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45. 
 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.közlönye 2002/9 szám) 39., és Topolya község 
statútumának) Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6 szám) 46. szakasza alapján, a topolyai Községi 
Képviselő-testület, a 2002 július 11-i ülésén, meghozta 
 

A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

Ü G Y R E N D J É T 
 

I. ALAPRENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

 Ez az ügyrend a topolyai Községi Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
szervezetét és működését, valamint a képviselők jogai és kötelességei érvényesítésének, illetve 
teljesítésének módját szabályozza. 
 

2. szakasz 
 

 A Képviselő-testület ülései nyilvánosak. 
 

3. szakasz 
 

 A Képviselő-testületben a szerb, a magyar, a ruszin és a szlovák nyelv és írásmód van hivatalos 
használatban. 
 

4. szakasz 
 

 A Képviselő-testületet a Képviselő-testület elnöke képviseli. 
 

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MEGALAKULÁSA 
 

1. Az első alakuló ülés 
 

5. szakasz 
 

 A Képviselő-testület első, alakuló ülését a választások lebonyolítása után a Képviselő-testület 
előző összetételének elnöke hívja össze. 
 A Képviselő-testület alakuló ülésén előző összetételének elnöke elnököl, akinek a Képviselő-
testület előző összetételének titkára segít a munkában, az új elnök és titkár megválasztásáig. 
 

6. szakasz 
 

 Az első alakuló ülés napirendje, szabály szerint, tartalmazza: 
1. A Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztását, 
2. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését, 
3. A képviselők ünnepélyes nyilatkozattételét, 
4. A Képviselő-testület elnökének megválasztását, 
5. A Képviselő-testület elnökhelyettesének megválasztását, 
6. A Képviselő-testület titkárának kinevezését, 
7. A Községi Tanácsról szóló határozat meghozatalát 
8. A Községi Tanács megválasztását. 

  



Број 9. 11.07.2002. СТРАНА  97. OLDAL 2002. 07.11.          9.  szám 
 

2. A mandátumok hitelesítése 
 

7. szakasz 
 

 A képviselők jogai és kötelességei a Képviselő-testületben mandátumuk hitelesítésének napján 
jönnek létre. 
 A megválasztott képviselők mandátumát a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése alapján a 
Képviselő-testület hitelesíti. 
 A képviselők a Képviselő-testület első, alakuló ülésén megválasztják a Mandátumvizsgáló 
Bizottságot, melynek működése a képviselők mandátumának a Képviselő-testület általi hitelesítésével 
megszűnik. 
 

8. szakasz 
 

 A Mandátumvizsgáló Bizottságot három képviselő alkotja. 
 A Mandátumvizsgáló Bizottság összetételét a Képviselő-testület ülésének elnöklője javasolja. 
 A Mandátumvizsgáló Bizottságot megválasztották, ha a jelenlevő képviselők többsége rá 
szavazott. 
 

9. szakasz 
 

 A Mandátumvizsgáló Bizottság a Községi Választási Bizottságnak a képviselőválasztások 
lebonyolításáról szóló jelentése és az egyes képviselők megválasztásáról szóló tanúsítványok alapján 
megállapítja, hogy az egyes képviselők megválasztásáról szóló tanúsítványok adatai megfelelnek-e a 
Községi Választási Bizottság jelentésében foglalt adatoknak, és hogy a tanúsítványokat a felhatalmazott 
szerv adta-e ki, és erről írásbeli jelentést tesz a Képviselő-testületnek. 
 

10. szakasz 
 

 A Képviselő-testület a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését egészében vitatja meg. 
 A vita után a jelentésről egészében kell dönteni, ha a Mandátumvizsgáló Bizottság egyes 
képviselők mandátumát nem vitatja el. 
 Ha a Mandátumvizsgáló Bizottság a jelentésében, illetve a képviselő az ülésen azt javasolja, hogy 
egy-egy képviselő mandátumának hitelesítését halasszák el, vagy mandátumát ne hitelesítsék, akkor 
minden ilyen javaslatról külön kell szavazni. 
 A képviselőnek, akinek mandátuma hitelesítését elhalasztották, joga  van arra, hogy jelen legyen a 
Képviselő-testület ülésén és részt vegyen annak munkájában, döntési jog nélkül és legfeljebb 30 napig. E 
határidő után hitelesíteni kell a mandátumát, vagy ki kell írni az újbóli képviselőválasztást. 
 

11. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elhalaszthatja egy-egy képviselő mandátumának hitelesítését és 
meghagyhatja a Községi Választási Bizottságnak, hogy ellenőrizze a képviselő megválasztásáról kiadott 
tanúsítvány érvényességét, és legkésőbb 30 napon belül értesítse erről a Képviselő-testületet. 
 Az előző bekezdés szerinti mandátum hitelesítéséről a Képviselő-testület a Községi Választási 
Bizottság jelentésének vétele után dönt. 
 

12. szakasz 
 

 A mandátumok hitelesítése után a képviselők, akiknek mandátumát hitelesítették, ünnepélyes 
nyilatkozatot tesznek és aláírják e nyilatkozat szövegét, amely így szól: 
 "Kijelentem, hogy a topolyai Községi Képviselő-testület képviselőjének jogait és kötelességeit az 
alkotmánnyal, a törvénnyel és Topolya község statútumával összhangban, Topolya község polgárainak 
érdekében fogom gyakorolni és teljesíteni". 
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13. szakasz 

 
 A Képviselő-testület működő- és határozatképes, ha képviselői több mint felének mandátumát 
hitelesítették. 

 
III. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKÉNEK ÉS ELNÖKHELYETTESÉNEK 

MEGVÁLASZTÁSA ÉS TITKÁRÁNAK KINEVEZÉSE 
 

1. A Képviselő-testület elnöke 
 

14. szakasz 
 

 A Képviselő-testület az elnökét a képviselők sorából választja, 4 éves időszakra. 
 A Képviselő-testület elnökjelöltjét legalább 10 képviselő javasoljatja. 
 A képviselő csak egy jelölt állításában vehet részt. 
 A javaslat tartalmazza: a jelölt vezetéknevét és nevét, rövid életrajzát, párthovatartozását, és a 
képviselők aláírását. 
 

15. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnökjelöltjének javaslatát az elnöklőhöz kell írásban benyújtani. 
 A Képviselő-testület titkára ismerteti a képviselőkkel a Képviselő-testület elnökének jelölésére 
beérkezett összes javaslatokat. 
 A javasolt jelöltekről vitát kell nyitni. 
 A képviselő az ülésen kifejtheti a véleményét  a javasolt jelöltről. 
 A jelöltek listáját a jelöltek vezetéknevének cirill betűrendje szerint kell összeállítani. 
 

16. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnökének választása titkos szavazással történik. 
 

17. szakasz 
 

 Az elnökválasztásra irányuló szavazást a Képviselő-testület elnöklője vezeti, akinek a Képviselő-
testület előző összetételének titkára segít a munkában. 
 Ha az elnöklőt a Képviselő-testület elnökjelöltjévé javasolják, akkor a szavazást a legidősebb 
képviselő vezeti. 
 

18. szakasz 
 

 A titkos szavazás szavazólapokkal történik. 
 A szavazólapon a jelölteket a jelöltlistán megállapított sorrendben kell feltüntetni. 
 Minden jelölt neve elé sorszámot kell tenni. 
 A szavazás azon jelölt neve előtti sorszám bekarikázásával törtnik, akire a képviselő szavaz. 
 Szavazni csak egy jelöltre lehet, éspedig azok közül, akiknek a neve a szavazólapon fel van 
tüntetve. 
 Érvénytelen szavazólap a kitöltetlen szavazólap, az oly módon kitöltött szavazólap, amiből nem 
állapítható meg bizonyosággal, hogy a képviselő kire szavazott, és az a szavazólap, amelyen a 
megválasztandónál nagyobb számú jelöltet karikáztak be. 
 A szavazás eredményének megállapításánál jelen van minden jelöltállító képviselője is, akinek 
jelöltjéről szavaztak. 
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19. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnökévé azt a jelöltet választották meg, aki az összes képviselő többségének 
szavazatát megkapta. 
 

20. szakasz 
 

 Ha a Képviselő-testület elnökét nem választották meg, a választási eljárást meg kell ismételni. 
 Ha a Képviselő-testület elnökét a második fordulóban sem választották meg, a választási eljárást 
meg kell ismételni, azzal, hogy azok a jelöltek, akik az addigi szavazás során a szükséges számú 
szavazatot nem kapták meg, többé nem jelölhetők. 
 

21. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnökének tisztsége azon idő letelte előtt, amelyre választották lemondással, 
felmentéssel vagy képviselői mandátumának megszűnésével szűnik meg. 
 

22. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnöke benyujthatja a lemondását. 
 A Képviselő-testület elnöke a lemondását írásban nyújtja be. 
 Lemondása esetén a Képviselő-testület elnökének tisztsége annak az ülésnek a napján szűnik meg, 
amelyen lemondását benyujtotta, illetve az első következő ülésen, ha lemondását két ülés között nyujtotta 
be. 
 Az új elnök megválasztásáig a Képviselő-testületben a Képviselő-testület elnökhelyettese elnököl. 
 

23. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnökének tisztsége megszűnhet e tisztségből való felmentésével. 
 Az elnöknek a megbízatásának letelte előtti felmentését a Képviselő-testület legalább 10 
képviselője indítványozhatja. 
 Az indítványt írásban kell benyujtani, és indokolással kell ellátni. 
 Az elnök felmentése a megválasztására előirányozott módon és eljárás szerint történik. 
 

24. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnökének tisztsége képviselői mandátumának azon idő letelte előtti 
megszűnésével, amelyre megválasztották, A helyhatósági választásokról szóló törvényben előirányozott 
esetekben szűnik meg. 
 

2. A Képviselő-testület elnökhelyettese 
 

25. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnökének helyettese van. 
 A helyettes helyettesíti az elnököt távolléte, tisztségének gyakorlásában való akadályoztatása vagy 
külön felhatalmazása alapján. 
 

26. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnökhelyettesét ugyanolyan módon választják meg és mentik fel, mint a 
Képviselő-testület elnökét. 
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3. A Képviselő-testület titkára 
 

27. szakasz 
 

 A Képviselő-testületnek titkára van. 
 A titkár ellátja a Képviselő-testület működésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendőket. 
 

28. szakasz 
 

 A Képviselő-testület titkárát a Képviselő-testület elnökének javaslatára a Képviselő-testület nevezi 
ki nég évre, a törvényben és a község statútumában megállapított feltételekkel összhangban. 
 A titkár kinevezésére irányuló szavazás nyilvános. 
 A Képviselő-testület titkárát kinevezték, ha az összes képviselők többsége a javaslatra szavazott. 
 

29. szakasz 
 

 A Képviselő-testület titkárának tisztsége mandátumának letelte előtt is megszűnhet, lemondása 
vagy felmentése esetén. 
 A Képviselő-testület titkára írásban adhatja be a lemondását. 
 Lemondása esetén a Képviselő-testület titkárának tisztsége annak az ülésnek a napján szűnik meg, 
amelyen a lemondását benyújtotta, illetve az első következő ülésen, ha lemondását két ülés között 
nyújtotta be. 
 A titkár felmentését a Képviselő-testület elnöke indítványozhatja. 
 Az indítványt írásban kell benyujtani, és indokolással kell ellátni. 
 A titkárt felmentették, ha az összes képviselők többsége a felmentésére vonatkozó indítványra 
szavazott. 

 
IV. A KÉPVISELŐCSOPORTOK 

 
30. szakasz 

 
 A Képviselő-testületben képviselőcsoportok alakulnak. 
 A képviselőcsoportot ugyanahhoz a politikai párthoz tartozó, illetve a polgárok sorából választott 
képviselők alkotják. 
 A képviselőcsoportot legalább 5 képviselő alkotja. 
 A képviselőcsoport oly módon alakul meg, hogy a Képviselő-testület elnökének benyujtja a 
csoport névsorát, amelyet minden egyes tagja aláírt. A névsorban külön fel kell tüntetni a képviselőcsoport 
elnökét és elnökhelyettesét. 
 A képviselő csak egy képviselőcsoport tagja lehet. 
 A képviselőcsoport összetételének változásáról a csoport elnöke, a csoporthovatartozását 
változtató képviselő írásbeli egyetértése mellett, értesíti a Képviselő-testület elnökét, aki erről tájékoztatja 
a Képviselő-testület. 
 A képviselőcsoportot a csoport elnöke képviseli. 
 A Képviselő-testület ülése folyamán a képviselőcsoport felhatalmazhatja egy tagját arra, hogy 
bizonyos napirendi pont kapcsán a csoportot képviselje, és erről a csoport elnöke az adott napirendi pont 
tárgyalásának megkezdése előtt értesíti a Képviselő-testület elnökét. 

 
V. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKATESTÜLETEI 

 
1. A munkatestületek megalakítása és összetétele 

 
31. szakasz 

 
 A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására, a határozati javaslatok 
véleményezésére és egyéb teendők ellátására a jelen ügyrenddel összhangban állandó és alkalmi 
munkatestületek alakíthatók. 
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32. szakasz 
 

 A munkatestületek tagjaivá, a képviselőkön kívül, polgárok is kinevezhetők. 
 A munkatestület elnökét a képviselők sorából kell kinevezni. 
 

33. szakasz 
 

 Az állandó munkatestületek tagjait arra a megbízatási időszakra kell kinevezni, amelyre a 
Képviselő-testületet megválasztották. 
 Az alkalmi munkatestületeket a Képviselő-testület külön feladatok teljesítésére alakítja meg és 
ezek az adott feladat teljesítése után beszüntetik a működésüket. 
 

34. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnöke a képviselőcsoportok elnökeivel közösen javasolja a Képviselő-
testületnek a jelölteket az állandó munkatestületek tagjainak és elnökeinek, illetve helyetteseiknek a 
tisztségére a képviselők számával arányosan, akikkel a képviselőcsoportok a Képviselő-testületben 
rendelkeznek. 
 A képviselő legfeljebb két állandó munkatestület tagja lehet. 
 Az állandó munkatestületekbe javasolt tagjelöltekről vitát kell nyitni. 
 Ha az állandó munkatestületbe javasolt tagjelöltet kifogásolják, erről a jelenlevő képviselők 
szavazattöbbségével kell dönteni. 
 Ha a kifogást elfogadták, akkor a képviselőcsoport, amelynek jelöltjét kifogásolták, új tagjelöltet 
javasol az állandó munkatestületbe. 
 A vita után az állandó munkatestületek tagjainak javasolt listájáról egészében, nyilvános 
szavazással, a jelenlevő képviselők szavazattöbbségével kell dönteni. 
 Ha a képviselőcsoport  nem javasol jelölteket a munkatestület tagjainak megválasztására, a 
munkatestület olyan összetételben alakul meg, amilyenben a munkatestületbe jelölteket állító 
képviselőcsoportok javaslata alapján megválasztották, és ez az összetétel (ha a munkatestület jelen 
ügyrendben előirányozott taglétszámának több mint felét megválasztották) teljes összetételnek tekintendő 
abban az értelemben, hogy működő- és határozatképes. 
 

35. szakasz 
 

 Ha a munkatestületet nem választják meg, a tagok választásának eljárását meg kell ismételni. 
 

2. A munkatestület ülései 
 

36. szakasz 
 

 A munkatestület elnöke megszervezi a munkatestület munkáját, összehívja és vezeti az üléseit, 
megfogalmazza záróhatározatait, és tájékoztatja erről a Képviselő-testület elnökét és titkárát. 
 A munkatestület tagjai részt vesznek a munkában, kifejtik a véleményüket, és javaslatokat tesznek 
a napirenden levő kérdésekben, valamint a munkatestület hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben. 
 Az elnök akadályoztatása esetén, a munkatestület ülését a munkatestület elnökhelyettese hívja 
össze 
 

37. szakasz 
 

 A munkatestület az ülésén dolgozik, amelyen tagjainak többsége jelen van, és jelenlevő tagjainak 
szavazattöbbségével dönt. 
 A munkatestület ülésének összehívása legkésőbb egy nappal a megtartása előtt történhet. 
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38. szakasz 
 

 A munkatestület ülésén jelen lehet és munkájában, döntési jog nélkül, részt vehet olyan képviselő 
is, aki nem tagja a munkatestületnek. 
 A munkatestület munkájában részt vehetnek a Községi Tanács tagjai is, a napirenden szerepelő 
kérdésektől függően. 
 A munkatestület munkájában, meghívás alapján, részt vehetnek más személyek is. 
 

39. szakasz 
 

 A hatáskörébe tartozó teendők teljesítése során a munkatestület, az elnöke útján, munkájára nézve 
jelentős adatokat és információkat kérhet a Községi Közigazgatástól. 
 A tárgyalás befejezése után a munkatestületek a Képviselő-testület elé terjesztik véleményüket és 
javaslataikat. 
 A munkatestület kijelöli döntéseinek előadóját. 
 A munkatestület ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 A jegyzőkönyvbe kell foglalni elsősorban: a jelenlevők nevét, a tárgyalt kérdéseket, a 
munkatestület véleményeit és javaslatait, minden különvéleményt, és a munkatestület által kijelölt 
előadókat. 
 A jegyzőkönyvet a munkatestület elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 
 

3. Az állandó munkatestületek 
 

40. szakasz 
 

 A Képviselő-testület állandó munkatestületei a következó tanácsok és bizottságok: 
1. a Költségvetés- és Pénzügyi Tanács, 
2. a Településrendezési, Lakásügyi-Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács, 
3. a Helyi Önkormányzat Fejlesztésének és Védelmének Tanácsa, 
4. a Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésének Tanácsa, 
5. a Mezőgazdaságügyi Tanács, 
6. a Falufejlesztési Tanács 
7. a Gazdaság-, Kisüzemi Gazdaság-  és Magánvállalkozás-fejlesztési Tanács, 
8. a Községfejlesztési Tanács 
9. a Nemzetek Közötti Viszonyok Tanácsa, 
10. a Választási és Kinevezési Bizottság, 
11. a Statútum és a Képviselő-testület Szervezetének és Jogszabályainak Kérdéseivel Foglalkozó 

Bizottság, 
12. a Személyi és Adminisztratív Kérdések és Munkaviszonyok Bizottsága, 
13. a Mandátum- és Mentelemügyi  Bizottság, 
14. a Felterjesztés- és Folyamodványügyi Bizottság, 
15. a Községi Választási Bizottság 
16. az Oktatásügyi Tanács 
17. az Egészségügyi Tanács. 

 
41. szakasz 

 
 1. A Költségvetés- és Pénzügyi Tanács 
 A Költségvetés- és Pénzügyi Tanács megtárgyalja a község költségvetéséről, valamint 
költségvetési bevételeinek és kiadásainak kezeléséről szóló határozatok javaslatait. A tanács véleményezi 
továbbá a pénzeszközök felhasználását igénylő összes határozatokat és az összes egyéb pénzügyi 
kérdéseket is. 
 A Tanácsnak 5 tagja van. 
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42. szakasz 
 

 2. A Településrendezési, Lakásügyi- Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács 
A Településrendezési, Lakásügyi- Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács megtárgyalja a 

határozatok és egyéb általános aktusok javaslatait és más kérdéseket: a településrendezés, a területi 
tervezés, a lakásügyi és kommunális tevékenységek, az építési telek és az építés, az üzlettér, a helyi utak 
rendezése, fenntartása és használata és a környezetvédelem tárgykörében. 
 A Tanácsnak 5 tagja van. 
 

43. szakasz 
 

 3. A Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésének Tanácsa 
 A Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésének Tanácsa megtárgyalja az általános aktusok javaslatait 
és az egyéb kérdéseket a társadalmi tevékenységek tárgykörében, az oktatás és az egészségvédelem 
kivételével. 
 A Tanácsnak 5 tagja van. 

44. szakasz 
 

 4. A Mezőgazdaságügyi Tanács 
A Mezőgazdaságügyi Tanács megtárgyalja a mezőgazdasággal, a mezőgazdasági föld 

használatával és rendezésével és a legelők hasznosításával kapcsolatos általános aktusok javaslatait és 
egyéb kérdéseket. 
 A Tanácsnak 5 tagja van. 

45. szakasz 
 

 5. A Falufejlesztési Tanács 
A Falufejlesztési Tanács megtárgyalja a közművesítési, a gazdasági, a szociális, az 

egészségvédelmi, a nevelési és a falusi élet és a falufejlesztés szempontjából jelentős egyéb tevékenységek 
szervezésére és előmozdítására, a mezőgazdasági termelés szervezésére és a falusi életkörülmények 
javítására vonatkozó általános aktusok javaslatait és egyéb kérdéseket. 
 A Tanácsnak 5 tagja van. 
 

46. szakasz 
 

 6. A Gazdaság-, Kisüzemi Gazdaság- és Magánvállalkozás-Fejlesztési Tanács 
 A Gazdaság-, Kisüzemi Gazdaság- és Magánvállalkozás-Fejlesztési Tanács megtárgyalja a 
gazdaság, a kisüzemi gazdaság és a magánvállalkozások fejlesztése és szervezése szempontjából jelentős 
általános aktusok javaslatait és egyéb kérdéseket, a foglalkoztatás, a káderek problémáit és a tárgykörére 
nézve jelentős egyéb kérdéseket. 
 A Tanácsnak 5 tagja van. 
 

47. szakasz 
 

 7. A Községfejlesztési Tanács 
 A Községfejlesztési Tanács  megtárgyalja a kommunális, a gazdasági, a szociális és 
egészségvédelmi, a nevelési és az egész község lakosságának élete és életkörülményeinek fejlesztése és ja-  
vítása szempontjából jelentős egyéb tevékenységek szervezésével és előmozdításával kapcsolatos 
fejlesztési programokat, általános aktusok javaslatait és egyéb kérdéseket 
 A Tanácsnak 5 tagja van. 
 

48. szakasz 
 

 8. A Választási és Kinevezési Bizottság 
 A Választási és Kinevezési Bizottság megtárgyalja az eggyes szervek tagjainak és a Képviselő-
testület képviselőinek a község jogszabályaiban és a törvényben meghatározott szervekbe való 
választására, kinevezésére vagy delegálására vonatkozó javaslatokat. 
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 A Bizottságnak 5 tagja van. 
 

49. szakasz 
 

 9. A Statútum és a Képviselő-testület Szervezetének és Jogszabályainak Kérdéseivel 
Foglalkozó Bizottság 
 A Statútum és a Képviselő-testület Szervezetének és Jogszabályainak Kérdéseivel Foglalkozó 
Bizottság megtárgyalja a Képviselő-testület ügyrendjének javaslatát, és a Képviselő-testület, a Községi 
Tanács és a Községi Közigazgatás szervezetével kapcsolatos aktusok javaslatait. 
 A Bizottság megtárgyalja a Képviselő-testület által hozott aktusok hiteles értelmezésének 
javaslatait, és a Képviselő-testület aktusai alkotmányosságának és törvényességének elbírálására irányuló 
eljárás felfüggesztésével kapcsolatos állásfoglalásokat. 
 A Bizottságnak 5 tagja van. 
 

50. szakasz 
 

 10. A Személyi és Adminisztratív Kérdések és Munkaviszonyok Bizottsága 
 A Személyi és Adminisztratív Kérdések és Munkaviszonyok Bizottsága megtárgyalja a személyi 
és adminisztratív kérdésekkel és a választott és kinevezett személyek munkaviszonyaival kapcsolatos 
aktusokat és egyéb jogszabályokat. 
 A Bizottságnak 5 tagja van. 
 

51. szakasz 
 

 11. A Mandátum- és Mentelemügyi Bizottság 
 A Mandátum- és Mentelemügyi Bizottság megtárgyalja a képviselők mandátumból eredő és 
mentelmi jogaival kapcsolatos kérdéseket, előkészíti és javasolja a képviselők jogainak érvényesítését és 
kötelességeinek teljesítését szabályozó aktusokat és megvitatja egyes képviselők mandátuma 
meszűnésének okait. 
 A Bizottságnak 5 tagja van. 
 

52. szakasz 
 

 12. A Felterjesztés- és Folyamodványügyi Bizottság 
 E Bizottság megtárgyalja a Képviselő-testülethez intézett felterjesztéseket és folyamodványokat, s 
javasolja a bennük foglalt kérdések megoldására irányuló intézkedéseket a Képviselő-testületnek, és az 
illetékes szerveknek, tájékoztatva erről a beterjesztőket. 
 A felterjesztésekkel és folyamodványokkal kapcsolatos észrevételeiről évente egyszer jelentést 
tesz a Képviselő-testületnek. 
 A Bizottságnak 5 tagja van. 

 
53. szakasz 

 
 13. Az Oktatásügyi Tanács 
 Az Oktatásügyi Tanács megtárgyalja az általános aktusok javaslatait és egyéb kérdéseket az 
oktatás tárgyakörében a törvénnyel összhangban.  

A Tanácsnak 5 tagja van. 
 

54. szakasz 
 

 14. Az Egészségügyi Tanács 
 Az Egészségügyi Tanács megtárgyalja az általános aktusok javaslatait és az egyéb kérdéseket az 
egészségvédelem tárgykörében, valamint az elsődleges egészségvédelem szervezetét. 
 A Tanácsnak 5 tagja van. 
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 A NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYOK TANÁCSA 
 

55. szakasz 
 

 A Tanácsot a nemzeti és etnikai közösségek képviselői alkotják, a törvénnyel és a statútummal 
összhangban. 
 A Tanács megtárgyalja a nemzeti egyenjogúság érvényesítésének, védelmének és fejlesztésének 
kérdéseit, a törvénnyel és a statútummal összhangban. 
 A Tanács az álláspontjairól és javaslatairól tájékoztatja a Képviselő-testületet, amely köteles 
azokról az első következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül véleményt nyilvánítani. 
 A  Képviselő-testület köteles a nemzeti és etnikai közösségek jogait érintő összes határozatok 
javaslatait a Tanácsnak előzetesen véleményezésre megküldeni. 
 A Tanácsnak joga van arra, hogy az Alkotmánybíróság előtt eljárást indítson a Képviselő-testület 
határozata, vagy egyéb általános aktusa alkotmányosságának és törvényességének elbírálására ha úgy véli, 
hogy azok közvetlenül sértik a Tanácsban képviselt nemzeti és etnikai közösségek jogait, és joga van arra, 
hogy azonos feltételekkel az Alkotmánybíróság előtt eljárást indítson annak elbírálására, hogy a 
Képviselő-testület határozata vagy egyéb általános aktusa összhangban van-e a statútummal. 
 A Tanács hatáskörét, összetételét és munkájának módját részletesebben a Képviselő-testület külön 
határozata szabályozza, a törvénnyel és a statútummal összhangban. 
 
 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK TANÁCSA 
 

56. szakasz 
 

 A Községben a polgárok demokratikus befolyásának a helyi önkormányzat fejlesztésében való 
érvényesítése céljából megalakul a Helyi Önkormányzat Fejlesztésének és Védelmének Tanácsa (a 
továbbiakban: Tanács). 
 A Tanács tagjait a polgárok és a helyi önkormányzat szempontjából jelentős szakterületek 
szakértőinek sorából választják.  
 A Tanácsnak joga van arra, hogy javaslatokat terjesszen a Képviselő-testület elé a helyi 

önkormányzat fejlesztésével és a Község alkotmányban és törvényben meghatározott jogainak 
védelmével és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatban. 

 A Község szervei, a Községi Közigazgatás és a Községben működő közszolgálatok kötelesek a 
Tanács javaslatairól véleményt nyilvánítani. 
 A Tanács jogait és kötelességeit, összetételét és munkájának módját és tagjai megválasztásának 
módját a Képviselő-testületnek a Tanács megalakításáról szóló  külön határozata szabályozza. 
 A Tanács megalakításáról szóló határozat és a Tanács tagjainak kinevezéséről szóló végzés akkor 
tekinthető meghozottnak, ha az összes képviselők többsége rá szavazott. 
 
 A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 

57. szakasz 
 

 A Községi Választási Bizottságot, amelynek legalább 6 tagja van, a Képviselő-testület nevezi ki. 
 A Községi Választási Bizottságnak titkára van, akit a Képviselő-testület nevez ki. 
 A titkár döntési jog nélkül vesz részt a Bizottság munkájában. 
 A Községi Választási Bizottság elnökének és tagjainak, valamint titkárának helyettese van. 
 A Községi Választási Bizottság elnökévé, elnökhelyettesévé és titkárává okleveles jogászokat kell 
kinevezni. 
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58. szakasz 
 

 A Községi Választási Bizottság: 
1. gondoskodik a képviselőválasztások lebonyolításának törvényességéről, 
2. kijelöli a szavazóhelyeket, különös gondot fordítva a választóknak a szavazóhelyek szerinti 

egyenletes megoszlására, és a szavazóhelyeknek a választók számára való 
hozzáférhetőségére, 

3. kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és a kinevezi tagjaikat, 
4. utasításokat ad a szavazatszedő bizottságoknak a képviselőválasztások eljárásának 

lebonyolítása tekintetében, 
5. előírja az űrlapokat és megszervezi a technikai előkészületeket a képviselőválasztások 

lebonyolítására, 
6. megállapítja, hogy a választási listák összeállítása és benyujtása a képviselőválasztásokra 

vonatkozó jogszabályokkal összhangban történt-e, 
7. kihirdeti a választási listákat, 
8. meghatározza a szavazólapok formáját és külalakját, a szavazólapok szavazóhelyek szerinti 

számát és jegyzőkönyvileg átadja azokat a szavazatszedő bizottságoknak, 
9. megállapítja és kihirdeti a képviselőválasztások összesített eredményét, 
10. jelentést tesz a helyi önkormányzati egység Képviselő-testületének a lefolytatott képviselővá-

lasztásokról, 
11. a statisztikai teendőkre illetékes köztársasági szervnek közvetlenül a választások befejeződése 

után megküldi a képviselőválasztások lebonyolítására és eredményeire vonatkozó adatokat, 
12. ellátja a képviselőválasztásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb teendőket 

is. 
Munkája során a választási bizottság alkalmazza A Köztársasági Választási Bizottságnak a 

népképviselők választásának lebonyolítására vonatkozó utasításait és egyéb aktusait. 
 

VI. A KÉPVISELŐTESTÜLET AKTUSAINAK MEGHOZATALA 
 

1. Az aktusok fajtái 
 

59. szakasz 
 

 A Képviselő-testület határozatokat, végzéseket, záróhatározatokat és ajánlásokat hoz és hiteles 
értelmezéseket ad. 
 Határozattal szabályoz meghatározott kérdéseket a község hatáskörébe tartozó területeken. 
 Záróhatározattal pontosítja álláspontjait, illetve állásfoglalásait, véleményét, megállapításait, 
meghagyásait és felhatalmazásait bizonyos kérdések megvitatása kapcsán. 
 Végzéssel kinevez, megalakít, megállapít, határoz valamely jogi ügyben, amikor egyedi alanyok, 
egyedi jogairól és kötelezettségeiről dönt. 
 Ajánlással javasolja bizonyos kérdések szabályozását olyan területeken, amelyeken a Képviselő-
testület nem illetékes a döntéshozatalra. 
 Hiteles értelmezéssel megadja a Képviselő-testület által meghozott aktusoknak vagy azok egyes 
rendelkezéseinek értelmezését. 
 

2. Az aktusok meghozatalának eljárása 
 

60. szakasz 
 

 A Képviselő-testület ülésén meghozandó határozat és egyéb aktus javaslatát a polgármester 
terjeszti elő, kivéve a költségvetésről szóló határozat javaslatát, amelyet a Községi éTanács terjeszt elő.  
 A Képviselő-testület ülésén meghozandó határozat és egyéb aktus tervezetét a Községi 
Közigazgatás készíti elő és eljuttatja a polgármesterhez, aki véglegesíti a határozat vagy egyéb aktus 
javaslatát. 
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 A javaslatot olyan formában kell előterjeszteni, amelyben az aktust meghozzák, és indokolással 
kell ellátni. Az indokolás tartalmazza: az aktus meghozatalának alapját és indítékait, a vele elérni kívánt 
cél ismertetését és a végrehajtásához szükséges pénzeszközök becsült összegét. 
 

61. szakasz 
 

 A javaslatot, a Képviselő-testületben való megvitatása előtt, megtárgyalják az illetékes 
munkatestületek. 
 Az illetékes munkatestületek véleményük keretében javasolhatják a Képviselő-testületnek, hogy a 
javaslatot fogadja el teljes egészében, hogy a határozatot vagy egyéb aktust az előterjesztő által 
előterjesztetthez képest részben vagy teljes egészében módosított szövegben hozza meg, vagy hogy a 
javaslatot ne fogadja el. 
 

62. szakasz 
 

 A Képviselő-testület az ülés napirendjére tűzött javaslatról megvitatása után dönt, kivéve azokat az 
eseteket, amelyekben a jelen ügyrend értelmében vita nélkül kell dönteni. 

 
63. szakasz 

 
 A vita berekesztése után áttérnek a javaslatról való szavazásra. 
 A javaslatról egészében kell szavazni. Ha módosítási javaslatot nyujtottak be, előstzör arról kell 
dönteni, majd a javaslatról egészében. 
 

64. szakasz 
 

 Az aktus előterjesztője, illetve képviselője a vita kezdetén előadhatja a javaslat kiegészítő 
indokolását. Joga van arra, hogy részt vegyen a vitában, egészen a javaslatról folytatott vita berekesztéséig, 
és hogy magyarázattal szolgáljon és kifejtse a véleményét. 
 Az előterjesztőnek joga van arra, hogy a Képviselő-testület ülésén a javaslatról folytatott vita 
berekesztéséig a javaslatot visszavonja. 
 

65. szakasz 
 

 Az aktus javaslatának módosítására és kiegészítésére irányuló javaslatot módosító indítvány 
formájában kell benyujtani. 
 A módosító indítványt írásban, indokolással ellátva, legkésőbb egy nappal az ülés megtartása előtt 
kell benyujtani, de ha az ülés sürgőssen hívták össze, akkor magán az ülésen is benyujtható. 
 A harározat vagy egyéb aktus előterjesztője a javaslat vitájának berekesztéséig nyujthat be 
módosító indítványokat. 
 A módosító indítványról az előterjesztőnek kötelezően véleményt kell nyilvánitani. 
 

66. szakasz 
 

 A Képviselő-testület legelőször az ülés megtartása előtt benyujtott módosító indítványokról dönt. 
 Az előterjesztő által benyujtott módosító indítvány a javaslat alkotó részévé válik és arról a 
Képviselő-testület nem nyilvánít külön véleményt. 
 Ha a javaslatnak ugyanarra a szakaszára több módosító indítványt nyujtottak be, akkor először 
arról az indítványról kell dönteni, amellyel a szakasz törlését javasolják. 
 

67. szakasz 
 

 Azok az aktusok, amelyeket a Képviselő-testület hoz meg és amelyeknek meghozatalára a törvény 
előirányozza az illetékes minisztérium vagy egyéb szerv előzetes egyetértésének vagy véleményének 
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kikérését, az ülésen csak az egyetértés, illetve a vélemény megszerzése után és ezekkel összhangban 
hozhatók meg. 
 

68. szakasz 
 

 A polgármester javasolhatja, hogy bizonyos kérdésről szóló aktust sürgősségi eljárás szerint 
hozzonak meg, és az ilyen javaslatot köteles megindokolni. 
 Ha az ilyen javaslatot magán az ülésen terjesztették elő, a Képviselő-testület haladéktalanul 
kijelöli a határidőt, amelyen belül az illetékes munkatestületek az aktus javaslatát megtárgyalják, és a 
meghozatalával kapcsolatban kialakított véleményükről, indítványaikról és javaslataikról a Képviselő-
testületnek jelentést tesznek. 
 Ha az illetékes munkatestületek nem nyujtják be jelentéseiket a kijelölt határidőben, akkor az  
aktus megvitatása és elfogadása a Képviselő-testületben jelentéseik nélkül lefolytatható. 
 Sürgősségi eljárás szerint olyan aktus hozható meg, amely olyan kérdéseket és viszonyokat 
szabályoz, amelyeknek szabályozására halaszthatatlan szükség van, vagy amelynek rendes eljárásban való 
meghozatala az emberek életére és egészségére és a szervek és szervezetek működésére nézve káros 
következményekkel járhatna. 
 A sürgősségi eljárás szerint meghozandó aktus javaslatát legkésőbb az ülés kezdetéig kézbesíteni 
kell a képviselőknek. 

 
3. Az aktusok őrzése és közzététele 

 
69. szakasz 

 
 A Képviselő-testület határozatának és egyéb aktusának és a hiteles értelmezésnek az eredeti 
példányát a Képviselő-testület pecsétjével kell ellátni. 
 A határozat, illetve az egyéb aktus vagy a hiteles értelmezés eredeti példányának a határozatnak, 
illetve az egyéb aktusnak vagy a hiteles értelmezésnek a Képviselő-testület ülésén elfogadott szövege 
tekintendő. 
 A Képviselő-testület határozatának, illetve egyéb aktusának és a hiteles értelmezésnek az eredeti 
példányát a Képviselő-testület irattárában kell őrizni. 
 Az eredeti példányok kidolgozásáról, pecséttel való ellátásáról, őrzéséről és nyilvántartásáról a 
Képviselő-testület titkára gondoskodik. 
 

70. szakasz 
 

 A Képviselő-testület által meghozott aktusokat közzé kell tenni Topolya község Hivatalos 
Lapjában. 
 A Képviselő-testület határozatainak és egyéb aktusainak és a hiteles értelmezésnek a 
közzétételéről a Képviselő-testület titkára gondoskodik. 
 A Képviselő-testület titkára a határozat, az egyéb aktus vagy a hiteles értelmezés eredeti szövege 
alapján helyreigazitást ad ki, ha erre a határozat, az egyéb aktus  vagy a hiteles értelmezés közzétett 
szövegében észlelt hiba miatt szükség van. 
  

 
VII. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSE 

 
1. Az ülés összehívása 

 
71. szakasz 

 
 A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer tart ülést. 
 A Képviselő-testület ülését a Képviselő-testület elnöke hívja össze a saját kezdeményezésére, vagy 
a polgármester vagy a képviselők egyharmadának a javaslatára. 
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72. szakasz 
 

 A Képviselő-testület elnöke köteles az ülést 7 napon belül összehívni, ha ezt az előző szakasz 
szerinti felhatalmazott előterjesztő írásban kéri. 
 

73. szakasz 
 

 A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót legalább 7 nappal az ülés megtartására kijelölt nap 
előtt kézbesíteni kell a képviselőknek. 
 A képviselőknek a meghívóval együtt kézbesíteni kell a napirend javaslatát, a napirendi javaslat 
szerinti kérdések megfelelő anyagait, valamint az előző ülés jegyzőkönyvét is. 
 Kivételesen, sürgős esetekben, a Képviselő-testület elnöke összehívhatja a Képviselő-testület 
ülését 7 napnál rövidebb határidőben is, és erre az ülésre a napirendet magán az ülésen javasolhatja. 
 Ha az ülést e szakasz előző bekezdése szerint tartják meg, akkor az írásbeli és szóbeli módosító 
indítványok magán az ülésen terjeszthetők elő. 
 

74. szakasz 
 

 A Képviselő-testület ülésére a képviselőkön kívül meg kell hívni a polgármestert, a Községi 
Tanács tagjait, a Községi Közigazgatás jegyzőjét és szükség szerint a Községi Közigazgatás szervezeti 
alapegységeinek vezetőit. 
 Az ülésre szükség szerint más személyek is meghívhatók. 
 

2. Az ülés megnyitása és a napirend 
 

75. szakasz 
 

 Az elnök megnyitja a Képviselő-testület ülését amikor a hivatalos nyilvántartás alapján 
megállapítja, hogy a képviselők többsége jelen van. Ha  a képviselők valamelyike kétségbe vonja a 
határozatképes létszám meglétét, ezt névsorolvasással kell ellenőrizni. 

 
76. szakasz 

 
 A Képviselő-testület és munkatestületeinek ülései lehetnek zártak a nyilvánosság részére. Az erre 
vaonatkozó javaslatot és indokolást a Képviselő-testület elnöke terjeszti elő. Erről a javaslatról vita nélkül 
kell dönteni. 
 

77. szakasz 
 

 A napirendet a Képviselő-testület elnöke javasolja. 
 

78. szakasz 
 

 A napirend megállapításának eljárása során egyenként kell dönteni minden konkrét javaslatról, az 
előterjesztésük sorrendjében. 
 A képviselői kérdések és indítványok a napirend utolsó pontját képezik. 
 A napirendet egészében az egyes javaslatok kapcsán elfogadott módosításokkal és 
kiegészítésekkel együtt kell megállapítani. 
 

79. szakasz 
 

 Minden képviselőnek joga van arra, hogy a község teendőivel kapcsolatban kérdéseket tegyen fel 
és tájékoztatást kérjen a polgármestertől, a Községi Tancstól, a Képviselő-testület elnökétől, a tanácsoktól 
és bizottságoktól, a Képviselő-testület titkárától és a Községi Közigazgatás jegyzőjétől. 
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 Kérdezni lehet szóban vagy írásaban. A szóbeli kérdéseket a Képviselő-testület ülésén kell 
feltenni, az írásbelieket pedig a Képviselő-testület elnöke útján kell benyújtani. 
 A képviselő kérheti, hogy a kérdésére írásban, vagy a Képviselő-testület ülésén szóban 
válaszoljanak. 
 

80. szakasz 
 

 A feltett kérdésre a képviselőnek a Képviselő-testület ugyanazon ülésén vagy legkésőbb következő 
ülésén kell választ kapnia. Indokolt esetben a Képviselő-testület úgy dönthet, hogy a válaszadás határideje 
hosszabb legyen. 
 

81. szakasz 
 

 A napirend megállapítása az ülés kezdetén a jelenlevő képviselők szavazattöbbségével történik. 
 

3.  Az ülés menete 
 

82. szakasz 
 

 A napirendre való áttérés előtt el kell fogadni az előző ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvre tett 
megjegyzésekről a Képviselő-testület vita nélkül dönt. 
 

83. szakasz 
 

 A két ülés közötti jelentősebb cselekményekről a szükséges tájékoztatást a Képviselő-testület 
elnöke a napirendre való áttérés előtt szóban adja elő. 
 Erről nem kell vitát nyitni. 
 

84. szakasz 
 

 A napirendi pontok megvitatása a megállapított sorrendben történik. 
 

85. szakasz 
 

 Minden egyes kérdés megvitatása előtt, az előterjesztő képviselője vitaindítót adhat elő. A 
vitaindító előterjesztése után meg kell nyitni a vitát a konkrét kérdésről. 

 
86. szakasz 

 
 A Képviselő-testület ülésén senki sem szólalhat fel az előtt, hogy az elnöktől szót kért és kapott 
volna. 
 A Képviselő-testület elnöke a felszólalásra jelentkezésük sorrendjében adja meg a szót a 
képviselőknek, amig csak van felszólaló. A másodszor felszólalni kivánó felszólaló csak az után kaphatja 
meg a szót, hogy az első ízben felszólalók listája kimerült. 
 A polgármesternek, a munkatestület elnökének és a Képviselő-testület titkárának akkor kell 
megadni a szót, amikor kéri. 
 

87. szakasz 
 

 A felszólaló csak arról a kérdésről beszélhet, amely napirenden van. 
 A képviselőnek joga van arra, hogy magyarázattal szolgáljon ha az előző vitában személyét 
közvetlenül vagy közvetve említették, vagy szavait tévesen idézték, és ebben az esetben a Képviselő-
testület elnöke haladéktalanul megadja neki a szót (replikázásra való jog). 
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88. szakasz 
 

 A felszólalót senki sem szakíthatja félbe, s nem is figyelmeztetheti, a Képviselő-testület elnökének 
kivételével. 
 

89. szakasz 
 

 Az elnök az ülés folyamán megszakíthatja az ülést, s kijelölheti folytatásának napját és óráját. 
 Az elnök a határozatképes létszám hiányának megállapítása, bizonyos előkészületek elvégzésének 
és vélelmények kikérésének szükségessége esetén és egyéb esetekben szakítja meg az ülést és jelöli ki 
folytatásának időpontját. 
 

4. Az ügyrend megsértése 
 

90. szakasz 
 

 Minden olyan aktus és cselekmény, amely eltér a Képviselő-testület munkájára vonatkozóan 
megállapított eljárástól, a Képviselő-testület ügyrendjének megsértését képezi. 
 

91. szakasz 
 

 Annak a képviselőnek, aki az ügyrend megsértéséről kiván szólni, a Képviselő-testület elnöke 
megadja a szót mihelyt kéri, illetve mihelyt az előző felszólaló a felszólalását befejezi. 
 A képviselő köteles megjelölni az ügyrendnek azt a rendelkezését, amelyet véleménye szerint 
megsértettek.  

A Képviselő-testület elnöke megszakítja a tárgyat képező kérdés vitáját és magyarázatot ad az 
ügyrend megsértéséről. Ha a képviselő a Képviselő-testület elnökének magyarázatával nem elégedett, 
akkor a Képviselő-testület vita nélkül dönt az ügyrend megsértéséről. 

 
92. szakasz 

 
A Képviselő-testület  a jelenlevő képviselőinek szavazattöbbségével dönt az ügyrend esetleges 

megsértéséről. 
 

5. Az ülésen való döntéshozatal 
 

93. szakasz 
 

 A Képviselő-testület az ülésen, amelyen összes képviselőinek többsége jelen van, 
szavazattöbbséggel dönt. 
 Azokban a kérdésekben, amelyekről a község statútuma így rendelkezik, a Képviselő-testület az 
összes képviselőinek szavazattöbbségével dönt. 
 
 

94. szakasz 
 

 A képviselőnek joga és kötelessége, hogy szavazzon minden javaslatról, amelyről dönteni kell. 
 A szavazás alkalmával az elnök felszólítja  a képviselőket, hogy jelezzék ki van a javaslat 
"mellett", ki van "ellene", és végül, hogy tartózkodik-e valaki a szavazástól. 
 

95. szakasz 
 

 A szavazás befejezése után az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és ennek alapján 
kihírdeti, hogy a javaslatot, amelyről szavaztak, elfogadták-e vagy elutasították. 
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 Ha legalább 5 képviselő vagy a képviselőcsoport elnöke kétségbe vonja a szavazás megállapított 
eredményét, akkor hozzá kell látni a szavazatok nyilvános megszámlálásához, amit ugyanabban a 
kérdésben csak egyszer lehet megtenni. 
 

6. A rend fenntartása az ülésen 
 

96. szakasz 
 

 A Képviselő-testület ülésén a rendről az elnök gondoskodik. 
 Az ülés rendjének megsértéséért az elnök fegyelmi intézkedésként figyelmeztetést, vagy a szó 
megvonását róhatja ki. 
 A Képviselő-testület, az elnök javaslatára, intézkedésként az ülésről való eltávolítást róhatja ki. 
 

97. szakasz 
 

 A figyelmeztetést azzal a képviselővel szemben kell alkalmazni, aki a magatartásával, a 
Képviselő-testület elnökének engedélye nélküli felszólalásával, a felszólaló félbeszakításával vagy hasonló 
eljárással megbontja a rendet az ülésen vagy a jelen ügyrend rendelkezéseivel ellenkezően jár el. 
 

98. szakasz 
 

 A szó megvonását azzal a képviselővel szemben kell alkalmazni, aki felszólalásával megbontja az 
ülés rendjét vagy nem tartja magát a napirenden levő kérdéshez, és már kétszer figyelmeztették, hogy 
tartsa tiszteletben a rendet és az ügyrend rendelkezéseit. 
 

99. szakasz 
 

 Az ülésről való eltávolítást azzal a képviselővel szemben kell alkalmazni, aki a figyelmeztetés, 
illetve a szó megvonásának kirovása után is zavarja vagy akadályozza az ülés munkáját, sértegeti a 
Képviselő-testületet és a képviselőket, vagy olyan kifejezéseket használ, amelyek nem egyeztethetők össze 
a Képviselő-testület méltóságával. 
 A képviselő csak arról az ülésről távolítható el, amelyen megbontotta a rendet. Az eltávolítást vita 
nélkül kell kiróni. 
 A képviselő, akit az ülésről való eltávolítással róttak meg, köteles az ülés megtartásának helyéül 
szolgáló termet haladéktalanul elhagyni. 
 Ha az elnök az előirányozott intézkedésekkel nem tudja fenntartani a rendet az ülésen, akkor rövid 
időre elrendeli az ülés megszakítását. 
 

100. szakasz 
 

 A rendnek a Képviselő-testület ülésén való fenntartására vonatkozó rendelkezések a Képviselő-
testület ülésén jelen levő összes egyéb személyekre is érvényesek. 

 
7.  Az ülés jegyzőkönyve 

 
101. szakasz 

 
 A Képviselő-testület ülésének munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 
102. szakasz 

 
 Kötelezően a jegyzőkönyvbe kell foglalni: 
 - az ülés megtartásának helyét és idejét,  
 - a jelenlevő képviselők számát, 
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 - a hiányzó képviselők nevét, 
 - az egyéb jelenlevők nevét, 
 - a megállapított napirendet, 
 - a vitában felszólalók nevét, 
 - a szavazás eredményeinek adatait, és 
 - a meghozott aktusok megfogalmazását. 
 A jegyzőkönyv befejező megállapítása az ülés befejeződésének időpontja. 
 

103. szakasz 
 

 A jegyzőkönyvet a Képviselő-testület elnöke és titkára és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 
 A jegyőkönyv eredeti példányának őrzéséről a Képviselő-testület titkára gondoskodik. 
 

104. szakasz 
 

 A Képviselő-testület ülésén magnetofonfelvétel készül és szimultán fordítás folyik szerbről 
magyar, illetve magyarról szerb nyelvre. 
 A hangfelvételt a Képviselő-testület előző ülése jegyzőkönyvének elfogadásáig kell őrizni. 
 

VIII. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE KÖZVETLEN HÁBORÚS 
VESZÉLY, HADI- ÉS RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ESETÉN 

 
105. szakasz 

 
 Hadiállapot esetén a Képviselő-testület illetékességének körébe tartozó aktusokat a  polgármester 
hozza meg, azzal, hogy köteles azokat megerősítésre a Képviselő-testület elé terjeszteni, mihelyt annak 
összehívására lehetőség nyílik. 
 

IX. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

106. szakasz 
 

 A Képviselő-testület munkája a nyilvánosság számára hozzáférhető. 
 

107. szakasz 
 

 A Képviselő-testület és munkatestületeinek ülésén jelen lehetnek a sajtó és a nyilvános 
tájékoztatás egyéb formáinak meghatalmazott képviselői. 
 Az ülésterembe való belépés előtt az akkreditált ujságírók kötelesek a hivatalos személynek az 
őket akkreditáló tájékoztatási eszköz ujságíró kitűzőjét felmutatni és azt jól látható helyen viselni. 
 

108. szakasz 
 

 Az akkreditált ujságírók rendelkezésére kell bocsátani a Képviselő-testület és munkatestületeinek 
hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó határozatok  és egyéb általános aktusok javaslatait, valamint 
tájékoztató és dokumentációs anyagokat. 

 
109. szakasz 

 
 A Képviselő-testület ülésén jelen lehetnek a polgárok is. 
 A polgár, aki jelen kiván lenni a Képviselő-testület ülésén, köteles a Képviselő-testület 
üléstermébe való belépéskor a hivatalos személynek a személyi igazolványát azonosítás és az ülésen jelen 
levők nyilvántartásba vétele céljából felmutatni. 
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110. szakasz 
 

 A Képviselő-testület hivatalos közleményt adhat ki a sajtó és az egyéb tájékoztatási eszközök 
részére. 
 A hivatalos közlemény szövegét a megfelelő szolgálat állítja össze és a Képviselő-testület elnöke 
vagy az általa felhatalmazott személy hagyja jóvá. 
 Sajtóértekezletet a Képviselő-testületben a polgármester, a Képviselő-testület elnöke vagy az általa 
felhatalmazott személy, az elnökhelyettes és a képviselőcsoportok elnökei tarthatnak. 
 

111. szakasz 
 

 A Képviselő-testület és munkatestületei, a törvényben megállapított esetekben és a jelen 
ügyrenddel összhangban, korlátozhatják vagy kizárhatják munkájuk nyilvánosságát. 
 

X. A KÖZSÉGI TANÁCS 
 

112. szakasz 
 

 A Községi Tanács ellátja a község teendőit a törvénnyel és a község statútumával összhangban.  
 

113. szakasz 
 

 A Községi Tanács megválasztása előtt a Képviselő-testület meghozza A Községi Tanácsról szóló 
határozatot, amely szabályozza a Községi Tanács tagjainak számát, szervezetét és munkájának módját, a 
község statútumával összhangban. 
 Ezt a határozatot az összes képviselők szavazattöbbségével kell meghozni. 
 

114. szakasz 
 

 A Községi Tanácsot a Képviselő-testület a polgármester javaslatára, nyilvános szavazással 
választja, hacsak a Képviselő-testület nem dönt úgy, hogy a választás titkos szavazással történjen. 
 A Képviselő-testület a Községi Tanács minden egyes tagjára egyenként szavaz. 
 A Községi Tanács tagjává megválasztották azt a jelöltet, akire az összes képviselők többsége 
szavazott. 

115. szakasz 
 

 A Községi Tanács tagjait arra az időszakra választják, amelyre a Képviselő-testületet választották. 
 

116. szakasz 
 

 A Községi Tanács tagja lemondhat vagy felmenthető e tisztségéből azon idő letelte előtt is, 
amelyre megávlasztották. 
 A Községi Tanács tagjának felmentését a polgármester és a képviselők legalább 1/3-a javasolhatja. 
 A javaslatot írásban kell benyújtani és indokolással kell ellátni. 
 A felmentés a megválasztással azonos módon történik. 
 

117. szakasz 
 

 A Községi Tanács legkésőbb a megválasztásától számított 30 napon belül megvitatásra benyújtja  
a munkaprogramját a Képviselő-testületnek. 
 A Községi Tanács évente legalább egyszer jelentést tesz a munkájáról a Képviselő-testületnek. 
 A Községi Tanács programját és jelentését az összes képviselők szavazattöbbségével kell 
elfogadni. 

Ha a programot és a jelentést nem fogadják el, meg kell indítani az eljárást az új Községi Tanács 
megválasztására. 
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XI. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 

 
118. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatás ellátja a község teendőit a törvénnyel és a község statútumával 
összhangban. 
 

119. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás szervezetét és működésének módját külön határozat szabályozza, amelyet 
a polgármester javaslatára a Képviselő-testület hoz meg a törvénnyel és a község statútumával 
összhangban. 
 

120. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás munkáját a jegyző irányítja. 
 A jegyző a Képviselő-testületnek és a polgármesternek felel a munkájáért és a Községi 
Közigazgatás munkájáért, a község statútumával és a Képviselő-testületnek A Községi Közigazgatásról 
szóló határozatával összhangban. 
 A jegyzőt a polgármester javaslatára a Képviselő-testület nevezi ki, nyilvános szavazással, az 
összes képviselők szavazattöbbségével. 
 

121. szakasz 
 

 Jegyzővé olyan személy nevezhető ki, aki megfelel a törvényben és a község statútumában 
megállapított feltételeknek. 
 

122. szakasz 
 

 A jegyző lemondhat vagy felmenthető e tisztségből. 
 A jegyző a lemondását írásban nyújthatja be. 
 Lemondása esetén a jegyző tisztsége a Képviselő-testület azon ülésének napján szűnik meg, 
amelyen lemondását benyújtotta, illetve a következő ülésen ha lemondását két ülés között nyújtotta be.  
 A jegyző felmentését a polgármester és a képviselők 1/3-a javasolhatja. 
 A felmentésről az összes képviselők szavazattöbbségével kell dönteni. 
 

123. szakasz 
 

 A jegyző gondoskodik a Községi Közigazgatás teendőinek megszervezéséről és ellátásáról, 
összehangolja annak munkáját, jogi véleményt ad a fontosabb kérdésekről a Képviselő-testületnek és 
szerveinek és ellátja az egyéb teendőket a törvénnyel, a község statútumával és A Községi Közigazgatásról 
szóló határozattal összhangban. 
 

 
XII. A KÉPVISELŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
124. szakasz 

 
 A képviselőnek joga és kötelessége, hogy jelen legyen a Képviselő-testület és azon 
munkatestületeinek ülésein, amelyeknek tagja, hogy részt vegyen azok munkájában és döntéshozatalában, 
és, hogy a képviselői tisztségének gyakorlásához szükséges tájékoztatásért folyamodjon a Képviselő-
testület és a Községi Közigazgatás tisztségviselőihez. 
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A képviselőnek joga van arra, hogy jelen legyen a Képviselő-testület más munkatestületeinek 
ülésein, habár azoknak nem tagja, és hogy részt vegyen azok munkájában, döntéshozatali jog nélkül. 
 A képviselőtől nem vonható meg a Képviselő-testület épületébe való belépés és ott-tartózkodás 
joga. 
 A képviselőnek joga van a helyiségek használatára, amelyeket a polgárokkal való találkozásra 
kijelöltek a számára. 
 

125. szakasz 
 

 A képviselő, aki indokolt okok miatt nem lehet jelen az ülésen, értesíti erről a Képviselő-testület 
elnökét vagy titkárát. 

 
126. szakasz 

 
 A képviselő térítésre jogosult a Képviselő-testület és munkatestületeinek munkájában való 
részvételéért, a Képviselő-testület határozatával összhangban. 
 

 
A képviselők megbízatási-mentelmi jogai 

 
127. szakasz 

 
 A képviselőnek mandátuma hitelesítése után képviselői igazolványt kell kiadni. 
 Az igazolványban fel kell tüntetni a képviselőt megillető mentelmi jogokat. 
 
 

128. szakasz 
 

 A képviselő mentelmet élvez. 
 A képviselő nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem vehető őrizetbe és nem büntethető a 
Képviselő-testület és munkatestületeinek ülésén kifejtett nézetéért, vagy leadott szavazatáért. 
 
 

XIII. A SZAKMAI ÉS EGYÉB TEENDŐK ELLÁTÁSA A KÉPVISELŐ- 
TESTÜLET SZÜKSÉGLETEIRE 

 
129. szakasz 

 
 A szakmai és egyéb teendőket a Képviselő-testület, a munkatestületek és a képviselők 
szükségleteire a Községi Közigazgatás megfelelő szervezeti alapegységei látják el, amit A Községi 
Közigazgatásról szóló határozat külön szabályoz. 
 

XIV. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET EGYÜTTMŰKÖDÉSE MÁS KÖZSÉGEK 
ÉS VÁROSOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEIVEL 

 
130. szakasz 

 
 A Képviselő-testület együttműködik más bel- és külföldi községek és városok képviselő-
testületeivel illetve képviseleti testületeivel, a törvénnyel és a község statútumával összhangban. 
 Az együttműködés a Képviselő-testület küldöttségeinek vagy egyes tisztségviselőinek, illetve más 
községek és városok képviselő-testületei képviselőinek kölcsönös látogatásai, továbbá információk, egyéb 
anyagok és publikációk cseréje révén valósul meg. 
 A küldöttség, a tisztségviselő, vagy a képviselő köteles a Képviselő-testületnek a látogatásról a 
befejeződésétől számított 10 napon belül jelentést tenni. 
 A Képviselő-testület a látogatás eredményeit a következő ülésén tárgyalja meg és értékeli. 
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XV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

131. szakasz 
 

 A jelen ügyrend hatályba lépésével Topolya község Képviselő-testületének ügyrendje (Topolya 
község Hiv. Lapja 95/4, 97/3 és 2000/5 szám) hatályát veszti, kivéve a község szerveire vonatkozó 
rendelkezéseit, amelyek a Képviselő-testület képviselői következő választásának lebonyolításáig 
alkalmazandók. 
 

132. szakasz 
 

 A jelen ügyrend a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép 
hatályba, kivéve a község szerveire vonatkozó rendelkezéseit, amelyek a Képviselő-testület képviselői 
következő választásának lebonyolításától kezdve alkalmazandók. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:110-12/2002-I Bábi Attila s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2002.07.11. elnöke 
 
46. 
 

 A Pro Urbe-díj alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/10 szám) 5. és 
Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6 szám) 33. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete, a 2002. július 11-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A 2002. ÉVI PRO URBE-DÍJ ODAITÉLÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 A Pro Urbe-díjat a 2002. évben a következő természetes és jogi személyeknek itéljük oda: 
1. Dr. Harkai Imre, topolyai lakosnak 
2. A topolyai Csáki Lajos Általános Iskolának, 
3. A topolyai Községi Munkavédelmi Egyesületnek. 

 
II. 

 
 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 17-2/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002. 07. 11. elnöke 
 
47. 
 

A tűzvédelmi törvény (SzSzK Hivatalos Közlönye, 88/37 szám) 3. és 19. szakasza, A 
mezőgazdaságra vonatkozó külön tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzat rendelkezései 
(SzSzK Hiv. Közlönye 84/27 szám) és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 
2001/7. szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2002. július 11-i ülésén, 
meghozta az alábbi 
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V É G Z É S T 
 

A 2002. ÉVI ARATÁSI MUNKÁLATOKAT ÉS AZ ARATÁS IDEJÉN ESEDÉKES  
TŰZVÉDELMI TEENDŐKET EGYEZTETŐ KÖZSÉGI TÖRZSKAR  

MEGALAKITÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A 2002. Évi Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető 
Községi Törzskar megalakításáról szóló végzés ("Topolya község Hivatalos Lapja , 2002/6 szám) II. 
pontjában az 1. sorszám így módosul: 
 "1. Vukosavljević Živojin, Mezőgazdaságfejlesztési Intézet – elnök." 
 A 17. sorszám törlendő. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 217-1/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002. július 11.  elnöke 
 
 
48. 
 

A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 
2000/25 szám) 27., A topolyai tájékoztatási közvállalat alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. 
Lapja, 2001/10 szám) 9. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6. szám) 33. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. július 11-i ülésén, meghozta  az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT ALAPSZABÁLYÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS  KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

 
 A Topolyai Tájékoztatási közvállalat alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
2002.06.28-i 23/2002 számú határozatot jóváhagyjuk. 
  

II. 
 

E Végzést közzé kell tenni  Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-13/2002-I  Bábi Attila, s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002. 07. 11. elnöke 
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49. 
 
A vállalatokról szóló törvény (JSzK Hivatalos Lapja 96/29, 96/33, 97/29., 98/59., 99/74 és 2001/9. 

szám) 421. szakasza, A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK 
Hiv.Közlönye, 2000/25 szám) 27. szakaszának 7. pontja és Topolya község statútumának (Topolya község 
Hiv. Lapja, 2002/6. szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. július 11-i 
ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI TK RT-NEK A TOPOLYAI TKV ÁLTALI ÁTVÉTELÉVEL-CSATOLÁSÁVAL 
TÖRTÉNŐ TÁRSULÁS ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 

 
 A Topolyai TK Rt-nek a Topolyai TKV általi átvételével-csatolásával történő társulás 
elfogadásáról szóló határozatot, amelyet a Topolyai TKV igazgatóbizottsága a  2002.06.28-i ülésén hozott 
meg, jóváhagyjuk. 
 

II. 
 

E végzést közzé kell tenni  Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-10/2002-I Bábi Attila, s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002. 07. 11. elnöke 
 
50. 
 

A vállalatokról szóló törvény (JSzK Hivatalos Lapja 96/29, 96/33, 97/29., 98/59., 99/74 és 2001/9. 
szám) 423. szakasza, és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6. szám) 33.és 
101. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. július 11-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

ZÁRÓHATÁROZATOT 
 

AZ ÁTVÉTELLEL-CSATOLÁSSAL TÖRTÉNŐ TÁRSULÁSRÓL SZÓLÓ  
SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 

 
 A Topolyai TK Rt-nek a Topolyai TKV általi átvételével-csatolásával történő társulásról szóló 
szerződést  jóváhagyjuk. 
 

II. 
 

 A Topolyai TKV igazgatóját a jelen záróhatározat I. pontjában említett szerződés aláírására 
fölhatalmazzuk. 
 

III. 
 

E végzést közzé kell tenni  Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
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TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-10/2002-I  Bábi Attila, s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.07.11. elnöke 
 
51. 
 
 Az elsődleges egészségvédelem terén működő topolyai Dr.Hadzsy János Egészségház és 
Gyógyszertár alapítói jogainak átvételéről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6 szám) III. 
pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6 szám) 33. szakaszának 9. pontja 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. július 11-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ 
ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 A topolyai Dr. Hazsy János Egészségháznak az igazgatóbizottsága által 2002.06.27-én 01-385 
szám alatt meghozott alapszabályát jóváhagyjuk. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 022-5/2002 Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002. 07. 11. elnöke 
 
52. 
 
 A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységekről szóló törvény (Sz K Hiv.Közlönye 2000/25 
szám) 12. és 15. szakasza, A Topolya község Településrendezési Intézetének Topolya és Kishegyes 
községek Településtervezési- és rendezési Kft Közvállalatává szervezéséről szóló határozat (Topolya 
község Hiv. Lapja 2001/4 szám) 3. szakaszának 2. bekezdése és 6. szakaszának 2. bekezdése és Topolya 
község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete, a 2002. július 11-i ülésén, meghozta e 

 
V É G Z É S T 

 
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK TELEPÜLÉSTERVEZÉSI  

ÉS -RENDEZÉSI KFT KÖZVÁLLALATA IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐ- 
BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 
 

 A Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési Kft Közvállalata igazgató-  és 
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 
2001/5 szám) I. pontjában  4. sorszám alatt a következő szövegnek kell állnia: 

"4. Csóré Róbert - tag, Kishegyesről". 
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II. 
 

 A II. pontban 2. sorszám alatt a következő szövegnek kell állnia: 
 "2. Apostolović Branko – tag, Topolyáról". 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-10/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002. 07. 11. elnöke 
 
53. 
 
 Az általános iskolásról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye 92/50, 93/53, 93/67, 94/48, 94/66 és 
2002/22 szám) 118. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6 szám) 33. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. július 11-i ülésén, meghozta az alábbi 
 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁK ISKOLASZÉKEINEK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Kinevezzük a topolyai Csáki Lajos ÁI iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az alábbiak 
szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Beretka Rind Erika 
2. Pistyák Ilona 
3. Klobušicki Miroslav 

- a tantestület képviselői: 
4. Crnobrnja Jadranka, tanítónő 
5. Stefanović Ilona á.i. biológiatanár, 
6. Kovács Szilvia, pszichológus, 

- a szülői tanács képviselői: 
7. dr. Kanjevac Nebojša, fogorvos, 
8. Celluska Aposztolovity Márta, ügyintéző, 
9. Medaković Melinda, egészségügyi nővér 

 
II. 
 

  
 Kinevezzük a topolyai Nikola Tesla ÁI iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az alábbiak 
szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Balanyi János, 
2. Dudas Ladislav, 
3. Námesztovski Tünde, 
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- a tantestület képviselői: 
4. Vlade Grbić, á.i.  némettanár 
5. Josip Košpenda, a műsz. nev. á. i. tanára 
6. Stevo Ilibašić, tornatanár 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Branko Uzelac, felügyelő, 
8. Aniko Jablan, energetikai mérnök, 
9. Német Gábor, kereskedő. 

 
III. 

 
 Kinevezzük a moravicai id. Kovács Gyula ÁI iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az 
alábbiak szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Méheskei Kiss Gizella, 
2. Drenkovics Tibor, 
3. Hallgató László, 

- a tantestület képviselői: 
4. Lakk Ilona, osztálytanító, 
5. Szeteli Lili, osztálytanító, 
6. Natkai Károly, a műsz. nev. á.i. tanára 

- a szülői tanács képviselői: 
7. dr. Somogyi Emma, orvos, 
8. Krac Lívia, gyógyszerész, 
9. Lovász Sándor, közgazdász. 

 
 

IV. 
 

 Kinevezzük a pacséri Mosa Pijade ÁI iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az alábbiak 
szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Breznyák János, 
2. Nagy Ottó. 
3. Fodor Zoltán, 

- a tantestület képviselői: 
4. Morák Eva, á. i.  zenetanár, 
5. Ninkov Vesna, osztálytanító, 
6. Nyúl Zoltán, történelemtanár, 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Egić Danica, mezőg.technikus,hivatalnok 
8. Tešić Branko, földműves, 
9. Komáromi Gizella, ujságíró. 

 
V. 
 

 Kinevezzük a krivajai Vuk Karadžić ÁI iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az alábbiak 
szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 
        1. Kosanović Dragiša 
        2. Uzelac Slobodan 
        3. Uzelac Žarko 
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- a tantestület képviselői: 
4. Ljiljana Kosanović, pedagógus, 
5. Tatjana Njegovan, osztálytanító, 
6. Desanka Ivančević, á. i. szerbtanár, 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Predrag Ognjenović, közgazdász, 
8. Luka Jelić, mezőg.mérnök, 
9. Milan Bukvić, autószerelő. 

 
VI. 

 

 Kinevezzük a bajsai Testvériség Egység ÁI iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az alábbiak 
szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Mengyán Ildikó, 
2. Nagy Borús Emőke, 
3. Lacković Károly, 

- a tantestület képviselői: 
4. Mészáros Julianna, földrajztanár, 
5. Szilágyi Eleonóra, osztálytanár, 
6. Dobrik B. Elenka, némettanár 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Dolinszki Árpád, lelkész 
8. Žugić Marko, bíró, 
9. Nerić Lazo, aerotechnikus. 

 
VII. 

 
 Kinevezzük a gunarasi Dózsa György ÁI iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az alábbiak 
szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Kancsár Eszter,  
2. Csikós Hermina, 
3. Rudics Attila 

- a tantestület képviselői: 
4. Surányi Zolna, osztálytanító 
5. Virág Katalin, á. i. számtantanár, 
6. Martinović Eleonóra, földrajztanár 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Eke Matild, háztartásbeli 
8. Horváth Katalin, háztartásbeli, 
9. Lévai Ilona, háztartaásbeli. 

 
VIII. 

 
 Kinevezzük a zentagunarasi Október 18-a ÁI iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az 
alábbiak szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Sípos Hajnalka, 
2. Kollár Imre, 
3. Lemler Róbert, 

- a tantestület képviselői: 
4. Perunovity Erzsébet, osztálytanító, 
5. Nagy Bozsik Angéla, osztálytanár, 
6. Üveges Gizella, magyartanár 

  



Број 9. 11.07.2002. СТРАНА  124. OLDAL 2002. 07.11.          9.  szám 
 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Bencsik Erika, 
8. Bata Zsuzsanna, 
9. Víg Károly. 

IX. 
 

 Kinevezzük a topolyai Zeneiskola iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az alábbiak szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Snežana Radovanović Petrović 
        2.   Dragoslav Dragoslavić 
        3.   Szügyi Izabella 

- a tantestület képviselői: 
4. Luhovity József, harmonikaelőadó, 
5. Szűcs Budai Klára, zongoratanár, 
6. Diósi Rózsa, harmonikatanár, 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Gazsó Edit, mérnök, 
8. Ilić Gyöngyi, á. i. tanár 
9. Kiss Zoltán, villamosmérnök. 
 

X. 
 
 Е végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 61-3/2002 Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002. 07. 11. elnöke 
 
 
54. 
 
 A középiskolásról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye 92/50, 93/53, 93/67, 94/48, 96/24 és 
2002/23 szám) 89. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6 szám) 33. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. július 11-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZÉPISKOLÁK 
 ISKOLASZÉKEINEK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Kinevezzük a topolyai Dositej Obradović Gimnázium iskolaszékének tagjait négy éves időszakra 
az alábbiak szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Lestár Tibor, 
2. Dr. Agyánszki Rózsa 
3. Dr. Tóth Ágoston 

- a tantestület képviselői: 
4. Vujović Peko, tornatanár 
5. Námesztovszki Margit, biológiatanár, 
6. Martinović Veselin, földrajztanár, 
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- a szülői tanács képviselői: 
7. Cservenák Lajos, okl.építészmérnök 
8. Sihelnik Ottilía, orosztanár 
9. Kaludjerović Dragoljub, hivatalnok 

 
II. 

  
 Kinevezzük a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola iskolaszékének tagjait négy éves 
időszakra az alábbiak szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. Radovanović Radovan, 
2. Pecsenka András, 
3. Dudás János, 

- a tantestület képviselői: 
4. Mileva Perić, számtantanár, 
5. Sipos Miklós, gépészettanár, 
6. Petar Žigić, a gyakorlati okt.koordinátora 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Dognár Ferenc, biológus, 
8. Uzelac Branko, felügyelő, 
9. Radovan Krivokapić, vegyészmérnök. 

 
III. 

 
 Kinevezzük a topolyai Mezőgazdasági Iskola iskolaszékének tagjait négy éves időszakra az 
alábbiak szerint: 
 - a helyi önkormányzat képviselői: 

1. dr. Major Ferenc,  
2. Majoros József, 
3. Mánity István, 

- a tantestület képviselői: 
4. Vladislav Plavšić, angoltanár, 
5. Kisimre Tibor, történelemtanár, 
6. Cipó Ibolya, okl. állatorvos, tanár, 

- a szülői tanács képviselői: 
7. Radivoje Spasić, okl. mezőg.mérnök, igazgató, 
8. Kmetykó László, okl. jogász, 
9. Zoran Dragin, okl. mezőg. mérnök, földműves. 

 

IV. 
 
 Е végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 61-4/2002 Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002. 07. 11. elnöke 
 
55. 
 
 A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya 
község Hiv. Lapja, 92/8. szám) 12. és Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizotsága 
ügyrendjének 56. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2002. 
július 9-i ülésén meghozta az alábbi 
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V É G Z É S T 
 

KÜLÖNSZÁMLÁK NYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Jóváhagyjuk három különszámla nyitását a 7. számlacsoportban a következő elnevezéssel: 
 a) A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés különszámlája 
 b) A tehetséges fiatalok iskoláztatásának különszámlája 
 c) A környezetvédelem különszámlája. 
 

II. 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlákat a Topolya község költségvetésének végrehajtása 
elnevezésű 452-630-6-37 számú alapszámlához kell csatolni. 
 

III. 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlák finanszírozására szolgáló eszközöket Topolya község 
költségvetéséből, valamint támogatások, segélyek, önkéntes adományok, ajándékok és támogatók révén 
kell biztosítani. 
 

IV. 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlák pénzügyi dokumentumainak hitelesítésére a topolyai 
Községi Közigazgatás pénzügyi osztályának pecsétjét kell használni. 

 

V. 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlákon levő eszközökkel Topolya Község Képviselő-
testületének elnöke és Topolya Község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának elnöke rendelkezik. 
 Az 1. bekezdésben felhatalmazott utalványozók a dokumentációt külön-külön és korlátozás nélkül 
írják alá.  
 

VI. 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlákon levő eszközök felhasználásának módjáról Topolya 
Község Képviselő-testülete elnökének javaslatára Topolya Község Képviselő-testületének Végrehajtó 
Bizottsága dönt. 
 

VII. 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlákkal kapcsolatos tevékenységeket Topolya Község 
Képviselő-testületének elnöke koordinálja. 
 A szakmai-ügyintézési teendőket a különszámlák szükségleteire a topolyai Községi Közigazgatás 
látja el. 

 

VIII. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 4-12/2002-I Dudaš Aleksandar, s.k., 
Topolya a Végrehajtó Bizottság  
2002.07.09.  elnöke 
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45. A topolyai Községi Képviselő-testület ügyrendje 96. 
   

46. Határozat a 2002. évi Pro Urbe-díj odaitéléséről 117. 
   

47. Végzés A 2002. Évi Aratási Munkálatokat  és az Aratás Idején Esedékes 
Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskar Megalakításáról szóló 
végzés módosításáról 

 
 

117. 
   

48. Végzés A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapszabályának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról 

 
118. 

   
49. Végzés A Topolyai TK Rt-nek a Topolyai TKV általi átvételével-

csatolásával történő társulás elfogadásáról szóló határozat jóváhagyásáról 
 

119. 
   

50. Záróhatározat az átvétellel-csatolással történő társulásról szóló szerződés 
jóváhagyásáról 

 
119. 

   
51. Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház alapszabályának 

jóváhagyásáról 
 

120. 
   

52. Végzés Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési 
Kft közvállalata igazgató- és felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 
kinevezéséről 

 
 

120. 
   

53. Végzés a Topolya község területén működő általános iskolák 
iskolaszékeinek kinevezéséről 

 
121. 

   
54. Végzés a Topolya község területén működő középiskolák iskolaszékeinek 

kinevezéséről 
 

122. 
   

55. Végzés különszámlák nyitásáról 125. 
 
 
 
Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Társadalmi Tevékenységügyi,  Általános Igazgatási, 
Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási Osztálya. Tel: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-
testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2002. évre 4.080,00 dinár. Zsirószámla: 45200-637-3-245  
Topolyai Községi Közigazgatás - "Topolya község Hivatalos Lapjára". 
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