható meg a jelen szakasz 2. 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Községi Képviselő-testület az illetékes.  

 

I. KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

                                                        31. Község  Képviselő-testületének helyzete 

 

 Begaszentgyörgy Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Község  
legfelsőbb szerve, amely ellátja a  helyi hatalom  Akotmányban, Törvényben és az Alapszabályban előírt 
alapvető funkcióit. 

 

                                                             32. szakasz 

 

                                 A Községi Képviselő-testület összetétele  

 

  
A Községi Képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, kiket a polgárok a Törvénnyel és az 

Alapszabállyal összhangban közvetlen választásokon, titkos szavazással választják meg. 

 

 

                                                                          33. szakasz 

 
      A Községi képviselő-testület új összehívásának ülését az előző képviselő.testület elnöke hívja össze a 
választási eredmények kihírdetésének napjától számított 15 napon belül. 
     Ha az előző Községi képviselő-testület elnöke az e cikk 1. bekezdésében említett határidőn belül nem 
hívja össze az új képviselő-testület ülését, az új képviselő-testület ülését a legidősebb tag hívja össze 
legkésőbb 15 nappal azután, hogy az az e  cikk 1. bekezdésében említett határidő. 
       A Községi képviselő-testület új elnökének megválasztásáig az ülésen a legidősebb tanácstag elnököl. 
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                                            A Községi Képviselő –testület magalakítása 

 

                                                               34. szakasz 

 
 A Községi képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testület 

titkárának kinevezésével tekintendő megalakítottnak. 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                A tanácsnokok létszáma 

 

                                                                                  35.szakasz 

 

  
A képviselő-testületnek 31 tanácsnoka van. 
 

                                                           

 

                                                                      Mandátum 

 

 

                                                                       36.szakasz                                 
 
        A tanácsnokokat négy évre választják. 
        A tanácsnokok mandátuma a Törvény által meghatározott feltételekkel és módon kezdődik és 
ér véget. 
 

                                                              

                                                                    Fogadalom 

 

                                                                      37. szakasz 

 
Azok a tanácsosok, akiknek mandátumát megerősítették, esküt tesznek, mely így szól:,,Esküszöm, 
hogy a Községi képviselő-testület  munkájában betartom Begaszentgyörgy Község Alkotmányát, 
Törvényeit és Alapszabályát.” 

 

 

                                                      A funkciók összeférhetetlensége 

 

                                                                          38.szakasz 

 

  
A tanácsnok nem lehet a közigazgatási hivatal alkalmazottja, sem pedig a képviselő-testület által 

kinevezett személy.  
Ha a közigazgatási hivatalban alkalmazott személyt megválasztják tanácsnoknak, munkából eredő 

jogai és kötelességei mindaddig szünetelnek, míg tanácsnoki megbízatása tart.  
A tanácsnoki mandátum hitelesítésének napjával a képviselő-testület által kinevezett személyeknek 

megszűnik a kinevezés szerinti tisztsége. 
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                                                       A tanácsos mentelmi joga 

 

                                                                           39.szakasz 

 

 
A tanácsnok nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem vehető őrizetbe, illetve nem büntethető a 

képviselő-testület, illetve a munkatestületek ülésein kimondott véleménye, vagy leadott szavazata miatt. 
                 

          

                                                A tanácsosok jogai és kötelességei 

 

                                                          40. szakasz 

 
A tanácsnok kötelessége , hogy részt vegyen a Képviselő-testület és a  Közsségi szervek 

munkájában, ajánlatokat tegyen a Képviselő-testületnek egyes kérdések megvitatásában, javaslatokat 
terjeszt elő a közgyűlés hatáskörébe tartozó határozatokra és egyébb aktokra, módosítja a javasolt 
rendeleteket, kérdéseket tesz fek a Községi  szervek munkájával kapcsolatban, és  részt vesz a Községi 
Képviselő-testület más aktivitásaiban is. 

A tanácsos joga, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon a  feladatai ellátását befolyásoló kérdésekről, 
hogy a Községi szervektől megkapja mindazokat az információkat, melyek a munkájához kellenek, éa  a 
szakszerű segítséget , hogy javaslatot tudjon tenni   a  Községi Képviselő-testületnek. 

Az értesítések, kért adatok,  akták és utasítások időben történő kézbesítéséért a Községi Képviselő-
testület titkára felelős  és a Község  vezetője, amikor az értesítés, a kért adatok, az akták és az utasítások a 
községi  igazgatás körére vonatkoznak. 

A tanácsosok jogait és kötelességeit a Községi  képviselő-testület  ügyrendje határozza meg 
részletesebben. 

 

                                                       

                                      A tanácsosok bére és egyébb jövedelme 

 

                                                      41. szakasz  

 
 
A tanácsosok elmaradt munkabéréhez való jogát, a közgyűlés és munkaszervezeteinek üléseire 

érkezéshez és távozáshoz szükséges útiköltségeket, valamint a munkadíját a Községi képveselő-testület 
külön határozata szabályozza. 

 
 

 

                                                       A Községi Képviselő-testület hatásköre 

 

                                                                  42. szakasz 

 

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) meghatározza a Község  eredeti bevételeinek arányát, valamint a helyi illetékek és 

díjak megszabásának módját és mércéit;  
4) meghozza a Község  és egyes tevékenységek fejlesztésének tervét;  
5) meghozza a Községi területi és településrendezési tervét és a telekrendezési programokat; 

6) előírásokat és más általános rendelkezéseket hoz meg; 

7) megválasztja és felmenti a helyi ombudsmant;  
8) városi népszavazást, vagy a Község területének egy részére kiterjedő népszavazást ír ki, nyilatkozik 

a polgári kezdeményezésben foglalt javaslatokról és megerősíti a helyi járulékról szóló rendelet 
javaslatát; 
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9) szervezi és szabályozza a Község  igényeinek megfelelő szervezetek és szolgáltatások szervezését 

és munkáját  
       10)az Alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket 
alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett; 
       11) intézményeket és szervezeteket hoz létre az óvodai oktatás és nevelés, az általános oktatás és 
kultúra területén, amelyek fontosak a Község és az összes nemzeti közösség számára,  
       12)a törvénnyel összhangban felmenti és kinevezi az igazgatóbizottságokat és felügyelőbizottságokat, 

az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és jóváhagyja azok 
alapszabályát; 
       13) kinevezi és felmenti az igazgatóbizottsági tanácsot, felügyelőbizottságot és igazgatóját azoknak az 
intézményeknek és szervezeteknek, melynek alapítója, valamint jóváhagyást ad a törvénnyel összhangban 
az alapszabályukra, 

       14)megválasztja és felmenti a képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület elnökhelyettesét; 

       15)kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát;  
       16)megválasztja és felmenti Begaszentgyörgy Község Elnökét , és az elnök  javaslatára 
megválasztja az alelnököt és a  községi  tanács tagjait; 
       17) megválasztja és felmenti a fő telekrendezőt 
       18)elfogadja a szemályzeti tervet  
       19)szabályozza a kommunális tevékenységek végzésének feltételeit és módját, a kommunális 

szolgáltatás  igénybevevőinek jogait és kötelezettségeit, a kommunális szolgáltatások körét és minőségét, 

valamint a kommunális tevékenységek felügyeletének módját, állami vállalatot alapít kommunális 

tevékenység végzésre, azaz rábízza e tevékenységek elvégzését tőkevállalatnak vagy vállalkozónak, előírja 

a kommunális rend fenntartásának általános feltételeit és azok végrehajtásának intézkedéseit, 

      20) éves és középtávú programokat fogad el az építési területek  rendezésére, dönt  az építési területek 

elidegenítéséről az önkormányzat törvényeinek és rendeleteinek megfelelően, 

  21) helyi lakhatósági stratégiát fogad el, összhangban  az ország lakhatási stratégiájával, akciótervet hoz a 

lakástámogatási programok végrehajtására, a törvény alpján állami lakásügynökséget hozhat létre, valamint 

jogi személyt bízhat meg a lakhatás területén végzett közérdekű tevékenységekre, 

       22) szabályozza a Község  tulajdonában lévő üzleti helyiségek használatát, szabályozza az 

üzlethelyiségek bérleti díjának összegét, és más egyébb feladatokat is ellát az az üzleti helyiségekkel 

kapcsolatban, a törvénynek és a Község egyébb törvényeinek megfelelően, 

       23) szabályozza a lakások bérbeadásának és megvásárlásának kritériumait és eljárását, 

       24) előírja a Község  köztulajdonában lévő lakóépületek, lakások és garázsok bérleti díjának összegét  

       25) részletesebben szabályozza a Község  közvagyonában lévő dolgok használatát, fenntartását és 

kezelését 

       26) szabályozza a Község  tulajdonában lévő közlekedési eszközök használatának módját 

       27) szabályozza az utasok taxiszállításának részletesebb feltáteleit 

       28) programokat fogad el a természeti értékek felhasználására és védelmére, környezetvédelmi 

programokat, helyi színtű akció és kármentesítési terveket hoz a stratégiai dokumentumoknak és  Község  

érdekeinek és sajátosságainak megfelelően , és külön díjat szab meg a környezet  védelméért és javításáért 

       29) meghozza az éves védelmi programot,mezőgazdasági földterület rendezését és használatát, 

meghatározza az erózzió elleni intézkedéseket és végrehajtását, és döntést hoz a legelők termőfölddé   

alakításáról 

        30) meghozza a turizmus fejlesztési programját a Stratégiával összhangban, meghatározza az 

idegenforgalmi adó összegét a Község területén 

        31) meghozza a helyi akciótervet a korrupció elleni küzdelemhez  Községi  színten és állandó 

munkaszervezeteket hoz létre a helyi akcióterv végrehajtásának nyomonkövetésére 

        32) programot hoz az elhagyatott kutyák és macskák populációjának ellenőrzésére és csökkentésére, és 

szabályozza a háziállatok és házi kedvencek tartását és védelmét a jogszabályokkal összhangban 

        33)működési tervet fogad el a másodrangú vizekre, meghatározza a kikapcsolódáshoz és fürdéshez 

használatos víz helyét, felhasználásának módját 

        34) akciótervet hoz a Nemzeti ifjúsági stratégia végrehajtására a Község  területén, ifjúsági irodát 

hozhat létre 

        35) energiahatékonysági programot és tervet hoz létre 



P a g e  | 13 

 

        36) döntést hoz a Község  köztulajdonában lévő ingatlanainak  megszerzéséről és elidegenítéséről, 

jelzálogkölcsön létrehozásáról  a Község  állami tulajdonában lévő ingatlanaira, valamint a tulajdonjog 

átruházásáról a köztulajdon-jogok másik jogosultjára 

        37) a törvénynek megfelelően döntést hoz a Község  állami tulajdonába történő befektetéséről, 

valamint annak a közvállalkozásnak és alaptársaságnak a jogairól, melynek alapítója  

        38) dönt a Község , intézmények, közügynökségek és a Község  által alapított egyébb szervezetek  

tulajdonában lévő dolgok használati jogának átruházásáról, 

        39) akkor dönt a koncesszió odaítéléséről, ha az  állami szervek és a koncesszió tárgya a Község  

hatáskörébe tartozik, jóváhagyást  ad a koncessziós aktokhoz 

        40) jóváhagyást ad és elfogadja a köz-magán társulás projektjavaslatát,  jóváhagyást ad a köz és 

magánszféra közötti partnerség project közbeszerzési tervezetéhez, és jóváhagyást ad a községi elnöknek , 

hogy a Község  nevében aláírja a közbeszerzési szerződést 

         41) Stábot alapít  a rendkívüli helyzetekhez, programot és tervet hoz a védelem és mentési rendszerek 

fejlesztésére 

         42) árutartalékokat képez és meghatározza azok hatókörét és felépítését 

         43) döntést hoz az önkormányzati adókról és az egyébb helyi bevételekről, mely a törvény szerint az 

önkormányzatot illeti meg 

         44 ) meghatározza az építési telek rendezéséhez  szükséges hozzájárulások összegét 

         45 ) meghatározza a kommunális szolgáltatások díját, és hozzájárul a kommunális szolgáltatások 

árának a jogszabályokkal történő megváltoztatásáról szóló döntéshez 

         46 ) meghatározza az anyagi szempontból hátrányos helyzetű családok gyermekei számára az óvodai 

intézményben lévő költségek megtérítésének kritériumait és eljárását 

         47 ) törvényt hoz a Község  állami hitelfelvételéről, az államadósságot szabályozó törvénynek 

megfelelően 

         48 ) előírja a  vendéglátóipari, kereskedelmi és kézműves létesítmények munkaidejét 

         49 ) véleményt ad a köztársasági, tartományi és regionális területi tervről 

         50 ) állandó és alkalmi munkacsoportokat hoz létre az ügyrendben meghatározott, hatáskörében 

tartozó kérdések megvitatására 

         51 ) a törvénynek megfelelően kinevezi a Választási bizottságot a képviselő testület tanácsosainak 

megválasztására 

         52 ) kezdeményezést nyújt be a Község  területének megállapítására, megszűntetésére, vagy 

megváltoztatására irányuló eljárás megindítására 

         53 ) javaslatot tesz a Szerb Köztársaság Kormányának a kisajátítással kapcsolatos közérdek 

meghatározására, a Község  javára 

         54 ) véleményt ad a helyi önkormányzatot érdeklő kérdéseket szabályozó törvényekről 

         55 ) figyelembe veszi a munkaprogramot és jóváhagyását adja a költségvetést felhasználók 

munkaprogramjára 

         56 ) dönt a városokkal és községekkel , egyesületekkel, humanitárius és egyébb szervezetekkel való 

együttműködésről 

         57 ) informálja a nyílvánosságot a munkájáról, 

         58 ) eljárást indít a Szerb Köztársaság vagy az Autonóm Tartomány törvényének vagy egyébb 

általános aktjainak alkotmányosságának és törvényességének felmérése érdekében, amely sérti a helyi 

önkormányzatokhoz való jogát  

          59 ) jogsegélyszolgálatot szervez az állampolgárok számára 

          60 ) szabályozza a béketanácsok szervezését és munkáját 

          61 ) meghatározza a Község ünnepét 

          62 ) jóváhagyást ad a Község  nevének, címerének és egyébb jelképeinek használatára 

          63 ) meghatározza a Község  által elnyert nyílvános elismerések és megtisztelő címek odaítélésének 

eljárását, feltételeit és kritériumait, valamint dönt a nyílvános elismerések és díszpolgári címek odaítéléséről 

          64 )  dönt az utcák , terek, városnegyedek, falvak és más lakott területek  elnevezéséről 

          65 ) éves jelentéseket véleményez és fogad el azoknak a közintézményeknek , intézményeknek és 

egyébb közszolgálatoknak a munkájáról, amelynek alapítója vagy többségi tulajdonosa a Község, 

          66 ) véleményezi a Nemzeti Kapcsolatok Tanácsának jelentéseit 

          67 ) véleményezi a helyi ombudszman munkájáról szóló jelentést 

          68 ) véleményezi a fő várostervező éves jelentését az állapotról és a térről 
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          69 ) elfogadja a tisztviselők Etikai kódexét, 

          70 ) intézkedéseket hoz és ajánlásokat fogad el az emberi és kisebbségi jogok előmozdítása 

érdekében, 

           71 ) egyébb feladatokat is ellát, melyek meghatározottak  a törvényben és az Alapszabályban . 

 

                                                 Létszám a munkához és határozatképességhez 

 

                                                                     43. szakasz 

 
A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen  jelen van a  tanácsosok többsége. 

A Képviselő-testület a jelenlévő  tanácsosok  többségével dönt, hacsak a Törvény vagy Alapokmány 

másként nem rendelkezik. 

A közgyűlés az össz tanácsos többségi szavazatával : 

1. meghozza az alapokmányt, 

2. meghozza a költségvetést, 

3. meghozza a területi tervet, 

4. meghozza a tervdokumentációt, 

5. kiírja a népszavazást, 

6. dönt a Törvény és az Alapokmány által meghatározott egyébb esetekről. 

 
 

                                                                       Összehívás 
 

44. szakasz 

  
A Képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a Képviselő-testület 

Elnöke hívja össze.  
A Képviselő-testület Elnöke a Községi Elnök, a városi tanács vagy a tanácsnokok egyharmadának 

kérelmére, – a követelés benyújtásától számított 7 napon belül – köteles összehívni az ülést, és azt a 
követelés benyújtásától számított 15 napon belül meg kell tartani.  

Azokban a helyzetekben, melyek indokolják a képviselő-testületi ülés sürgős összehívását, a 

képviselő-testület elnöke kitűzheti az ülést, de a kérelem kézhezvételétől számított 24 óránál nem rövidebb 

határidőn belül.  
A jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt, az ülés összehívására vonatkozó kérelem meg kell nevezni 

azokat az okokat, melyek indokolják az ülés sürgős összehívását, valamint az összehívás elmulasztásának 
következményeit.  

A Képviselő-testületi ülés összehívására vonatkozó, a jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt 
minimális határidő a kihirdetett szükségállapot idejére nem vonatkozik.  

Ha a Képviselő-testület Elnöke a jelen szakasz 2. bekezdésében leírt határidőn belül nem hívja 
össze az ülést, azt összehívhatja a kérelmező is, az ülésen pedig az a tanácsnok elnököl, akit a kérelmező 
arra kijelöl.  

A Képviselő-testület Elnöke az általa összehívott ülést csak abban az esetben napolhatja el, ha nincs 

meg a határozatképességhez szükséges létszám, egyéb esetekben az ülés elhalasztásáról a Képviselő-testület 
dönt. 

 

  
                                                                A Munka nyílvánossága 

 

45. szakasz 

 

 

A képviselő-testület ülései nyilvánosak. 

A képviselő-testület munkájának nyílvánosságáért a Képviselő-testület elnöke felel. 
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A Képviselő-testület ülésére a meghívót és az anyagot a medián keresztül küldik ki, a nyílvánosság 

tájékoztatása céljából. 

A Képviselő-testület ülésein részt vehetnek a media képviselői, a javaslattevő meghatalmazott 

képviselői, valamint más érdekelt személyek a Községi képviselő-testület Ügyrendjének 

megfelelően. 

Abban az esetben ha nincs lehetőség, hogy minden érdeklődő részt vegyen a Községi Képviselő-

testület ülésén, a Képviselő -testület elnöke dönt, hogy kinek engedélyezi az ülésen való részvételt, 

a jelentkezési sorrend és a napirendi pontokhoz kapcsolódó érdekek szerint.   
Biztonsági és egyéb, a törvénnyel előírt okok miatt a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a 

Képviselő-testület ülése ne legyen nyilvános. 
  

 

                        Az Önkormányzati közgyűlés munkaszervei 
 

46. szakasz 

 

 

  
A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására állandó vagy időszaki 

munkatestületeket alakít. 

 A munkatestületek számát, a munkatestületek elnökeinek és tagjainak számát,  megválasztását, 

jogait és kötelezettségeit, a feladatok teljesítésének határidejét, az elnök és a munkatestület tagjainak jogait 

és  kötelezettségeit, a Község  állandó munkaszervei a munkájának szempontjából fontos egyébb kérdéseket   

a képviselő-testület ügyrendje határozza meg. 

             A munkatestületek véleményezik a Képviselő-testület által meghozandó előírások és rendeletek 

javaslatát, valamint az Alapszabályban  előírt egyéb feladatokat látnak el. 

             Az időszaki munkatestületek megalapításáról szóló rendelkezés rögzíti az időszaki munkatestület 

hatáskörét, összetételét, a tagok létszámát, a megalakítás módját és az időszakot, amelyre létrehozzák, a 

munkatestületek elnökeinek és tagjainak megválasztását, jogait, valamint a munkatestületek munkájának 

szempontjából fontos egyébb kérdéseket. 

 A munkatestületek bizottsági meghallgatást szervezhetnek azokról a jogszabály- és 
rendeletjavaslatokról, melyekről a Képviselő-testület dönt. 

 
 

                                     Begaszentgyörgy község választási bizottsága 

 

                                                        47. szakasz 
  

A Községi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására tartott választásokat lebonyolító 
Községi  Választási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztását, jogait és kötelezettségeit a Községi 
képviselő-testület ügyrendje írja elő. 

 

48. szakasz  
 

  
A Községi  képviselő-testület állandó munkatestületeinek tagjait,  a képviselő-testület válsztja és 

bocsájtja el a Képviselő-testület  elnökének javaslatára, hacsak a törvény vagy jelen Alapszabály másként 
nem rendelkezik. 

 

Az állandó  munkatestületekbe a tanácsnokok mellett polgárok is megválaszthatók. 

 

 

 

                                               A Képviselő-testület Elnöke 
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                                                               49. szakasz  

 
A Képviselő-testületnek van Elnöke.  
A Képviselő-testület Elnöke megszervezi a Képviselő-testület munkáját, összehívja a Képviselő-

testület üléseit, és azokon elnököl, együttműködik a Községi Elnökkel és Községi  tanáccsal, gondoskodik a 
munka nyilvánosságáról, aláírja a Képviselő-testület által hozott rendelkezéseket, valamint a Törvényben, 
az Alapszabályban és a Képviselő-testület ügyrendjében meghatározott egyéb teendőket látja el. 
 

 

                                   A Képviselő-testület Elnökének megválasztása 

 

                                                                50.szakasz 
 
 

A Képviselő-testület a tanácsnokok legalább egy harmadának javaslatára, a tanácsnokok köréből 

választ Elnököt négyéves megbízatási időre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának 

szavazattöbbségével. 

A tanácsos csak egy jelölt felállításában vehet részt. 

Ha az első szavazási fordulóban a javasolt jelöltek egyike sem kap többségi szavazatot, a második 

fordulőban arra a két jelöltre szavaznak, akik az első fordulóban legtöbb szavazatot kaptak. 

A második fordulóban az a jelölt lesz  megválasztva, amelyik  a szavazatok többségét kapja. 

Amennyiben a második fordulóban az egyik jelölt sem kap többségi szavazatot,  megismétlik a 

jelölést és a választási eljárást. 

 

                                  A Képviselő-testület elnökének felmentése 

 

                                                        51. szakasz 

 
A Képviselő-testület Elnöke megbízatási idejének lejárta előtt felmenthető tisztségéből: 

1. saját kérésére 
2. a tanácsosok egyharmadának javaslatára 

 
        A javaslatot írásban kell benyújtani és meg kell indokolni. 

        A  tisztségéből való felmentés  a megválasztásával azonos eljárás szerint történik  

 

 

                                              A Képviselő-testület Elnökhelyettese 

 

                                                              52.szakasz 

 
A Képviselő-testület Elnökének van helyettese, aki őt távollétében vagy akadályoztatása esetén 

helyettesíti.  
A Képviselő-testület Elnökhelyettesét a Képviselő-testület Elnökével azonos módon kell 

megválasztani, illetve felmenteni.  
Ha a Képviselő-testület Elnökhelyettesének az e tisztségre szóló kinevezése következtében szünetel 

a munkaviszonya,  a Képviselő-testület Elnökhelyettese alkalmazható állandó munkára a Községben.. 
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                                 A Képviselő-testület Titkára és helyettese 

 

                                                             53. szakasz. 
 

A Képviselő-testületnek van titkára, aki gondoskodik a Képviselő-testület és a munkatestületek 
üléseinek összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakteendők ellátásáról, és irányítja a munkájukkal 
kapcsolatos adminisztrációs teendőket.  

A Képviselő-testület titkárát a Képviselő-testület Elnökének javaslatára, négyéves megbízatási 
időre nevezik ki és ismételten is kinevezhető.  

A Képviselő-testület titkárává olyan személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik 

a jogtudományok terén, amit legalább 240 kreditpontot érő akadámiai alapképzésen, speciális tudományos 
tanulmányok mesterképzésen vagy szakirányú szakképesítésen szerzett, illetve legalább négyéves egyetemi 
képzésen szerzett szakmai vagy szakosított képesítéssel, teljesített államigazgatási szakvizsgával és legalább 
öt év munkatatpasztalattal.  

A Képviselő-testület a titkárt a Képviselő-testület Elnökének javaslatára idő előtt is felmentheti 
tisztségéből.  

A Képviselő-testület titkára felelős az adatok  idejében történő benyújtásáért,azokért a 

nyílvántartásokért és dokumentumokért, amelyet a Köztársaság, illetve a Vajdasági Autonóm 

Tartomány illetékes hatósága megkövetel vagy ellenőriz  a Képviselő-testület munkájában.  

A titkárnak lehet helyettese is, aki őt távollétében helyettesíti. 

A képviselő-testület titkárának helyettese a titkárral azonos módon és feltételek mellett nevezhető ki és 

menthető fel. 
 

 

54. szakasz 

 

A Képviselő-testület Ügyrendje 

 

 

A Képviselő-testületi ülések előkészítésének és levezetésének módját, munkarendjét, a képviselő-
testületi szakszolgálatok működését, valamint a Képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb 
kérdéseket a Képviselő-testület ügyrendje szabályozza. 

 

1.     A KÖZSÉG  VÉGREHAJTÓ SZERVEI 

 

                                                                Végrehajtó szervek 

 
                                                                      55. szakasz 

 

A Község végrehajtó szervei a Községi Elnök és a Községi tanács. 

 

 

2.1. A KÖZSÉGI  ELNÖK 

 

                                    A Község Elnökének választása 

 
56. szakasz 

 

  
A Községi Elnököt  a Képviselő-testület választja meg a tanácsnokok közül, a Községi képviselő-

testület Elnökének javaslatára,  négy évre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának 
szavazattöbbségével.  
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A Községi Elnöknek van helyettese (alelnök), aki őt távollétében és akadályoztatása esetén 
helyettesíti.  

A Községi Elnöki  tisztségre a Képviselő-testület Elnöke állít jelöltet.  
Az alelnök  tisztségre a elnökjelölt  állít jelöltet a tanácsnokok közül, akit a Képviselő-testület a 

Községi Elnökkel azonos módon választ meg. 
 

                                          A funkciók összeférhetetlensége 
 

                                                               57. szakasz 

  
A Községi Elnöknek  és az alelnöknek tisztségükre történő megválasztásukkal tanácsnoki 

mandátumuk a Képviselő-testületben megszűnik.  
A Községi elnök  és az alelnök a Község  állandó alkalmazásában állnak. 

 

 

                                                              58.szakasz 

 
                                                                         Joghatóság 
 

 
A Kötségi Elnök: 

1) képviseli a Községet, és eljár a nevében;  
2) megoldást javasol azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület dönt; 

3) meghagyásokat ad ki a költségvetés végrehajtására; 

4) irányítja és egybehangolja a városi közigazgatási hivatal működését;  
5) meghozza azokat az egyedi rendelkezéseket, amelyekre a törvény, az alapszabály vagy 

Képviselő-testületi rendelet felhatalmazza; 

6) kinevezi és felmenti azt a személyt, aki ellátja a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzésénel kapcsolatos feladatokat, 

7) tájékoztatja a nyílvánosságot a munkájáról, 
8) jelentést nyújt be a Képviselő-testületnek a munkájáról és a költségvetés 

végrehajtásáról, 
9) fellebbezést nyűjt be a Szerb Köztársaság Alkotmánybíróságához, ha egy állami szerv vagy egy 

Községi  szerv egyedi cselekedete vagy intézkedése akadályozza a Község  hatáskörének 
gyakorlását, 

10) rövid lejáratú hitel felvételénél dönt a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyhiánya 
miatt felmerülő jelenlegi likviditás finanszírozásáról az államadósságot szabályozó Törvény 
rendelkezéseinek megfelelően, 

11) dönt az előirányzat évközbeni változásáról, a költségvetési rendszert szabályozó Törvénynek 
megfelelően, 

12) dönt a Községi hatóságok igényeinek megfelelő vagyonszerzési és elhelyezési éves program 
végrehajtásáról, 

13) szerződést köt a Község köztulajdonában lévő tárgyak beszerzéséről és ártalmatlanításáról 
14) dönt a kereskedelmi ingatlanok, üzlethelyiségek, lakások, garázsok, garázshelyek  és más 

ingatlanok bérbeadásáról, és bérleti szerződéseket köt ugyanezekről, 
15) dönt az olyan kisebb értékű ingó vagyontárgyak és felszerelések beszerzésére vonatkozó 

eljárások megindításáról, amelyek egyedi értéke nem haladja meg a kiskereskedelmi értékű 
beszerzés törvényben meghatározott alsó határát, 

16) szerződéseket köt és felmondja azokat a Község  közvagyonában  lévő tárgyak elidegenítésére 
vonatkozólag, a köztulajdon jogát szabályzó törvénynek megfelelően, 

17) dönt a Község  tulajdonában lévő hivatalos épületek és üzlethelyiségek elrendezéséről, 
18) dönt a Község szükségleteihez tartozó közlekedési eszközök beszerzéséről és 

ártalmatlanításáról, valamint szabályozza használatuk feltételeit és módját,  
19) kinevezi és felmenti a Községi Elnök  segédeket, 
20) Közbeszerzési tervet javasol, 
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21) döntést hoz a folyó év közbeszerzési eljárásának megindításáról 
22) szakmai munkaszervezeteket hoz létre a hatáskörébe tartozó egyéni faladatokhoz  
23) ellátja  az alapszabállyal és a Község más okirataival meghatározott egyéb teendőket. 

 
 

A Községi elnök felelős az adatok, okiratok és dokumentumok időben történő benyújtásáért, ha azt a 

Köztársaság vagy az Autonóm Tartomány illetékes hatósága kéri, amely a Község  végrehajtó szerveinek és 

a Községi igazgatás munkáját és cselekedeteit felügyeli. 
 

 
2.2. KÖZSÉGI  TANÁCS 

 

 

                                  Összetétele és kinevezése 

 

                                               59. szakasz 

 
 

A Községi tanácsot a Községi Elnök, az alelnök és 7 Községi tanács tagjai alkotják.  

A Községi Elnök a Községi  tanács elnöke. 

 Az alelnök  tisztségénél fogva tagja a Községi  tanácsnak. 
A Községi tanácsnokokat  a Képviselő-testület választja  meg négyéves megbízatási időre, titkos 

szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. 

             A Községi tanács tagjelöltjeit az Község elnökjelöltje állítja. 
                                                                      
 

                                              A funkciók összeférhetetlensége 

 

                                                               60. szakasz 

 

 
A Községi tanácsnak a Képviselő-testület által megválasztott tagjai nem lehetnek egyidejűleg 

tanácsnokok is, és a Község hatáskörébe tartozó egy vagy több szakterülettel bízhatók meg. 
              A Községi tanács tagjává megválasztott tanácsnoknak tanácsnoki mandátuma megszűnik. 
 
 

                                               A Községi tanács hatásköre 

 

                                                                     61. szakasz 

 

 

A Községi  tanács:  
1) előterjeszti az Alapszabályt, a költségvetést és a Képviselő-testület által meghozandó egyébb 

rendeleteket és okiratokat;  
2) közvetlenül végrehajtja és gondoskodik a Képviselő-testület rendeletei és egyéb okiratainak 

végrehajtásáról;  
3) dönt az ideiglenes finanszírozásról abban az esetben, ha a Képviselő-testület a költségvetési év 

kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést;  
4) felügyeletet gyakorol a közigazgatási hivatal munkája felett, megsemmisíti, vagy hatályon kívül 

helyezi a közigazgatási hivatal azon okiratait, amelyek nincsenek összhangban a Törvénnyel, az 
Alapszabállyal és a Képviselő-testület által meghozott egyéb általános okirattal vagy 
rendelettel;  

5) a közigazgatási eljárásban, a Község hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben másodfokon 
dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel 
kapcsolatban;  
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6) figyelemmel kíséri a Község által alapított közvállalatok működési terveinek megvalósítását és 

koordinálja működésüket;  
7) háromhavi jelentést tesz a Képviselő-testület előtt a közvállalatok működéséről a további 

beszámolás céljából, a közvállalatok jogi helyzetét szabályozó Törvénnyel összhangban;  
8) gondoskodik a Köztársaság, illetve a Tartomány jogainak és kötelezettségeinek köréből 

átruházott hatáskörök teljesítéséről;  
9) kinevezi és felmenti a közigazgatási hivatal vezetőjét és annak helyettesét, 

10) a Községi elnök javaslatára elfogadja az Ügyrendet, 

11) Határozatot hoz a folyó és állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról a költségvetési 

rendszert irányító törvénynek megfelelően 

12) Jóváhagyást hoz azokra az altalános aktokra, melyek meghatározzák az alkalmazottak számát és 

szerkezetét a Községi költségvetést  használó intézményekben és vállalkozásokban,  és a 

Községi költségvetés-használó  programok vagy programrészek végrehajtásával foglalkozó 

alkalmazottak és egyébb személyek számát , 

13) Jóváhagyást ad a kommunális szolgáltatások árjegyzékéhez, 

14) előzetes hozzájárulást ad azoknak a helyi közösségeknek, intézményeknek , állami 

ügynökségeknek  és más szervezeteknek, amelyek jogosultak az Önkormányzat állami 

tulajdonában lévő ingatlanok használatára, bérbeadására és céljának meghatározására, 

15)  törvényjavaslatot hoz a köztulajdonban lévő tárgyak megszerzéséről, felhasználásáról, 

kezeléséről és ártalmatlanításáról, amelyről a Közgyűlés és más illetékes szervek határoztak 

meg, a törvénynek megfelelően , 

16) elfogadja a Begaszentgyörgy község területén az utak forgalmi biztonságának javítására 

szolgáló pénzeszközök felhasználására vonatkozó programot, 

17) meghozza  a Begaszentgyörgy község költségvetésének költségvetési alapjából származó 

pénzeszközök felhasználásának Programját, 

18) meghozza a Község közbeszerzési Tervét, 

19) meghozza a munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló Törvényt Begaszentgyörgy 

község önkormányzati közigazgatásában, 

20) elfogadja a Begaszentgyörgy község ingatlankövetelésének és kötelezettségének éves 

állóeszköz-nyílvántartásáról szóló jelentéseket, 

21) törvényt hoz a szervezetek sportági besorolásáról, és meghatározza , hogy a sport területén mely 

szervezetek kiemelt jelentőségűek az önkormányzat számára, 

22) felügyeli a köztulajdonról szóló törvény rendelkezéseinek és az ez alpján elfogadott 

alapszabályoknak a helyi önkormányzati egység tulajdonában lévő vagyon kezelelési jogainak 

átruházásáról és elidegenítéséről történő alkalmazását, 

             23)  a törvénnyel összhangban egyéb teendőket is ellát. 

 

 

A Községi elnök  és a Községi-testület kapcsolata 

 

                                                                     62.szakasz 

 

 

 

A Községi elnök  képviseli a Községi tanácsot, összehívja és vezeti annak üléseit.  
            A Községi Elnöik  felelősséggel tartozik a Községi tanács működésének törvényességéért 
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                                          A munkához és a határozatképességéhez való létszám    

 

                                                                  63. szakasz 

  
A Községi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van.  
A Községi tanács a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az 

alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget, mégpedig 
1)  a javasolt Alapszabály Döntéshozataláról, 
2) a  javasolt  költségvetés Döntéshozataláról, 
3) az ideiglenes finanszírozásról szóló Döntés meghozataláról, 
4) az Önkormányzati igazgatás vezetőjének és helyettesének kinevezéséról 
5) törvénytervezet az Községi igazgatás szervezéséről, 
6) jóváhagyást ad a folyó év közbeszerzési tervéhez. 

 
 
 

                                                             A Községi tanács Ügyrendje 

                          

                                                                   64. szakasz 

 

 
 
   

A Községi tanács szervezetét, munkarendjét és döntéshozatalának módját részletesebben a tanács 

Ügyrendje szabályozza, a Törvénnyel és a jelen Alapszabállyal összhangban. 

 

                                Jelentéstétel a Községi képviselő-tanácsnak 

 

                                                      65. szakasz 

 

 
A Községi Elnök  és a Községi  tanács kötelesek redszeresen tájékoztatni a Községi képviselő-

testületet saját kezdeményezésre vagy a Képviselő-testület kérésére , de évente legalább egyszer, a 
Képviselő-testületet rendeleteinek és egyéb okiratainak végrehajtásáról. 

 

                                                     A Községi Elnök felmentése 

 

                                                                         66.szakasz 

 

 

 

A Községi Elnök megbízatási idejének letelte előtt is visszahívható, a tanácsnokok legalább 

egyharmadának indokolt javaslatára, a megválasztásával azonos módon.  
A Községi Elnök visszahívására vonatkozó javaslatot az indítványnak a Képviselő-testület 

Elnökéhez való eljuttatását követő 15 napon belül meg kell vitatni, az ülés összehívására a jelen 
Alapszabály 44. szakaszának 3. és 4. bekezdésében előírt minimális határidő betartásával.  

Amennyiben a Képviselő-testület nem hívja vissza a Községi elnököt, a visszahívást indítványozó 
tanácsnokok az indítvány elvetését követő hat hónapon belül nem indítványozhatják ismételten a Községi 
Elnök visszahívását. 
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                                              A Községi Elnök felmentésének ténye 

 

                                                                     67. szakasz 

    

  
A Községi Elnök felmentése maga után vonja az alpolgármester és a városi tanács megbízatásának 

megszűnését. 

 

                                                  

 

                             A Községi Elnök , azaz a Községi tanács tagjának felmentése 

 

                                                                    68.szakasz 

 

 
Az Községi Elnök helyttese és a Községi tanács tagjai idő előtt is felmenthetők tisztségük alól, a 

Községi Elnök vagy a tanácsnokok legalább egyharmadának indítványára, a megválasztásukkal azonos 
módon.  
          Az Községi Elnök helyettese  vagy  a Községi  tanács tagjának felmentésére vonatkozó indítvánnyal 

egyidejűleg a Községi Elnök köteles a Képviselő-testület előtt új elnökhelyettest vagy tanácstagot jelölni, és 

a Képviselő-testület egyidejűleg dönt a felmentésről és a kinevezésről. 

         A Községi Elnök, elnök helyettes vagy tanácstag, akit tisztségéből felmentettek vagy benyújtotta 

lemondását, az új elnök, elnökhelyettes vagy tanácstag hivatalba lépéséig tisztségében marad és ellátja a 

folyó teendőket. 

             A Községi Elnök, elnökhelyettes vagy a Községi tanács tagjának lemondásáról a Képviselő-testület 

elnöke az első soron következő Képviselő-testületi ülés kezdetén értesíti a tanácsnokokat. 

 

 

     Az Önkormányzat végrehajtó szerveinek megbízatásának megszűnése  

                                      a Közgyűlés  megbízatásának megszűnése miatt 

 

                                                                        69.szakasz 

 

 

A Képviselő-testület megbízatásának megszűnésével megszűnik a Községi Elnök  és a Községi 
tanács megbízása is,   azzal, hogy ők az új Községi Elnök  és az új Községi  tanács, vagyis az ideiglenes 
testület elnökét és tagjait,  hivatalba lépéséig ellátják a hatáskörükbe tartozó folyó teendőket, ha a 
Képviselő-testület megbízatása feloszlatás miatt szűnt meg. 

 
 

3. KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

 

                                      Közigazgatási hivatal 

 

                                               70.szakasz 

 
Az Község  jogain és kötelességein belüli igazgatási feladatok ellátásához , valamint a Községi Képviselő-
testület  és a Községi tanács szükségleteihez kapcsolódó egyes szakmai tevékenységekhez Közigazgatási 
hivatal alakul. 
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                                                                Hatásköre 

  

 

                                                               71. szakasz 

 

 

A Közigazgatási hivatal:  
1. előkészíti a Képviselő-testület, a Községi Elnök  és a Községi tanács által meghozandó előírások 

és egyéb okiratok tervezetét;  
2. végrehajtja a Képviselő-testület, a Községi Elnök és a Községi tanács rendeleteit és egyéb 

rendelkezéseit;  
3. a közigazgatási eljárásban, a Község hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben első fokon dönt 

a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel 

kapcsolatban;  
4. közigazgatási felügyeletet gyakorol a Képviselő-testületi előírások és más általános okiratok 

végrehajtása felett;  
5. végrehajtja a törvényeket és más jogszabályokat, melyek végrehajtásával a Községet bízták meg;  
6. ellátja a Képviselő-testület, a Községi Elnök és a Községi tanács működéséhez szükséges 

szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket. 
7. Szükség szerint és évente legalább egyszer jelentést nyújt be a Község illetékességi körében 

tartozó és a rábízott feladatok végrehajtásával kapcsolatos munkájáról a Községi Elnöknek, 
Községi tanácsnak és a Községi képviselő-testületnek 

 

 

                                                   A Közigazgatási hivatal működési elvei 

 

                                                                      72.szakasz 

 

 

 

        A Közigazgatási hivatal a szakmai szabálya szerint , pártatlanul és politikailag semleges módon jár el, 

és köteles mindenkit egyenlő jogi védelemben részesíteni jogai, kötelezettségei és jogi gyakorlása során. 

        A Közigazgatási hivatal köteles lehetővé tenni az állampolgárok számára, hogy gyorsan és hatékonyan 

gyakorolhassák jogaikat és jogi érdekeiket. 

        A Közigazgatási hivatal köteles az állampolgárok rendelkezésére bocsátani a szükséges adatokat és 

információkat, valamint jogi segítséget nyújtani. 

       A Közigazgatási hivatal köteles együttműködni a polgárokkal, és tiszteletben tartan a polgárok 

személyiségét és méltóságát. 

     Amikor a Közigazgatási hivatal döntést hoz egy jogi személy vagy más fél jogairól, kötelezettségeiről 

vagy jogi érdekeiről, a Községi hivatal ellenőrzi, nyílvántartásból szerzi be és dolgozza fel  az adatokat, 

azaz azokból a nyílvántartásokból, amelyeket az állami szervek, a területi autonómia szervei , a helyi 

önkormányzati egységek és az  állami engedélyek bírtokosai vezetnek külön jogszabályoknak és a 

törvénynek megfelelően. 

      A betekintés, nyílvántartásokból származó adatok megszerzése és feldolgozása, azaz az e cikk 5. 

bekezdésében említett eljárás során elektronikus formában vezetett nyílvántartások, a személyes adatok 

biztonságát és védelmét  biztosító  információs rendszeren keresztül történik.   

       

  Az e cikk 5. bekezdésében említett eljárásban az Közigazgatás csak azokat az adatokat vizsgálhatja meg, 

szerezheti be és dolgozhatja fel, amelyeket törvény vagy külön szabályozás határoz meg, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy a fél meghatározott jogáról, kötelezettségéről vagy jogi érdekéről döntsenek. 

 

 

A Közigazgatási hivatal megszervezése 
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73. szakasz 

 
A közigazgatási hivatal egységes szervként szerveződik. 
 A rokon közigazgatási, szakmai és egyéb feladatok ellátására a közigazgatási hivatal külön 

szervezeti egységekkel rendelkezhet. 

 

 

                                                           Irányítás 

 

                                                           74.szakasz 

          
A közigazgatási hivatalt annak vezetője irányítja. 

A  közigazgatási  hivatal  vezetőjévé  olyan  személy  nevezhető  ki,  aki  felsőfokú  végzettséggel  
rendelkezik a jogtudományok terén, amit legalább 240 kreditpontot érő BA vagy Bsc. alapképzésen, MA 

vagy MSc. mesterképzésen vagy szakirányú szakképesítésen szerzett, illetve legalább négyéves egyetemi 

képzésen szerzett szakmai vagy szakosított képesítéssel, legalább öt éves munkatapasztalattal és teljesített 

államigazgatási szakvizsgával rendelkezik. 
 
 

                                       A Közigazgatási hivatal vezetőjének és helyettesének kinevezése 

 

75. szakasz 

 

 

A közigazgatási hivatal vezetőjét a Községi tanács nevezi ki, nyilvános hirdetmény alapján, öt évre. 

A közigazgatási hivatal vezetője kinevezésére vonatkozó nyílvános hirdetményt a Községi tanács 

hírdeti meg és teszi közzé. 
            A közigazgatási hivatal vezetőjének lehet helyettese is, aki őt távollétében vagy akadályoztatása 
esetén helyettesíti.  

A közigazgatási hivatal vezetőjének helyettesét a hivatalvezetővel azonos módon és azonos 
feltételek mellett kell kinevezni.  

A közigazgatás belső szervezeti egységeinek vezetőit a közigazgatási hivatal vezetője osztja be. 

 

 

A Közigazgatási hivatal vezetőjének felelőssége 

 

76.szakasz 

 

     A Közigazgatási hivatal vezetője felelősséggel tartozik munkájáért  és a Községi hivatal munkájáét a 

Községi tanácsnak  az Alapszabály és a Közigazgatási hivatal Határozatának  összhangja szerint. 

 

 

 

                                                                            77.szakasz 

 

 

      A Közigazgatási hivatal vezetője dönt a Községi adminisztráció szükségleteihez  kisebb értékű tárgyi 

eszközök beszerzéséről, amelynek értéke alacsonyabb a közbeszerzésekre meghatározott értékek alatt, 

amelyet a Szerb Köztársaság éves költségvetésének terve határoz meg. 
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. 

 

 

A Községi Elnök segédjei 

 

                                                                   78.szakasz 

 

 

             A Községi Elnök kinevez és felment segédeket, akik bizonyos területeken végeznek feladatot. 

             A Községi Elnök segédjei arra az időszakra vannak kinevezve, míg a Községi Elnök mandátuma 

tart. 

             A Községi Elnök segédjei  kezdeményezéseket indítványoznak, projekteket javasolnak és 

véleményt nyílvánítanak ki, azokkal a Község fejlődése szempontjából fontos kérdésekben, melyek 

hatáskörére ki lettek nevezve, és ellátnak más,  a közigazgatási hivatal törvénye alapján meghatározott  

feladatokat is. 

           A Községi Elnök kabinettjében két  segédet nevez ki. 

           A Közigazgatási hivatal belső szervezetének és rendszerezésének szabályzata meghatározza a 

Községi Elnök segédjeinek feladatait és a kinevezésük kritériumait. 

  

 

                                                      A Közigazgatási hivatal rendezése 

 

                                                                    79.szakasz 

 

 

A Közigazgatási hivatal szerveződéséről szóló okiratot a Községi tanács indítványára a Képviselő-
testület hozza meg.  

A Közigazgatási hivatal, a községi  szolgálatok és szervezetek szervezeti és működési szabályzatát 
a Közigazgatási hivatal vezetője egyesíti, és azt a Községi  tanács elé terjeszti elfogadásra. 
 

                 Megbízások a közigazgatás felügyeletének végzéséhez 

 

                                                  80.szakasz 
                                  

A Közigazgatási hivatal a közigazgatási felügyelet gyakorlásában: 

1) végzéssel elrendelheti bizonyos intézkedések és műveletek határidőn belüli végrehajtását, 

2) pénzbírságot róhat ki,  
3) feljelentést tehet az illetékes szervnél bűncselekmény, illetve gazdasági vétség miatt, és 

szabálysértési eljárást kezdeményezhet,  
4) ideiglenes rendeletet vagy tilalmat adhat ki,  
5) értesíthet másik szervet, ha indokolt olyan intézkedések foganatosítása, amelyekben az adott 

szerv rendelkezik hatáskörrel,  
6) egyéb olyan intézkedéseket foganatosíthat, amire a törvény,  jogszabály,  illetve általános okirat 

feljogosítja.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt felhatalmazásokat, valamint a felügyelet 

gyakorlásának megszervezését közelebbről a képviselő-testület rendelete szabályozza. 
 
 

A rendeletek alkalmazása a közigazgatási eljárásokban 
 

                                                 81. szakasz 
 

A Közigazgatási hivatal előtt folyó olyan eljárásban, amelynek során a polgárok és jogi személyek 

jogairól, kötelezettségeiről és érdekeiről döntenek, a közigazgatási eljárásról szóló jogszabályokat kell 

alkalmazni. 
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                                                                          Hatásköri vita 

 

                                                                            82.szakasz 

 

 

A Közigazgatási hivatal és egyéb vállalatok, szervezetek és intézmények közötti hatásköri vitában – 
amikor ez utóbbiak a Községi Képviselő-testület rendelete alapján a polgárok, jogi személyek vagy egyébb 
ügyfelek egyes jogairól döntenek – a Községi tanács dönt. 

A belső szervezeti egységek közötti hatásköri vitában a Közigazgatási hivatal vezetője dönt. 

 

 

 

Az adminisztratív feladatok ellátásának feltételei 

                                          

                                                                                83.szakasz 

 

 

A Közigazgatási hivatalnak a polgárok és jogi személyek jogainak, kötelezettségeinek és 
érdekeinek érvényesítésére vonatkozó teendőit a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban olyan 
személyek láthatnak el, akik rendelkeznek az előírt iskolai végzettséggel, az államigazgatási szervekben 
végzett munkához szükséges szakvizsgával és megfelelő gyakorlattal. 

 

                                                                        Kivétel 

 

                                                                      84.szakasz 

 

A Közigazgatási hivatal vezetőjének kizárásáról a Községi tanács dönt. 

A Közigazgatási hivatal hivatali személyének kizárásáról a hivatalvezető dönt. 

 

 

VII. A POLGÁROK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE A VÁROS TEENDŐINEK ELLÁTÁSÁBAN 

 

                                                A polgárok közvetlen részvételének formái 

 

85. szakasz  
A polgároknak a Községben  való közvetlen részvételének formái: a polgári kezdeményezés, a 

polgárok gyűlése és a népszavazás. 

 

 

 A polgári kezdeményezés 

 

86. szakasz 

  
A polgárok a polgári kezdeményezés útján a Képviselő-testület előtt indítványozzák olyan 

rendelkezések meghozatalát, melyek a Törvénnyel összhangban a Község  hatáskörébe tartozó bizonyos 
kérdéseket szabályozzák, illetve az Alapszabály vagy egyébb rendelkezés módosítását és népszavazás 
kiírását.  

A polgári kezdeményezés indításához a választójoggal rendelkező polgárok legalább 5%-ának 
aláírására van szükség. 
           A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt indítványt a Képviselő-testület annak kézhezvételétől 
számított 60 napon belül köteles megvitatni és a megindokolt választ megküldeni a polgároknak 
           A közvita lebonyolításárára vonatkozó lakossági aláírásokat a polgári kezdeményezést szabályozó 
jogszabályokkal összhangban kell begyűjteni. 
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                                                              Közvélemény-kutatás 
 

                                                         86/a.szakasz 
 

 
A Községi szervek a hatáskörükbe tartozó kérdésekben konzultálhatnak az állampolgárokkal. 
Az e cikk 1. bekezdésében említett konzultációt nyílvános felmérés útján kell lefolytatni. 
 
 

                                                        Nyílvános vita 
 

                                                        86/b. szakasz 
 

 
A Képviselő-testület köteles a Község honlapján, illetve más alkalmas módon értesíteni a 

nyilvánosságot arról, hogy megkezdte a Képviselő-testület által meghozandó előírások előkészítését. 
A közvita lebonyolítása érdekében a polgárok javaslatát a Község területén választójoggal 

rendelkező legalább 100 polgárnak kell aláírásával támogatnia.  
A közvita lebonyolításárára vonatkozó lakossági aláírásokat a polgári kezdeményezést szabályozó 

jogszabályokkal összhangban kell begyűjteni.  
A Képviselő-testület alapszabályzati kérdésekben illetékes munkatestülete dönt a polgároknak 

közvita lebonyolítására benyújtott javaslatáról. 
A nyílvános vita legkevesebb 15 napig tart. 
A Képviselő-testület külön döntése szabályozza a a Képviselő-testület által elfogadott szabályzatot, 

amelyben a kötelező közmeghallgatást tartják, valamint a közmeghallgatás lebonyolításának módját és 
eljárását.  

 
 
 
 

                                                     Polgárok  gyűlése 

 

                                                    87.szakasz 

 

A polgárok gyűlése a Község szerveinek hatáskörébe tartozó kérdéseket vitatja  meg és ad 

javaslatot. 

 

                                                          

                                                          A Gyűlés összehívása 

 

                                                                       88.szakasz 

 
A polgárok gyűlése a Község területének egy részére, lakott település, helyi közösség, illetve 

választókerület területére hívható össze. 

A polgárok gyűlését összehívhatja a Községi Elnök, a Képviselő-testület elnöke, a Helyi közösség 

elnöke, legalább 50 lakos arról a területről, amelyre a polgárok gyűlését összehívják, vagy a tanácsnokok 

legkevesebb egy negyede, legalább 3 nappal a gyűlés megtartása előtt. 

             A közgyűlés összehívására vonatkozó javaslatot a közgyűlésen megvitatandó kérdés eldöntéséért 

felelős Községi szerv nyújthatja be.. 

             A polgárokat az összehívott közgyűlésről úgy tájékoztatják, hogy a közgyűlés összehívásáról szóló 

törvényt a hirdetőtáblán, a medián keresztül vagy más szokásos módon tüntetik fel. 
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                                               A közgyűlés munkája és álláspontjának meghatározása 

 

                                                                       89.szakasz  

 

 

A polgárok gyűlésén az azt összehívó személy elnököl, vagy akit ő arra feljogosít.  
A polgárok gyűlése megvitatja a javaslatokat és azokról állást foglal, ha azon részt vesz a polgárok 

gyűlésével érintett területen élő választópolgárok 5%-a.  
A kérdések megvitatásában részt venni, kezdeményezéseket indítani és megoldásokat javasolni 

jogában áll a Község minden nagykorú polgárának.  
A polgárok gyűlésén döntési joguk van azoknak a polgároknak, is, akiknek lakóhelyük vagy 

ingatlan vagyonuk a polgárok gyűlésével érintett területen van.  
A polgárok gyűlésén a döntéseket a döntési joggal rendelkező, jelenlévő polgárok 

szavazattöbbségével hozzák meg. 

 

 

              Az önkormányzat illetékes szervének intézkedése az ülésen 

                                                

 

                                                     90.szakasz 

    
A Község  szervei és szolgálatai a polgárok gyűlésének napjától számított 60 napon belül kötelesek 

megvitatni a polgárok javaslatait és követeléseit, azokról állást foglalni, illetve meghozni a megfelelő 
döntést vagy intézkedést foganatosítani, és erről tájékoztatni a polgárokat. 

 

                                                       Népszavazás 

 

                                                                        91. szakasz 

 

  
A Képviselő-testület saját kezdeményezésre, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével 

népszavazást írhat ki a hatáskörébe tartozó kérdésekről. 
A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdésekről a törvényben  köteles népszavazást kiírni, ha 

azt a Község választópolgárai indítványozzák. 
Az e cikk 2. bekezdésében említett állampolgárok kérelme akkor érvényes, ha a kérelem aáíróinak 

listáját a törvénynek megfelelően állítják össze, és ha azt a Községi választók legalább 10%-a írja alá a 
legutóbb hivatalosan közzétett választói névjegyzék megkötéséről szóló  határozat szerint . A népszavazás 
útján meghozott döntés akkor jogerős, ha azt a szavazáson részt vett polgárok többsége megszavazta, 
amennyiben a Község területén választójoggal rendelkező polgárok teljes számának több mint a fele 
szavazott. 

            A népszavazáson hozott döntés kötelező. 

            A népszavazás lefolyásának eljárását a Népszavazásról szóló Törvénynek megfelelően kell 

végrehajtani. 

 
 

                                            Népszavazás a Község területének egy részén 

 

                                                                               92.szakasz 

 

 
A Képviselő-testület a Község területének egy részére is köteles népszavazást kiírni olyan 

kérdésről, amely az adott Községi területrész lakosságának igényeit, illetve érdekeit érinti, ha azt a 

referendum kiírására vonatkozó indítvány benyújtásának napján a Község adott területére vonatkozó 

választói névjegyzékében szereplő választópolgárok 10 százaléka követeli. 
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                                              Az állampolgárok panasza 

 

                                                           93.szakasz 

 

A Községi szervek és hivatalai kötelesek a polgároknak a jogaik és kötelezettségeik gyakorlása 

során megadni a szükséges adatokat, tájékoztatásokat és magyarázatokat.  

         A Községi szervek és hivatalai kötelesek lehetővé tenni mindenki számára, hogy panaszt nyújtson be 

munkájukra, valamint a Községi igazgatásban dolgozó alkalmazottak helytelen munkájával és 

hozzáállásával kapcsolatban. 

        A Községi szervek és hivatalai kötelesek megvizsgálni a panaszban kiemelt állításokat, amelyek a 

mulasztásokra és szabálytalanságokra utalnak munkájuk során, valamint a Törvény szerint megfelelő 

eljárást kell kezdeményezniük a mulasztások és szabálytalanságok szankcionálására és megszűntetésére. 

        A Községi szervek és hivatalai kötelesek a panaszosnak válaszokat és tájékoztatást adni  30 napon 

belül  ha a felperes kéri, arról, hogy  mit és hogyan  intézkedtek  a panaszt illetően. 

 

 

 

VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

94. szakasz 

  
A települések és a falvak lakossága igényeinek kielégítése és érdekeinek érvényesítése céljából 

helyi közösségek és a helyi önkormányzat más formái alakíthatók. 
A helyi közösségben a polgárok megfelelnek a maguk által meghatározott közös igényeknek. 
 
 

95. szakasz 

  
A helyi közösség vagy a helyi önkormányzat más formájának megalakítására illetve 

megszüntetésére vonatkozó javaslatot a javaslattal érintett területen élő választópolgárok legalább 10% -a, a 
tanácsnokok legkevesebb egy harmada és a Községi tanács nyújthat be. 

 
A képviselő-testület a polgárok előzetes véleményezését követően dönt a helyi közösség és a helyi 

önkormányzat más formájának megalakításáról, az általuk felölelt területekről, területük megváltozásáról, 
valamint azok megszüntetéséről. 

E döntés a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével hozható meg. 

 

96. szakasz 

  
A helyi közösség alapító okiratában, az Alapszabállyal összhangban meg kell határozni a helyi 

közösség teendőit, a szerveit és azok működésének megszervezését, a döntéshozatal módját, valamint a 
tanács és a helyi önkormányzás más szervei megválasztásának eljárását, a jogvédelmet a választások ideje 
alatt és a helyi közösség, illetve a helyi önkormányzás más formáinak működésében szerepet játszó egyéb 
kérdéseket.  

A helyi közösség tanácsa a lakosok alapvető képviseleti szerve a helyi önkormányzat területén.  
A helyi közösség tanácsának megválasztása a közvetlen és titkos szavazás szabályai szerint 

történik, az általános és egyenlő választójog alapján, az alapító okirattal összhangban.  
A helyi közösségi választásokat a Képviselő-testület elnöke írja ki.  
A helyi közösség tanácsának elnökét a tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással, a helyi 

közösség tanácstagjai teljes létszámának szavazati többségével. 

A helyi közösség tanácsa: 

1) meghozza a helyi közösség alapszabályát; 

2) meghozza a helyi közösség pénzügyi tervét és fejlesztési programját; 
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3) megválasztja és felmenti a helyi közösség tanácsának elnökét;  
4) intézkedéseket terjeszt elő a kommunális és más tevékenységek fejlesztésére a helyi közösség 

területén;  
5) meghozza a helyi közösség tanácsának ügyrendjét és a helyi közösség hatáskörébe tartozó egyéb 

okiratokat; 

6) kezdeményezést indít új városi előírások meghozatalára vagy a meglévők módosítására;  
7) ellátja a jelen alapszabályban, a helyi közösség alapító okiratában vagy más városi jogszabályban 

meghatározott, a helyi közösség hatáskörébe tartozó egyéb teendőket. 
 
 

 

                                                                  97.szakasz 

 

 

 
A helyi közösség  az alapszabályban, a helyi közösségekről szóló rendeletben és a törvényben  

megállapított jogok és kötelességek keretében jogi személyiséggel bír.  
 

 

                                                                    98.szakasz 

 
A helyi közösség működéséhez szükséges eszközök biztosításának formái a következők: 

1) a Község költségvetésében meghatározott előirányzatok, a helyi járulékkal együtt, 

2) támogatások,  
3) bevételek, melyeket a helyi közösség saját tevékenységével valósít meg.   

            A helyi közösség  pénzügyi tervet készít, amit a Képviselő-testület hagy jóvá. 
            A helyi közösség a pénzügyi terv alapján használhatja pénzeszközeit. 
            A Község által átutalt pénzeszköz  biztosított a Községi költségvetésében minden helyi közösség 
részére célzottan: 

1) pénzeszközök a helyi közösségi szervek munkájához és a folyó kiadásokhoz 
2) pénzeszközök azoknak a munkálatoknak az elvégzéséhez, melyekkel a Község bízza meg a 

helyi közösséget 
3) pénzeszközök azoknak a kommunális infrastruktúra építési program társfinanszírozásához, 

amelyben a lakosok részt vesznek. 
 
 

                                                               98.a.szakasz 

 
 

A Községi tanács eljárást indít az Alkotmánybíróság előtt a helyi közösség általános okiratai 

alkotmányosságának és törvényességének vizsgálatára, ha úgy véli, hogy az adott okirat nincs összhangban 

az Alkotmánnyal vagy a törvénnyel.  
A Községi Elnök köteles megszüntetni a helyi közösség azon általános okiratának végrehajtását, 

amelyről úgy véli, hogy nincs összhangban az Alkotmánnyal vagy a törvénnyel, határozattal, amely a 
Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapjában történt közzétételével lép hatályba.  

A végrehajtás megszüntetéséről szóló határozat hatályát veszti, ha a Községi tanács a határozat 
közzétételét követő öt napon belül nem indít eljárást az általános okirat alkotmányosságának és 
törvényességének vizsgálatára. 

Ha a Községi tanács, amely felügyeletet gyakorol a helyi közösség működésének és okiratainak 
törvényessége felett úgy véli, hogy a helyi közösség okirata nincs összhangban az Alapszabállyal, a helyi 
közösség alapító okiratával vagy más városi jogszabállyal, azt közli a helyi közösség tanácsával, a 
megfelelő intézkedések foganatosítása érdekében.  

Ha a helyi közösség tanácsa nem a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szerv ajánlásai szerint jár 

el, a Községi tanács határozattal érvényteleníti a helyi közösség általános okiratát, mely határozat a 

Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapjában történt közzétételével lép hatályba.  
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A Községi tanács, amely felügyeletet gyakorol a helyi közösség működésének és okiratainak 
törvényessége felett, javaslatot terjeszt a Községi Elnök elé a helyi közösség azon tevékenységei 
finanszírozásának megszüntetéséről, melyekben a pénzeszközöket nem a helyi közösség pénzügyi tervével, 
a költségvetésről szóló rendelettel vagy a törvénnyel összhangban használják fel. 
 
 

                                                               98.b.szakasz 
 

  
A helyi közösség tanácsa feloszlatható, ha: 

1) a tanács több mint három hónapig nem ülésezik;  
2) a helyi közösség tanácsának megválasztásától vagy a tanács elnökének felmentéséről, illetve 

lemondásától számított egy hónapon belül nem választ elnököt;  
3) a Képviselő-testület rendeletével megszabott határidőn belül nem hozza meg pénzügyi tervét. 

A helyi közösség feloszlatásáról szóló rendeletet a Képviselő-testület hozza meg a Községi tanács  
javaslatára, amely felügyeletet gyakorol a helyi közösség működésének és okiratainak törvényessége felett. 

A Képviselő-testület elnöke választásokat ír ki a helyi közösség tanácsának megválasztására, a  
helyi közösség tanácsának feloszlatásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül azzal, hogy 
a választások kiírása és megtartása között nem lehet 45 napnál több.  

A helyi közösség tanácsának megalakulásáig a helyi közösség folyó és halaszthatatlan ügyeit a 
Község megbízottja intézi, akit a Képviselő-testület nevez ki, a helyi közösség tanácsának feloszlatásáról 

szóló rendelet meghozatalával egyidejűleg. 

 

99. szakasz 

 

  
A Képviselő-testület a helyi közösségek mindegyikére, vagy egyes helyi közösségekre átruházhatja 

a Község eredeti hatáskörébe tartozó bizonyos teendők ellátását, az ahhoz szükséges eszközök 
biztosításával.  

A Község segítséget nyújt a helyi közösségnek az adminisztrációs-műszaki és pénzügyi teendők 
ellátásában. 

A munkahelyek megbízásakor az a kiindulópont, hogy ezek a munkák közvetlen és mindennapi 
jelentőséggel bírnak-e a helyi közösség lakói számára.  

A közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó egyes feladatok, különösen a polgárok 
jogérvényesítésével kapcsolatos teendők ellátására a közigazgatási hivatal munkája megszervezhető a helyi 
közösségekben is.  

A jelen szakasz  4. bekezdésében szereplő teendők, azok ellátásának módját és helyét a Községi 

elnök  határozza meg a Közigazgatási hivatal vezetőjének javaslatára. 
 
 
                                   

VII. A KÖZSÉG  EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA 

 

        A Község együttműködése és társulása más Községekkel és városokkal az országban 

 

100. szakasz 

 

  
A Község, a Község szervei és szolgálatai, valamint az általa alapított vállalatok, intézmények és 

más szervezetek társulnak és együttműködnek más községekkel és városokkal, azok szerveivel és 

szolgálataival a kölcsönös érdekeket képviselő területeken, és azok érvényesítése érdekében társíthatják 

pénzeszközeiket, alakíthatnak közös szerveket, vállalatokat, intézményeket és más szervezeteket és 

intézményeket,   a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban.                   
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A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt együttműködésbe beletartozik a Község  hatáskörébe 

tartozó egyes teendők ellátásának átruházása más önkormányzati egységre vagy az általa alapított vállalatra, 
intézményre és más szervezetre.  

Ha a Község együttműködési megállapodást köt másik községgel vagy várossal a kommunális 

tevékenységekkel kapcsolatos teendők közös ellátására, ezeket a teendőket közösen kell ellátni, a 

kommunális tevékenységeket szabályozó törvénnyel összhangban.  
A Község  más önkormányzati egységekkel folytatott együttműködéséről szóló megállapodással a 

következőket kell szabályozni: a közös szerv, szolgálat, vállalat, intézmény vagy más szervezet neve és 
székhelye, a teendők fajtája és mértéke, ellátásuk módja, a finanszírozás módja, a működés irányítása és az 

afölötti felügyelet, más önkormányzati egységek csatlakozása a megállapodáshoz, az önkormányzatok 

kilépése illetve a megállapodástól való visszalépése, a dolgozók jogai és kötelességei, valamint az alapítás, 

működés és megszűnés szempontjából jelentőséggel bíró egyéb kérdések, a törvénnyel összhangban. 

A Község más településekkel, azaz várossal való együttműködéséről szóló megállapodás  előírhatja 

közös testület, szolgáltatás, vállalat vagy más szervezet létrehozását. 

           Az e cikk 6. bekezdésében említett esetben az Község  illetékes szerve a többi alapító illetékes  
szervével együtt dönt a közös szerv, szolgálat, vállalat vagy más szervezet vezetőjének kinevezéséről, 
felmentéséről, és döntenek felelősségükről és tisztségük megszűnéséről, a törvénnyel összhangban. 

             Ha a megállapodás úgy írja elő, hogy a közös szerv dönt a polgárok jogairól és kötelezettségeiről a 

közigazgatási eljárásban, az önkormányzati egységek illetékes szervei megtartják hatáskörüket a másodfokú 

eljárásban, a törvénnyel összhangban 
          A közös  testület munkájához szükséges forrásokat a Községi költségvetésből biztosítják, a közös 

szerv által a Község számára végzett munka terjedelmének arányában. 

         Az együttműködésről szóló megállapodással a Község hatáskörébe tartozó bizonyos feladatokat 

átruházhat egy másik Községre, azaz városra. 

         A Községi  szerv, vagyis a kijelölt feladatokat ellátó város munkájához szükséges pénzeszközöket a 

Község költségvetése biztosítja, a kijelölt feladatok mennyiségének arányában. 

          Amikor az együttműködési megállapodás előírja, hogy a kijelölt tevékenységek magukban foglalják a 

Községben  lakó polgárok jogainak és kötelezettségeinek eldöntését a közigazgatási eljárásban, e polgárok 

jogairól és kötelezettségeiről a másodfokú eljárásban a Községi tanács dönt, a törvénynek megfelelően. 

       A kijelölt tevékenységeket a Község nevében végik és az ő számlájára, és azok elvégzéséért a Község a 

felelős. 

       Az együttműködési megállapodás érvényét veszti a megállapodásban részt vevő Községek vagy más 

helyi önkormányzati egység kérésére.    

      A Képviselő-testület  írásos kérvényt  továbbít a másik önkormányzati egységhez, legkésőbb hat 

hónappal az a nap előtt, amellyel a megállapodás érvényét veszti, és egyidejűleg értesíti  az önkormányzati 

ügyekben illetékes minisztériumot.  
       Az  együttműködési megállapodás melyhez  több önkormányzati egység csatlakozott, a Község 

kérésére  csak azon részében szűnik meg, amely a Községgel kapcsolatos. . 

   

            

                  A rábízott feladatok együttes végrehajtása 

 

 

                                           100.a.szakasz 

 

 

A Község egy vagy több Községgel, azaz várossal együtt javaslatot tehet a helyi önkormányzattal 

megbízott minisztériumnak egyes rábízott feladatok együttes végrehajtására,  a Szerb Köztársaság azon 

Kormányrendeletének megfelelően, mely meghatározza  a feladatok együttes végrehajtásának részletes 
feltételeit és módját.  

A Község elfogadja az illetékes államigazgatási szerv javaslatát, hogy bizonyos rábízott feladatok 

végrehajtását egy vagy több községgel, azaz várossal együtt biztosítsa az államigazgatásra irányadó 

törvénynek és a Szerb Köztársasági  Kormány rendeletének megfelelően. 
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A Képviselő-testület a javaslat benyújtásának napjától számított 30 napon belül dönt az e cikk 

2.bekezdésében említett javaslatáról. 

Ha elfogadja az e cikk 2.bekezdésében említett javaslatot, a Községi képviselő testület egy vagy 

több községgel, azaz várossal megállapodást köt az együttműködésről, amely szabályozza a rábízott 

feladatok együttes végrehajtását, és benyújtja azt a helyi önkormányzatok minisztériumának. 

            Az e cikk 4. bekezdésében említett együttműködési megállapodást a Szerb Köztársaság 

Kormányának hozzájárulásának megszerzése után kell közzétenni.  

 

                                  

Együttműködés a területi közösségekkel, a helyi önkormányzatok egységeivel és  

                                                          más államokkal 

 
                                                                101.szakasz 

 

       Az Község  együttműködhet a közös érdekek  terén az érintett területi egységekkel,más országok  

községeivel és városaival, a Szerb Köztársaság  külpolitikájának keretein belül, a Szerb Köztársaság területi 

egységének és jogrendjének tiszteletben tartása mellett, az Alkotmánnyal és a Törvénnyel összhangban.   

     Az érintett területi  Községekkel és városokkal való együttműködésről a Községi képviselő-testület dönt 

a Szerb Köztársaság kormányának egyetértésével. 

    Az együttműködés létrehozásáról szóló megállapodást vagy más irományt a Községi Elnök vagy az általa 

meghatalmazott személy írja alá.  

     Az e cikk 3. bekezdésében említett jogi aktot a Szerb Köztársaság kormányának hozzájárulása után kell 

közzétenni.   

      

                                                       Városok és önkormányzatok szövetségei   
 

                                                                           102. szakasz 

 

            A Község alapítója lehet vagy csatlakozhat  a városok és Községek szövetségéhez. 

             A Község létrehozza  és csatlakozik a városok és Községek szövetségéhez a helyi önkormányzatok 

fejlesztésének, védelmének és a közös érdek megvalósításának elősegítése érdekében. 
           A Község az egyesületekben való tagság révén tapasztalatokat is cserél, valamint 

együttműködik  az ország és más országok városaival és Községeivel, részt vesz saját és közösen 
meghatározott érdekek képviseletében az állami szervek előtt , különösen a törvények és más ,  a védelem, a 
promóció szempontjából fontos törvények elfogadásának folyamatában, a helyi önkormányzatok fejlődése 
 és finanszírozása szempontjából, valamint más a városok és Községek ügyeinek megvalósítása  

szempontjából fontos egyébb előírások meghozásában.  

          A Község tagja a Városok és Községek Állandó Konferenciájának. 

 

 

                                      Együttmáködés nem kormányzati és más szervezetekkel 

 

                                                                   103.szakasz 

 

           A Község szervei a Község, illetve a Község területén élő lakosság érdekében együttműködhetnek 

egyesületekkel, emberbaráti és más szervezetekkel . 
 

 

  VIII. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME 

 

          

                                                 A Község jogainak védelme 

 

                                                                104.szakasz 
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A Község jogainak védelme a Törvényben és a Községi Statútumban meghatározott módon biztosított. 

 

 

                  Eljárás megindítása az alkotmányosság és a jogszerűség értékesítésére 

 

                                                          105.szakasz 

 

          A Községi képveselő-testület eljárást indít a Szerb Köztársaság vagy az Autonóm Tartomány 

törvényének vagy más általános aktjainak alkotmányosságának és jogszerűségének felmérése érdekében, 
amely sérti a helyi önkormányzatokhoz való jogot.  

 

                                             Az Alkotmánybíróság fellebezésének joga    

 

                                                           106. szakasz 

  
A Községi Elnöknek joga van az  alkotmányossághoz fordulni, ha egy állami szerv  vagy 

önkormányzati szerv egyedi cselekedete vagy intézkedése akadályozza az önkormányzati hatáskör 

gyakorlását.. 

                                     

 

                                                                   Helyi ombudszman 

 

107. szakasz 

   
A Községben  létrehozható a helyi ombudsman intézménye. 
A helyi ombudszman   jogosult függetlenül és önállóan ellenőrizni a polgárok jogainak tiszteletben 

tartását, és megállapítja a közigazgatási szervek és közszolgálatok rendelkezéseivel, cselekedeteivel vagy az 
általuk elkövetett hivatali késedelemmel elkövetett jogsértéseket, ha a Község  jogszabályainak és általános 

okiratainak megsértéséről van szó. 
 
 

                                           Önállóság és függetlenség 

 

                                                        108.szakasz 

 

 
A helyi ombudszman  az Alkotmány, a Törvények, a megerősített nemzetközi jog, valamint a 

Község Alapokmánya alapján és azok keretein belül jár el. 
Munkájában a helyi ombudszmant a törvényesség, pártatlanság, a függetlenség és a tisztesség elve 

vezérli. 
A Közgyűlés határozata részletesebben szabályozza a helyi ombudszman megszólításának módját, 

valamint az állampolgárok védelmezőjének magatartási munkaszabályait. 
 
 

                                 A helyi ombudszman intézkedései 

 

                                                       109.szakasz 
 
A Helyi ombudszman figyelmezteti azokat a  Község alapította testületeket, önkormányzati 

igazgatást és a közhatalmat gyakorló községi szerveket  a szabálytalan munkájuk  előfordulására,  amely 

sérti az állampolgárok  jogait vagy érdekeit, kritizálja őket, ajánlásokat ad a munkára, eljárást kezdeményez  
a jogsértések megszűntetésére, és erről tájékoztatja a nyílvánosságot.  

Az emberi és kissebbségi jogok védelme terén a helyi ombudszman : 
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1. figyelemmel kíséri az emberi és kisebbségi jogok gyakorlását, és ajánlásokat tesz az emberi és 
kisebbségi jogok gyakorlásának javítására, 

2. információkat gyűjt az emberi jogok területén a törvények és egyébb előírások helyi 
önkormányzatokra történő alkalmazásáról, 

3. éves jelentést állít össze az emberi és kisebbségi jogok gyakorlásáról, 
4. tájékoztatja a nagyközönséget az emberi és kisebbségi jogok megsértéséről, 
5. fogadja és megvizsgálja az emberi és kisebbségi jogok megsértésével kapcsolatos panaszokat, 
6. közvetít az emberi jogok megsértésével kapcsolatos viták békés rendezésében, 

7. megfelelő eljárások megindítását kezdeményezi az illetékes hatóságok előtt emberi jogi 
jogsértések esetén, 

8. az emberi és kisebbségi jogok gyakorlása szempontjából fontos  kérdésekkel  szakmai 
találkozókat szervez és részt vesz rajtuk, konzultációk és nyílvános tájékoztató kampányok 
szervezésében vesz részt, 

9. kezdeményezi és ösztönzi az emberi és kisebbségi jogok oktatását, 
10. ellátja a Törvény , az Alapszabály és a Községi képviselő-testület határozata által meghatározott 

egyébb feladatokat. 
       Feladatai ellátása során a helyi ombudsman együttmáködik a Községek ombudsmanjaival,  a 
Köztársaság ombudsmanjával, valamint a a Tartományi ombudsmannal és irodáival.    
       A helyi ombudszman a Községi képviselő-testület döntésének megfelelően védi védi a polgárok helyi 

önkormányzatához való jogát. 
 

                                            A helyi ombudsman megválasztása 

 

                                                             110.szakasz 
A helyi ombudsmant a Községi képviselő testület választja meg és bocsátja el a tanácsosok 

szavazati többségével. 
A helyi ombudsman megválasztására vonatkozó javaslatot a tanácsosok legalább egyharmada 

terjeszti elő. 
A helyi ombudsmant öt évre választják meg,  és újra megválasztható erre a tisztségre. 
Helyi ombudsmannak az a személy választható, aki a választójog megszerzésének általános 

feltételein (állampolgárság, felnőttkor, cselekvőképesség, lakóhely a község területén)kívül,   felsőfokú  
végzettséggel rendelkezik a jogtudományok terén, amit legalább 240 kreditpontot érő BA vagy Bsc. 
alapképzésen, MA vagy MSc. mesterképzésen vagy szakirányú szakképesítésen szerzett, illetve legalább 
négyéves egyetemi képzésen szerzett szakmai vagy szakosított képesítéssel, legalább öt éves 
munkatapasztalattal rendelkezik az emberi és kisebbségi jogok védelme terén, teljesített államigazgatási 
szakvizsgával, erkölcsi fedhetetlenséggel rendelkezik, nincs elítélve és nem indítanak ellene bűntetőeljárást. 

A helyi ombudsman nem lehet politikai párt tagja, és nem tölthet be állami tisztséget vagy 
bármilyen szakmai tevékenységet. 

 
 

                              A helyi ombudsman felmentése 

 

                                                 111.szakasz 

 
A ombudsman megbízatása lejárta előtt elmozdítják a hivatalból, ha bűncselekmény miatt 

szabadságvesztés bűntett miatt ítélik el, ha szakmailag , pártatlanul, függetlenül és lelkiismeretesen nem 
látja el a hatáskörébe tartozó feladatoket, vagy pozíciókban (funkciókban) van,  azaz olyan feladatokat lát 
el, amelyek összeegyethetetlenek a helyi ombudsman álláspontjával. 

A helyi ombudsman felmentésére javaslatot nyújthat be legalább egyharmada a tanácsosok közül. 
A helyi ombudsman felmentéséről a Képviselő-testület dönt a tanácsosok többségével. 
 
 

                     Jelentéstétel a Képviselő-testület közgyűlésének     

 

                                                    112. szakasz 
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A helyi ombudsman jelentést tesz a Községi Képviselő-testületnek. 
Ha szükségesnek tartja bizonyos kérdések mérlegelését, a helyi ombudsman rendkívüli jelentéseket 

nyújthat be a Községi Képviselő testületnek. 
A helyi ombudsman jelentéseit a Községi Képviselő-testület a következő ülésén véleményezi. 
 
 

A Községi Képviselő-testület és annak munkaszerveinek ülésén  való részvételi jog 

 

                                                    113.szakasz 

 

 
A helyi ombudsmannak joga van részt venni a Községi Képviselő-testület és a Községi Képviselő-

testület munkaszervezeteinek ülésén, valamint részt vehet a megbeszélésen, amikor a hatáskörébe tartozó 
kérdésekről tárgyalnak.  

 
 

                           Eszköz a helyi ombudsman munkájához  

 

                                                       114.szakasz 

 

 

 
A helyi ombusman  munkájához a Község költségvetéséből biztosítanak eszközöket, de a 

Törvénnyel összhangban más forrásokból is lehet eszközöket biztosítani.  
 
 

                                       A Nemzetiségi viszonyok tanácsa 

 

                                                        115.szakasz 

 

 
Az Önkormányzatban  létrehozzák Nemzetiségi  közötti kapcsolatok tanácsát, a Törvénynek 

megfelelően, amely megvizsgálja a nemzeti egyenlőség elérésének, védelmének és előmozdításának 
kérdését.  

A tanács körét, összetételét, tagválasztását és munkamódját a Községi képviselő-testület határozza 
meg. 
     A Nemzeti kisebbségek tanácsainak tagjait a nemzeti kisebbségek Nemzeti tanácsainak javaslatára kell 
megválasztani. 

                                       
 

 

 

IX. A KÖZSÉG OKIRATAI                   

 

                                                                    A Község okiratai 

 

116. szakasz 

 

  
A képviselő-testület alapszabályt, rendeleteket és más általános, illetve egyedi okiratokat, 

határozatokat, záróhatározatokat és ajánlásokat hoz meg. 
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                                          A Községi törvények hierarhiája 

 

                                                         117.szakasz 

  
             A Községi képviselő-testület okiratainak összhangban kell állniuk a Törvénnyel és az Alapszabállyal.  

A Községi Elnök  okiratainak összhangban kell állniuk a Törvénnyel, az Alapszabállyal, valamint 
a Községi  képviselő-testület rendeleteivel és általános okirataival.  

A Közigazgatási hivatal okiratainak összhangban kell állniuk a Törvénnyel, ezzel az 
Alapszabállyal, a Községi képviselő-testület rendeleteivel és általános okirataival. 

 

                                            Az általános okiratok kihírdetése és hatálybalépése  

 

118. szakasz 

 

A Községi szerv statútumát, döntéseit,  határozatait, következtetéseit és egyébb okiratait Begaszentgyörgy 

Község Hivatalos lapjában kell közzétenni.  

           Az e cikk 1.bekezdésében említett jogi okiratok a kihírdetésük napjától számított nyolc napon belül 

lépnek hatályba, kivéve, ha a meghozatali  eljárásban a kibocsátó megállapítja, hogy megalapozott okok 

vannak azok  korábbi hatályba lépésére.  

       A Község egyébb okiratait  akkor teszik közzé a Község hivatalos Közlönyében, amikor azt az említett 

törvény előírja. 

      

X. AZ  ALAPOKMÁNY  ÉRTELMEZÉSE, HATÁLYBA LÉPTETÉSE  ÉS  MÓDOSÍTÁSA 

 

                                                           

                                               Az Alapokmány hiteles értelmezése 

 

                                                                         119.szakasz 

 

 

         Az Alapokmány hiteles értelmezését a Községi Képviselő-testület törvényi kérdésekkel és normatív 

aktákkal foglalkozó bizottsága adja. 

 

                                                  Az Alapszabály módosításának vagy elfogadásának eljárása 

 

                                                                        120.szakasz 

                                                                                                              

 

A Község Alapszabályának meghozatalára vagy módosítására vonatkozó javaslatot a Község  
területén választójoggal rendelkező polgárok legalább 5%-a, a tanácsnokok egy harmada, a Községi Elnök,  
és a Községi képviselő-testület alapszabályzati kérdésekben illetékes munkatestülete terjeszthetik elő. 

A javaslatot írásban , magyarázattal együtt nyújtják be.  
Az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes 

létszámának szavazattöbbségével dönt. 

Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy folytatja a Községi Alapszabály elfogadását vagy 

megváltoztatását, ugyanazzal a cselekmánnyel az Alapszabályt kidolgozó Képviselő-testület állandó 

munkaszervezetéhez vagy a Község Alapszabályának megváltoztatásáról szóló határozathoz határozza  meg  

a kidolgozás határidejét. 

Az Alapszabály tervezetét, vagyis az Alapszabály megváltoztatásáról szóló döntést a Községi 

tanács határozza meg a tanácstagok többségével. 

Az Alapszabály tervezetben , vagyis az Alapszabály megváltoztatásáról szóló határozatban 

nyílvános vitát folytatnak a Képviselő-testület döntésével meghatározott módon és határidőn belül. 

A Községi tanács nyílvános meghallgatás után a Községi tanács teljes létszámának többségi 

szavazatával határozza meg az Alapszabály tervezetét, vagyis az Alapszabály megváltoztatásáról szóló 

határozatot.  
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Az Alapszabálytervezet, vagyis az Alapszabály megváltoztatásáról szóló döntés meghozásakor a 

Községi tanács figyelembe veszi a nyílvános vitában elhangzott javaslatokat. 

A Községi képviselő-testület elfogadja az Alapszabályt, vagyis az Alapszabály megváltoztatásáról 

szóló határozatot a tanácsosok teljes létszámának többségével. 

 

                                                                   121.szakasz 

 

Törlődik. 

 

XI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

                            A rendeletek összehangolása ezzel a statútummal 

 

                                                                   122.szakasz 

 

 

      A Község általános okiratait a helyi önkormányzatokról szóló Törvény módosításáról szóló törvény 

hatálybalépésétől számított kilenc hónapon belül össze kell hangolni a Törvénnyel és a jelen Alapszabály 

rendelkezéseivel. 

      A Község rendeletei mindaddig hatályban maradnak, amíg nem egyeztetik ezzel az Alapszabállyal. 

      Azok a helyi közösség szervei, amelyek megválasztása az Alapszabály hatálybalépéséig  hatályos 

szabályozásnak megfelelően történt, a megbízatás lejártáig működnek.   

       

                                                                 122.a. 

 

       Az állampolgárok védelmezője továbbra is helyi ombudsmanként dolgozik annak a mandátumnak a 

lejártáig, amelyre megválasztották.  
       

 

 

                             Az Alapszabály egyes rendelkezéseinek elhalasztott alkalmazása 

 

                                                            122.b. 

 

 

 

       Az Alapokmány 59.cikke 1.bekezdésének azon rendelkezését,amely a helyi önkormányzatokról szóló 

törvénnyel összehangolt Községi tanács létszámára utal, az Alapszabály módosítására vonatkozó határozatát 

a hatálybalépés után tartott Községi képviselő-testület tanácsosainak választása után kell alkalmazni. 

    Az Alapokmány 78. cikke 4. bekezdésének az Elnöksegéd  kinevezésére vonatkozó rendelkezéseit az 

ezen Alapokmány módosítására vonatkozó határozat hatálybalépését követően tartott   Községi képviselő-

testület tanácsosi választása után kell alkalmazni. 

 

 
 

                                                                       123.szakasz 

 

 

         Ezen Alapszabály hatálybalépésének  napján a Begaszentgyörgy Község  Statútumának egységes 

szerkezetbe foglalt szövege érvényét veszti.( Begaszentgyörgy Község Hivatalos Közlönye, 6/2007.szám) 
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                                                                       124.szakasz 

 

 

     Ez az Alapokmány Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapjában való kihírdetésének napjától számított 

nyolcadik napon lép hatályba. 
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