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123. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. és 76. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
szám) és a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 14. szakaszának 1. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám), Bajsa Helyi Közösség Tanácsa, a 
2013.07.31-én megtartott ülésén meghozta 
 

BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1.szakasz 
 

 Bajsa Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) a polgárok és szervezeteik érdekbeli, 
demokratikus és pártatlan közössége, mely keretében a polgárok saját maguk által megállapított, közvetlen 
és közös érdekből eredő szükségleteiket valósítják meg. 
 

2. szakasz 
 

 E Helyi Közösség a Bajsa község területén levő helyi közösségekről szóló határozat alapján alakult 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám). 

E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, ennek meghozatalától számított 15 
napon belül.  

3. szakasz 
 

 A helyi közösség jogi személy, Bajsa község Statútuma és a Topolya Község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozat által megállapított jogai és kötelességei, valamint székhelye van. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség Bajsa. 
 A Helyi Közösség székhelye: Bajsa, Zákó u. 6. 
 

4. szakasz 
 

 E Helyi Közösség Bajsa helységet foglalja magába. 
 

5. szakasz 
 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
E pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, a helyi közösség nevének, szerb nyelvű, cirill betűs feliratát, 

valamint ugyanezen felirat magyar, ruszin és szlovák nyelvű változatát tartalmazza, az ezeknek megfelelő 
helyesírással: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈША, HELYI KÖZÖSSÉG BAJSA, МЕСНА ЗАЕДНÏЦА 
БАЙША, MIESTNE SPOLOČENSTVO BAJŠA. 
 A bélyegző négyszög alakú, mely a Helyi Közösség nevét, valamint az iktatószám és a dátum 
számára előirányzott mezőket tartalmazza. 
 

6. szakasz 
 

 A Helyi Közösség ünnepe június 11. 
 A helyi közösség jelképei a címer és a zászló. 
 A helyi közösség címere pajzs formájú, kakassal, három templommal és az MDCCLI. - (1751) 
évszámmal, míg a címer alatt a falu nevének három nyelvű felirata látható: БАЈША - BAJSA - BAJŠA. 
 A zászló színe fehér, középen a falu címerével, s aranysújtással van körülvarrva.  
 

7. szakasz 
 

 A Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét a Helyi Közösség Tanácsának elnöke látja el.  



Број 12. 18.10.2013. СТРАНА   518. OLDAL 2013.10.18. 12. szám 

 

II. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐI 
 

8. szakasz 
 

 A Helyi Közösség polgárai, szükségleteik kielégítését és érdekeik megvalósítását az alábbi 
területeken eszközölhetik: 

1. a Helyi Közösség területi és urbanisztikai tervezése és rendezése, 
 2. a kommunális létesítmények kiépítése és fenntartása, 
 3. a községi szervekkel való együttműködés által, az iskoláskor előtti intézmények, általános 
iskolák és a gyermekek pótoktatása működési feltételeinek biztosítása, az idősek és gyermekek szociális 
gondozását illető feltételek megteremtése (a gondozó családok segélyezése és az ezekkel való 
együttműködés), 
 4. a sport és szabadidős tevékenységek területi, pénzügyi és szervezési feltételeinek biztosításában, 
 5. az egészségügyi és állatorvosi intézményekkel való együttműködésben, az egészségvédelem és 
állatorvosi ellátás feltételeinek megteremtésében, 
 6. az illető helyi közösség területén való, emberbaráti segélyezés különféle formáinak 
megszervezésében 
 7. az elemi csapásoktól való védelemben, valamint az illető csapások következményeinek 
elhárításában vagy enyhítésében, 

8. békéltető tanácsok és kárbecslő bizottságok alakításában, 
 9. a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel való együttműködés, a tárgyalt helyi közösség 
polgárai számára jelentős érdekeket illetően, 
 10. a helyi járulék bevezetése és megvalósítása, 
 11. a községi és állami szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködésben, 
 12. a község által átruházott teendők ellátása 
 13. a művelődés és a helyi közösség számára lényeges, egyéb tevékenységek területi, pénzügyi és 
szervezeti feltételek biztosítása, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvétel, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatás, végül 
 16. a Helyi Közösség Statútuma által megállapított egyéb teendők ellátásában. 

 
III. A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 
9. szakasz 

 

A Helyi Közösség munkájához szükséges eszközöket az alábbiakból biztosítják: 
 1. A községi költségvetésről szóló határozat eszközei, ideértve a helyi járulékot; 
 2. Adományok; 
 3. Az illető helyi közösség saját tevékenységéből megvalósított eszközök. 
 A Helyi Közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását a Községi Tanács végzi, se mely 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 napon belül.  
 

10. szakasz 
 

 Az illetékes községi szerv igénylésére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles benyújtani a 
pénzeszközök biztosítására vonatkozó igénylést (pénzügyi terv, fejlesztési program, átutalási igénylés, 
pénzügyi iratanyaggal és az eszközök felhasználásáról szóló jelentéssel), a községi igazgatási szerv által 
meghatározott határidőn belül. 

11. szakasz 
 

 A Helyi Közösség eszközeit a pénzügyi tervvel osztják be, míg az illető eszközök végelszámolása, 
törvénnyel összhangban, zárszámadással történhet. 
 

12. szakasz 
 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb a folyó év március 15-ig a Községi Tanácshoz 
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benyújtani a munkájáról és az előző évi program megvalósításáról készült jelentést, valamint a községből 
átutalt eszközök felhasználásáról szóló jelentést. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke és ennek helyettese az illető helyi közösség rendelkezésére 
álló eszközök utalványozója, azzal, hogy az utalványozáshoz mindkét személy aláírása szükséges. 
 Amennyiben e HK Tanácsa a Községi Tanácshoz nem nyújtaná be a jelen szakasz 1. bekezdésében 
szereplő jelentéseket, a költségvetés végrehajtásának utalványozója beszünteti az eszközök átvitelét a 
felhasználó irányában.  

 
IV. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐINEK ELLÁTÁSÁBAN 

 
13. szakasz 

 

 A Helyi Közösség polgárai, közös érdekeikből eredő teendőik ellátásakor jogaikat az alábbiak által 
érvényesíthetik: 
 - a polgárok gyűlésén, 
 - népszavazással és  
 - a Helyi Közösség szerveibe választott képviselőik által. 
 

14. szakasz 
 

 A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja az alábbiakat: 
 - a helyi járulékról szóló határozat tárgyát képező projektumok megvalósítása érdekében szerzett, 
valamennyi pénzeszköz biztosításának módját és forrását megállapító programot, 
 - a Helyi Közösség Tanácsának munkájáról készült jelentést, 
 - a Helyi Közösség területén alkalmazandó urbanisztikai terveket, 
 - a Községi Képviselő-testület munkájának hatásköréből felmerülő kérdéseket, amennyiben 
ezeknek a polgárok gyűlésén való megvitatását irányozzák elő, végül 
 - a Helyi Közösség polgárai közvetlen és közös érdekét képviselő egyéb kérdéseket. 
 

15. szakasz 
 

 A Polgárok Gyűlését egy helységben, vagy annak egy részében hívják össze, mely településrész 
lehet: utca, vagy a település, helyi közösség egy része. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles összehívni a Polgárok Gyűlését az alábbiak igénylésére: a 
Községi elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, valamint 50 nagykorú, a helyi közösség illető 
részében lakó polgár, végül a képviselők legalább egynegyede. Legalább 8 nappal e gyűlés megtartása előtt 
az érintetteket értesíteni kell. 

16. szakasz 
 

 A polgárok értesítése a Polgárok Gyűlésének megtartásáról a hirdetőtáblán való kifüggesztés, a 
köztájékoztatási eszközök útján, vagy egyéb, szokványos módon történik. 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsának elnöke a Polgárok Gyűlését nem hívná össze, a gyűlést 
e Tanács elnökhelyettese is összehívhatja. 
 

17. szakasz 
 

 A kérdések megvitatásában való részvétel, az indítványozás és bizonyos megoldások javaslásának 
joga minden nagykorú, a község területén élő polgárt megilleti. 
 A Polgárok Gyűlésén a döntéshozatali jog minden, a Polgárok Gyűlése által érintett területen lakó, 
vagy itt vagyonnal rendelkező polgárt megillet. 
 A Polgárok Gyűlésének határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi 
szavazata által hozzák. 

18. szakasz 
 

 A községi szervek kötelesek a Polgárok Gyűlésének megtartása utáni 60 napon belül megvitatni e 
gyűlésen hozott igényléseket és javaslatokat, emellett kötelesek ezekkel kapcsolatban állást foglalni, illetve 
megfelelő határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, végül erről a polgárokat értesíteni. 
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19. szakasz 
 

 Népszavazással a helyi közösség polgárai döntést hoznak a törvény és a Statútum által 
meghatározott kérdésekben, s amennyiben a Községi Képviselő-testület előirányozná, a Községi 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdésekben is. 
 

20. szakasz 
 

 A népszavazás útján való döntéshozatal módjának, a népszavazás lebonyolítására és eredményének 
megállapítására hivatott szerveknek és egyéb, népszavazással kapcsolatos kérdéseknek összhangban kell 
állniuk a törvénnyel és Topolya község Statútumával. 
 

V. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI 
 

21. szakasz 
 

 A helyi közösség szervét a Helyi Közösség Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) képezi. 
 

22. szakasz 
 

 E Tanácsnak 15 tagja van. 
 A tanácstag lakhelye kötelezően a helyi közösség területén található. 
 A tanácstagok megbízatása 4 évig, illetve az új tagság kinevezéséig tart. 
 

VI. A TANÁCSTAGSÁG MEGVÁLASZTÁSA ÉS VISSZARENDELÉSE 
 

23. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke hirdeti 
meg, az illető választás megtartása előtt 60 nappal, a községi Statútummal, A Topolya község területén 
levő helyi közösségekről szóló határozattal, a Helyi Közösség Alapszabályával és a Helyi Közösség 
tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzattal összhangban. 
 

24. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog 
alapján választják a szavazóhelyeken, a Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról 
szóló Szabályzattal összhangban. 

A Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzat megjelenik 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, ennek meghozatalától számított 15 napon belül. 
 A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválaszttatás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése, cselekvőképesség és a tanácsot választó, illető helyi közösségben való lakhely. 
 

25. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti más polgár, aki a 
Szerb Köztársaság polgára, nagykorú, cselekvőképes s Bajsa Helyi Közösség területén lakhellyel 
rendelkezik.  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 15, melyek a Szerb Köztársaság polgárai, 
nagykorúak, cselekvőképesek s Bajsa Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkeznek. A jelöltséget 
támogató polgárok jegyzékének tartalmaznia kell: a jelölt teljes nevét, lakcímét és személyi számát.  
A jelöltséget támogató aláírásokat nem hitelesítik.  
 A szavazólapon a jelölt teljes neve, születési éve és lakcíme szerepel.  
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26. szakasz 

 
 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot 
nyerték el, a Helyi Közösség Alapszabályával és A Topolya község területén levő helyi közösségekről 
szóló határozattal összhangban. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
megismétlik, azonban csak akkor ha ez veszélyeztetné az előirányzott, 15 jelöltet tartalmazó jegyzéket, 
vagyis amennyiben a végső jegyzék 16. és 17. jelöltjének a 15. jelölttel azonos számú szavazata van stb.  
 

27. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának első, alakuló ülését a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének 
elnöke hívja össze, mégpedig a választás végeredményének megállapításától számított 15 napon belül. 

 
28. szakasz 

 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének elnöke nem hívná össze az alakuló 
ülést, a Helyi Közösség alakuló ülése az újonnan megválasztott tagság legalább 1/3-a általi meghívás 
alapján is összehívható. 
 Az alakuló ülésen a Helyi Közösség Tanácsának legidősebb tagja elnököl. Az alakuló ülés 
megtartható, amennyiben a Helyi Közösség tanácstagjainak többsége jelen van. 
 A Helyi Közösség Tanácsának ülésén, e Tanács tagságából elnököt és elnökhelyettest választanak. 
 

29. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagsága lemondás vagy visszarendelés, letöltendő börtönbüntetés 
kiszabása, a cselekvőképesség teljes vagy részleges sérülése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának 
elveszítése, vagy az illető helyi közösségen kívüli területre való lakhelyváltoztatás, valamint az illető 
elhalálozása miatt szűnik meg. 

30. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága 25%-ának javaslatára, mely helyi közösségben e Tanácsot megválasztották. 

 
31. szakasz 

 
 A visszarendelésre vonatkozó javaslatot a Községi Képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani. 
 A visszarendelést közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog alapján 
bonyolítják le. 
 

32. szakasz 
 

A visszarendelés véglegesítésével, a Helyi Közösség Tanácsa új tagságának választását a Községi 
Képviselő-testület elnöke hirdeti meg, 15 nap határidőn belül, A Topolya község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 

 
VII. A TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT 
SZERVEK 

 
33. szakasz 

 
 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
és a Szavazóbizottság. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 5 tagja van (elnök, helyettes és három tag). 
 
 A Szavazóbizottságnak 6 tagja van (elnök és két tag, valamint ezek helyettesei). 
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 A választást lebonyolító szervek, munkájukért az e szerveket kinevező szervnek felelnek. 
A választást lebonyolító szervek és ezek helyettesei csakis választási joggal, és az illető helyi 

közösség területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek.  
A választást lebonyolító szerv kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos 

Lapjában, ennek meghozatalától számított 5 napon belül. 
 

34. szakasz  
 

A Bizottság mandátuma 4 évig tart. 
 A Bizottságot a Tanács nevezi ki, legkésőbb 5 nappal a választás meghirdetését követően. 
 

35. szakasz 
 A Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - szavazóbizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a szavazóbizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választáshoz és visszarendeléshez szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja, hogy a jelöltek jelölései összhangban állnak-e A Topolya község területén levő 
helyi közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával, 
 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazócédulák számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és kihirdeti a választás végeredményét, valamint megjelenteti Topolya Község 
Hivatalos Lapjában, ezen eredmény megállapításától számított 5 napon belül.  
 - egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
   

36. szakasz 
 

 A Szavazóbizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
 A Szavazóbizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a választás rendjéről 
a választás időtartama alatt és egyéb, Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal 
és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 

 
VIII.  A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 

 
37. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség polgárait képviselő testület, mely az alábbi teendőket 
és feladatokat látja el: 
 1. meghozza a Helyi Közösség Statútumát, 
 2. meghozza a munkatervet és a pénzügyi tervet, 
 3. meghozza a Helyi Közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 4. döntést hoz a tulajdonjogába tartozó ingatlan vagyon használatának és kezelésének módjáról, 
 5. kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 6. ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 7. új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
 8. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó 
polgárok érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 
 9. gondoskodik a helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás 
végrehajtásáról, 
 10. kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a 
határozatokat, és a Polgárok Gyűlésének záróhatározatait, 
 11. elfogadja a helyi közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
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 12. bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít, a polgárok közös 
igényeinek kielégítésére, a törvénnyel és e határozattal összhangban, 
 13. meghozza A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről 
szóló szabályzatot, 
 14. meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 
 15. általános aktusokat hoz meg, a Helyi Közösség szakszolgálatának működése érdekében, 
 16. megválasztja a Tanács elnökét és elnökhelyettesét, 
 17. kinevezi a közbeszerzési eljárást lebonyolító bizottságot 
 17. meghozza A Tanács tagjainak megválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatot, 
 18. egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez.  
      

37а. szakasz 
 

A Tanács elnöke : 
1. Ellátja a Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét, 
2. Megszervezi a Tanács munkáját, 
3. Összehívja a Tanács üléseit és ezeken elnököl,  
4. Javasolja a Tanács napirendjét, 
5. Gondoskodik az ügyrend végrehajtásáról és aláírja a Tanács által hozott okiratokat, 
6. Gondoskodik a Tanács munkájának nyilvánosságáról, 
7. Utalványozója a Helyi Közösség eszközei kifizetésének, 
8. egyéb, a Helyi Közösség Alapszabályával és más előírásokkal meghatározott teendőket végez. 

 
 IX ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK 
 

38. szakasz 
 

 A Tanács állandó és időleges munkatestületeket alkothat. 
 Az állandó munkatestületek a Bizottságok és a Békéltető Tanács. 
 A Bizottságok s a Békéltető Tanács megbízatása 4 évig tart.  
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese és meghatározott számú tagja 
van.  

A Békéltető Tanács megvitatja és javasolja a helyi közösség polgárai közötti perek békés 
megoldásának módját. A Békéltető Tanácsnak 3 tagja van (elnök, elnökhelyettes és egy tag). A Békéltető 
Tanács elnöke a HK tanácstagja.  

40. szakasz 
 

 A Helyi Közösségben az alábbi Bizottságok és állandó munkatestületek alakulnak: 
 1. Jogszabályügyi Bizottság,  
 2. Kárbecslő Bizottság, 
 3. A falu díjának odaítélését javasló Bizottság,  
 4. A falu jeles évfordulóiról való megemlékezés és ezek megünneplése szervezésével megbízott 
Bizottság, 
 5. Kommunális kérdésekkel megbízott Bizottság, 
 6. Művelődési, Sport- és Ifjúságügyi Bizottság, 
 7. Szociális és Emberbaráti Tevékenységügyi Bizottság, 
 8. Tájékoztatási Bizottság, 
 9. A hitközségekkel való együttműködéssel megbízott Bizottság, 
 10. A polgári egyesületekkel való együttműködéssel megbízott Bizottság, 

11. Rendkívüli helyzetekkel megbízott és Polgárvédelmi Bizottság.  
 

41. szakasz 
 

 A Jogszabályügyi Bizottság  általános és egyes aktusokat hoz a helyi közösség és szerveinek 
működésével és munkájával kapcsolatban. E Bizottságnak 5 tagja van (elnök, helyettes és három tag). Az 
elnök a HK tanácstagja.  
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 A Kárbecslő Bizottság adatokat gyűjt a felügyelőség részére, elemi csapás esetén.  E Bizottságnak 
3 tagja van (elnök, helyettes és egy tag). Az elnök a HK tanácstagja. 
 A falu díjának odaítélését javasló Bizottság megvitatja a beérkező javaslatokat, s ezek közül 
javasolja a Helyi Közösség Tanácsának az elismerések odaítélésének alkalmas javaslatait. E Bizottságnak 
5 tagja van (elnök, helyettes és három tag). A bizottsági elnök a HK tanácstagja. 
 A falu jeles évfordulóiról való megemlékezés és ezek megünneplése szervezésével megbízott 
Bizottság az ünnepségek egyéb résztvevőivel részletes programot és tervet készít a falu jeles napjainak 
megünneplésére. E Bizottságnak 3 tagja van (elnök, helyettes és egy tag). A bizottsági elnök a HK 
tanácstagja. 
 Kommunális kérdésekkel megbízott Bizottság megvitatja a falu kommunális infrastruktúrája 
fejlesztésének részletes programját és tervét. E Bizottságnak 3 tagja van (elnök, helyettes és egy tag). A 
bizottsági elnök a HK tanácstagja. 
 Művelődési, Sport- és Ifjúságügyi Bizottság elkészíti és megvalósítja a falu művelődési, sportügyi 
és ifjúságügyi kérdéseinek programjait. E Bizottságnak 3 tagja van (elnök, helyettes és egy tag). A 
bizottsági elnök a HK tanácstagja. 
 Szociális és Emberbaráti Tevékenységügyi Bizottság szociális védelmi program és emberbaráti 
segélyezés programját, valamint a falun élő idősekről való gondoskodást szervezi és hajtja végre. E 
Bizottságnak 3 tagja van (elnök, helyettes és egy tag). A bizottsági elnök a HK tanácstagja. 
  Tájékoztatási Bizottság elkészíti, javasolja és végrehajtja a falu tájékoztatási rendszerével 
kapcsolatos programokat. E Bizottságnak 3 tagja van (elnök, helyettes és egy tag). A bizottsági elnök a HK 
tanácstagja. 
 A hitközségekkel való együttműködéssel megbízott Bizottság egyezteti a hitközségek és a helyi 
közösség működésének közös kérdéseit. E Bizottságnak 3 tagja van (elnök, helyettes és egy tag). A 
bizottsági elnök a HK tanácstagja. 
 A polgári egyesületekkel való együttműködéssel megbízott Bizottság egyezteti a falun működő 
polgári egyesületek működését. E Bizottságnak 3 tagja van (elnök, helyettes és egy tag). A bizottsági elnök 
a HK tanácstagja. 

A Rendkívüli helyzetekkel megbízott és Polgárvédelmi Bizottság közvetlen tevékenységet 
foganatosít a polgárok polgárvédelmi, személyes, kölcsönös és kollektív védelmi intézkedések 
lebonyolításában és feladatok végrehajtásában való részvétele végett. E Bizottságnak 3 tagja van (elnök, 
helyettes és egy tag). A bizottsági elnök a HK tanácstagja. 

 
42. szakasz 

 

 A Helyi Közösségnek titkára lehet.  
 A Helyi Közösség titkára szakmai, adminisztratív, műszaki, pénzügyi és egyéb teendőket lát el, a 
törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről szóló Szabályzattal 
összhangban.  

 
43. szakasz 

 

 A Helyi Közösségben Szakszolgálat alakítható, mely e helyi közösség teendőit és feladatait látja 
el. E Szakszolgálat vezetését a tanácselnök vezeti. 

 
 X. POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ 
 

44. szakasz 
 

 A helyi közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések 
megvitatásának, illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, egymagában, 
vagy másokkal együtt, mely személyek lakhelye az illető helyi közösségben van, a törvénnyel, a községi 
Statútummal, Bajsa Helyi Közösség Alapszabályával és e határozattal összhangban 
 

45. szakasz 
 

 A helyi közösség minden polgárának jogában áll, egymagában, vagy az illető helyi közösség más 
polgáraival együtt, petíciót intézni a Helyi Közösség Tanácsához, melyben követelhetik: 
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 - az illető helyi közösség hatáskörébe tartozó jogi aktus meghozatalára, vagy módosítására és 
bővítésére vonatkozó eljárás eszközlését vagy elindítását, 
 - a helyi közösség szervei munkájának, valamint a helyi közösség dolgozói helytelen 
viszonyulásának felülvizsgálását. 
 A petíciónak tartalmaznia kell a benyújtó teljes nevét, személyi számát és lakcímét.  
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles a benyújtott petíciót megvitatni, s álláspontját, a benyújtástól 
számított 30 napon belül e petíció benyújtóival közölni. 
 
 XI.  MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

46. szakasz 
 

 A helyi közösség a közérdekek területén együttműködést folytathat más, ugyanazon vagy más 
községekben, ezenkívül külföldön vagy belföldön található helyi közösségekkel. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, együttműködésről szóló határozatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza meg. 

47. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség és polgárai érdekében együttműködhet civil 
szervezetekkel, emberbaráti és más szervezetekkel is, e helyi közösség és polgárai érdekében. 
 
 XII.   A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

48. szakasz 
 

A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános. 
 A munka nyilvánossága, szabály szerint, az alábbiakkal biztosítható: 
 11. Kötelező érvényű közvita a helyi közösség pénzügyi tervét, a helyi közösség zárszámadását és 
a helyi közösség tanácsa működéséről szóló évi jelentést illetően, valamint más kérdésekben, amennyiben 
erről a község így dönt. 
 2. A helyi közösség tanácsülése napirendjének és anyagának, a határozati javaslatok, az elfogadott 
határozatok és egyéb aktusok kötelező érvényű kifüggesztése a hirdetőtáblán, a polgárok tájékoztatásával a 
helyi közösség tanácsüléséről, polgárok gyűléséről és más összejövetelekről. 
 3. A polgárok azon joga, hogy a helyi közösség alapszabályával összhangban, betekintést 
nyerjenek a Helyi Közösség Tanácsa jegyzőkönyveibe és aktusaiba, hogy részt vegyenek e tanács ülésein. 
 4. Tájékoztatók kiadása. 
 5. A médiumokkal való együttműködés. 
 6. Internetes bemutató kialakításával. 
 7. Közviták szervezése, a törvénnyel, a község Statútumával és e határozattal összhangban. 
  
 XIII.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

49. szakasz 
 

 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot legalább 50 polgár és a Helyi Közösség szervei 
nyújthatják be.  
 A Tanács köteles minden javaslatot megvitatni, és erről a javaslattevőt értesíteni. 
 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatról, közvitát követően, a Tanács dönt, a tagság 
összlétszámához viszonyított szavazati többség által. 
 Az Alapszabály és ennek rendelkezésinek törvénnyel vagy községi határozatokkal való összhangba 
hozatala végetti módosításai megjelennek Topolya Község Hivatalos Lapjában, ezek meghozatalától 
számított 15 napon belül.  

Az Alapszabály meghozatala vagy módosítása a törvénnyel vagy községi határozattal való 
összhangba hozatal végett is történhet, s ekkor közvitát nem tartanak. 
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50. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2011.05.23-i, 162/11. számú 
Statútumának érvényessége.  

 
51. szakasz 

 
 E Statútum megjelenik a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s a megjelentetésének másnapjától lép 
életbe. 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 199/13. 
Kelt: 2013.07.31. 
BAJSA Lackovics Károly, s.k.,  
 a Helyi Közösség Tanácsának 
 elnöke 
 
124. 
 A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám), Bajsa Helyi Közösségének Tanácsa, 
annak 2013.07.31-i ülésén meghozta az alábbi, 
 

BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
 

1.szakasz 
 

 E szabályzat közelebbről szabályozza Bajsa Helyi Közösség tanácstagjai választása lebonyolítását 
illető eljárást és ennek módját. 
  
 VÁLASZTÓKÖRZETEK 

2. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácstagjainak választása egy választókörzetben, két szavazóhelyen történik, az alábbiak 
szerint: 

1. bajsai szavazóhely -  Bajsa Helyi Közösség épülete, Zákó u. 10. sz. alatt, 
2. bajsai szavazóhely -  a Krivaja Kft MV épülete, Topolyai út 24. sz. alatt.  

 Mindegyik szavazóhelyen ugyanazon tanácstagokat választják, összesen 15 tanácstagot. 
 

3. szakasz 
 
 A Helyi Közösség tanácstagjainak választásakor létesülő, két szavazóhellyel rendelkező 
választókörzetet  a Bajsa Helyi Közösség területén levő utcák alkotják, az alábbiak szerint:   
 
Sorszám: A szavazóhely 

elnevezése 
A szavazóhely által felölelt területet az alábbi utcák képezik: 

1.  1. bajsai szavazóhely, - 
a HK épülete, Zákó u. 
6. sz. alatt  

Zákó u., Május elseje u. , Szabadság tér, Mozsor u., Zöld u., Štefanik 
u., Szöllősor, Új szőlők, Szlovák u., Határőr u. , Topolyai út, Tito 
marsall u., Parlag u., Sáros u., Kálvária, Malom tér és Putri u.  

2.  2. bajsai szavazóhely - 
a Krivaja Kft MV 
épülete, Topolyai út 
24. sz. alatt 

Sziváci út, Moravicai út, Víz u., Partizán u., Epres 1,  Epres 2 , 
Testvériség – Egység u., Vajdasági u., Mező u., Végső u., Köztársaság 
u., Kertvég, Kis u., Új u., Petőfi Sándor u., Szerb u., Kurta u., Kereszt 
u., Proletár u., Iskola u. és tanyák. 
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JELÖLÉS 
4. szakasz 

 
Bajsa Helyi Közösség Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság 

állampolgára, nagykorú, cselekvőképes s Bajsa Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 15, mégpedig a Szerb Köztársaság oly 
állampolgáraitól, akik nagykorúak, s lakhelyük Bajsa Helyi Közösség területén található.  
 A jelöltséget támogató aláírásokat nem hitelesítik.  
 A jelölteket aláírással csak egyszer támogathatják. 
 

5. szakasz 
 

 A jelöltek jelöléseit a Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott 
Bizottsághoz nyújtják be, legalább 15 nappal a választásra kijelölt nap előtt. 
 Az illető jelölt jelölése mellé csatolják a községi választási névjegyzékbe való bejegyzés 
bizonylatát. 

 
6. szakasz 

 
 A javaslattevő az illető jelölt jelölését a jelöltlista megállapításáig és meghirdetéséig vonhatja 
vissza. 
 

7. szakasz 
 

 A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság az illető jelölt 
jelölését végzés által állapítja meg, amennyiben e jelölés a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban 
áll, mégpedig a jelölés benyújtását követő 24 óra alatt.  
Amennyiben az illető tanácstag-jelölt jelölése nem áll összhangban a jelen Szabályzattal, a Bizottság e 
jelölést visszautasítja.  

 
8. szakasz 

 
 A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja és meghirdeti 
az összes választókörzet tanácstag-jelöltjeinek jelöltlistáját, mégpedig a jelölések határidejének leteltétől 
számított 24 órán belül, e jelöltek jelölésének időrendje alapján.  
 

9. szakasz 
 

 A szavazólapon a jelöltek teljes neve, születési éve és lakcíme szerepel. A jelöltek szavazólapon 
való sorrendjét a jelöltek családnevének latin betűrend szerinti sorrendje szerint határozzák meg.  
 

10. szakasz 
 

 A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal, valamint magyar és szlovák nyelven, az 
ezeknek megfelelő írásmóddal nyomtatják. 
 

11. szakasz 
 

 Bajsa Helyi Közösség tanácstagjait egységes lista elvén választják, mindkét szavazókörzetben, s e 
helyi közösség összesen 15 tanácstagja kerül megválasztásra.  
   

12. szakasz 
 

 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot 
nyerték el. 
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Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást két 
héten belül megismétlik, azonban csak akkor ha ez veszélyeztetné a 15 tanácstagra előirányzott jegyzéket, 
vagyis ha az összesített, végső lista 16. és 17... stb. jelöltje ugyanannyi szavazatot nyerne mint a 15. jelölt.  

 

 A HELYI KÖZÖSSÉG POLGÁRAINAK JEGYZÉKE 
 

13. szakasz 
 

 A Helyi Közösség választópolgárainak névjegyzékét, az illető helyi közösség tanácstagjai 
választásakor kijelölt választókörzetek szerint, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes 
szerve állítja össze, az illető helyi közösség igénylésére. 

 

14. szakasz 
 

 A választás napján, a választóhelyeken bármely polgár eszközölheti a választópolgárok 
névjegyzékébe való felvételét, aki esetében az illető szavazóbizottság, személyi igazolvány vagy más 
közokirat alapján megállapítja hogy lakhellyel rendelkezik az illető választókörzet területén, s hogy neve, 
mulasztás miatt, nem szerepel a választópolgárok névjegyzékében. 

 
15. szakasz 

 

 A szavazóbizottság, az illető helyi közösség tanácstagjai választása eredményeinek összegzésekor 
tekintetbe veszi a választópolgárok névjegyzékébe utólag felvett polgárokat is. 
 
 SZAVAZÓHELYEK 

16. szakasz 
 Az illető Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását 
szavazóhelyeken tartják. 
 E szavazóhelyeket, végzés által, az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottság jelöli ki. 
 Az illető helyi közösség szakszolgálata berendezi a szavazóhelyeket, s gondoskodik a tanácstagok 
megválasztásának lebonyolításával megbízott szavazóbizottságok munkájához szükséges, minden feltétel 
biztosításáról. 
 

 A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
17. szakasz 

 Az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával megbízott Bizottság (a 
továbbiakban: Választási Bizottság) gondoskodik az illető helyi közösségben tartott választás 
törvényességéről, s ellátja a Bajsa Helyi Közösség Alapszabályának 35. szakaszában részletezett 
teendőket. 
 E bizottságnak 5 tagja van (elnök, elnökhelyettes és három tag), akiket a Helyi Közösség Tanácsa 
nevez ki, 4 éves megbízatási időszakra. 
 A választás lebonyolításával megbízott szerv kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalát követő 5 napon belül.  

A választás lebonyolításával megbízott Bizottság tagsága és ezek helyettesei kizárólag 
választójoggal és az illető helyi közösség területén levő lakhellyel rendelkező személyek lehetnek.  
  
 SZAVAZÓBIZOTTSÁG 

18. szakasz 
 

A szavazóbizottságokat a választás lebonyolításával megbízott Bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 
nappal a választás napja előtt. 

 

19. szakasz 
 

A Szavazóbizottság a szavazást közvetlenül lebonyolító szerv, mely biztosítja a szavazás 
szabályosságát és titkosságát, megállapítja az illető szavazóhely választási eredményeit, gondoskodik az illető 
szavazóhely rendjének választások időtartama alatti fenntartásáról, s egyéb teendőket is ellát, a Választási 
Bizottság utasításai alapján. 
 A Szavazóbizottság a szavazóhelyről eltávolíthatja a polgárt, amennyiben az megbontja a 
szavazóhely rendjét, zavarja a szavazóbizottság munkáját, vagy bármely egyéb módon próbálkozna a 
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Szavazóbizottság működésében való részvétellel, melyeket e Szavazóbizottság munkájáról készült, saját 
jegyzőkönyvben megállapítanak, az eltávolítás okának feltüntetése mellett. 
 

20. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság elnöke a Választási Bizottságtól átveszi a teljes választási anyagot, legkésőbb 
egy nappal a választás napja előtt. 

21. szakasz 
 

 Az illető Szavazóbizottság a választás napján, 6,00 órakor összeül az illető szavazóhelyen, a 
választás megkezdésére való felkészülés végett. 
 A Szavazóbizottság tagsága megállapítja a választási anyag kifogástalanságát és teljességét, 
berendezi a szavazóhelyet, s megbeszéli a munka módját, valamint a megbízatásoknak a nap folyamán 
történő beosztását. 
 

22. szakasz 
 

 A választás lebonyolítása előkészületeinek befejeztével, az illető Szavazóbizottság megállapítja 
hogy a választás megkezdődhet, s ezt jegyzőkönyvben állapítják meg. 
 Az illető szavazóhelyet a választás napján, 7,00 órakor nyitják meg. 
 
 A SZAVAZÓURNA KIFOGÁSTALANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

23. szakasz 
 

 A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzését a szavazóhelyre elsőként érkező (s nem bizottsági 
tag) polgár jelenlétében bonyolítják le, mely ellenőrzés eredményét az urna ellenőrzésére szolgáló 
ellenőrző lapra jegyzik fel 
 A Szavazóbizottság megállapítja az elsőnek érkező polgár személyazonosságát, s ellenőrzi hogy e 
személy neve szerepel-e a választópolgárok jegyzékén. 
 Az elsőnek érkező polgár jelenlétében, a Szavazóbizottság kitölti az ellenőrző lapot, melyet a 
Szavazóbizottság minden tagja, valamint az elsőnek érkező polgár aláír, s ezt a szavazóurnába helyezik, 
melyet ezt követően lezárnak, s színes fonallal, valamint pecsétviasszal lepecsételnek. 
 
 A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁS 
 

24. szakasz  
 

 Mikor a polgár a szavazóhelyre érkezik, a Szavazóbizottság köteles személyazonosságát 
megállapítani, személyi igazolványa vagy más közokirat által, s ellenőrizni hogy e polgár neve szerepel-e 
az illető szavazóhely választópolgárainak jegyzékén. 
 Amennyiben megállapítást nyer a választópolgárok jegyzékén szereplő polgár személyazonossága, 
a Szavazóbizottság egy tagja átnyújtja részére a szavazólapot. 
 

25. szakasz 
 

 A szavazólapot a polgár a szavazásra előkészített válaszfal mögött tölti ki, azt követően hogy egy 
bizottsági tag felvilágosítja a szavazás módjáról. 

 
26. szakasz 

 

A szavazólap kitöltését követően, a szavazólapot polgár maga hajtja félbe, s a szavazóurnába 
helyezi, melyet követően elhagyja a szavazóhelyet.  

A választópolgárok jegyzékén szereplő polgár szavazhat a választás idejéről és helyéről szóló 
értesítés felmutatása nélkül is. 

27. szakasz 
 

A Szavazóbizottság köteles a választás titkosságáról gondoskodni.  
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A szavazóhelyiségben csak annyi polgár tartózkodhat ahány polgár részére a titkos szavazást 

biztosítani tudják. 
 
 A ROKKANTSÁGGAL ÉLŐK ÉS AKADÁLYOZOTTAK SZAVAZÁSÁNAK KÜLÖNLEGES  
 ESETEI 

 

 
28. szakasz 

 
 Azon polgárnak, akinek nem áll módjában a szavazólap kitöltése (vak, rokkantsággal él, vagy 
analfabéta), jogában áll a szavazóhelyre segítőt hívni, aki helyette a szavazólapot, az illető polgár által 
meghatározott módon kitölti. 

29. szakasz 
 

 Azon polgár, akinek (betegség miatt) nem áll módjában a szavazóhelyet felkeresni, a szavazás 
napján legkésőbb 11,00 óráig értesíti szavazási szándékáról a Szavazóbizottságot. 
 A Szavazóbizottság elnöke megbízza ezen bizottság két tagját vagy helyettes tagját a 
szavazóhelyen kívüli szavazás lebonyolításáról. 
 A terepre való kiszállást megelőzően ellenőrzik hogy az illető polgár neve szerepel-e a 
választópolgárok névjegyzékén. 
 A Szavazóbizottság megbízott tagjai a helyszínen megállapítják az illető polgár 
személyazonosságát, s átnyújtják részére a hivatalos borítékban levő szavazólapot, emellett tájékoztatják a 
szavazás módjáról. 
 A polgár a szavazást követően a kitöltött szavazólapot visszahelyezi a hivatalos borítékba, s 
mindezt átadja a Szavazóbizottság megbízott tagjainak. 
 Közvetlenül a szavazóhelyre való visszatérést követően, a Szavazóbizottság megbízott tagjai 
átadják a hivatalos borítékot a Szavazóbizottságnak, mely bekeretezi az illető polgár nevét a 
választópolgárok jegyzékében, s e félbehajtott szavazólapot a szavazóurnába helyezi. 
 

30. szakasz 
 

 A jelen szabályzat 29. és 30. szakasza alapján lefolytatott szavazást a Szavazóbizottság az ennek 
munkájáról szóló jegyzőkönyvben tünteti fel. 
 
 A SZAVAZÓHELY RENDJÉNEK FENNTARTÁSA 
 

31. szakasz 
 

 A szavazóhelyen veszteglés minden oly személy részéről tilos, aki a választás 
lebonyolításából eredő joggal és kötelezettséggel nem rendelkezik.  

A szavazóhelyen tilos a mobiltelefon és más távközlési eszköz használata.  
Szavazóhelyen való rendbontásnak minősül a polgárok szavazáson való részvételi arányáról szóló 

nyilvántartás vezetése, és a polgárok részvételi arányáról szóló közlemények kibocsátása a médiumok 
részére. 
 

32. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság köteles a szavazás rendjének fenntartására. 
 
 A SZAVAZÓHELY BEZÁRÁSA 
 

33. szakasz 
 

A szavazóhely zárása 20,00 órakor történik. 
A szavazóhelyen záráskor tartózkodó polgárok szavazását lehetővé teszik. 
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 A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

34. szakasz 
 

 A szavazóhely zárását követően, a Szavazóbizottság megállapítja az illető szavazóhelyen történt 
szavazás eredményét. 
 A szavazás eredményének megállapításánál részt kell vennie a Szavazóbizottság teljes tagságának 
vagy a helyettes tagoknak. 

35. szakasz 
 

 Érvénytelen szavazólapnak minősül a kitöltetlen szavazólap, valamint az oly módon kitöltött 
szavazólap, melyről nem lehet megállapítani hogy a polgár mely jelöltet választotta. 
 

36. szakasz 
 

 A szavazás eredményének megállapítását követően a Szavazóbizottság azonnal s olvashatóan 
kitölti a Szavazóbizottság működéséről szóló jegyzőkönyvet. 
 
 A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA 
 

37. szakasz 
 

 Az illető szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményének megállapítását követően, az illető 
Szavazóbizottság, a Helyi Közösség épületében, a Választási Bizottságnak haladéktalanul átnyújtja az 
alábbi okiratokat: 
 - a Szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet,  

- a választópolgárok névjegyzékét, 
- az ellenőrző lapot, 
- a felhasználatlan szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvénytelen szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvényes szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot, 
- az illető Szavazóbizottság tagságának és helyettes tagságának választás napján való jelenlétéről 

szóló jelentést. 
  

A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MEGJELENTETÉSE 
 

38. szakasz 
 

 A Helyi Közösség területén tartandó választás lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja 
és közzéteszi a választás végeredményét, a szavazóhelyek zárását követő 24 órán belül. 
 A választás végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, ezen eredmények 
megállapításától számított 5 napon belül. 
 

39. szakasz 
 

A jelen Szabályzat életbe lépésével érvényét veszíti a Bajsa Helyi Közösség tanácstagjai 
választásának lebonyolításáról szóló, 391/09. számú, 2009.09.25-i Szabályzat.   

 

40. szakasz 
 

 E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 
15 napon belül, emellett Bajsa Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában való 
megjelenésekor lép életbe. 
 
BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG 
TANÁCSA Lackovics Károly, s.k. 
Szám: 203/13. a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.07.31.  elnöke 
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125. 
A Topolya község területén levő Helyi Közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. 

bekezdése  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám) és Bajsa Helyi Közösség 
Alapszabálya 34. szakaszának 2. bekezdése alapján, Pacsér Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.02-i 
ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T  

A BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 A Bajsa Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki:  
 
 1. Plohl Edvin, Bajsa, Zákó u. 4. sz. alatti lakos - elnök, 
 2. Szilágyi Róbert, Bajsa, Új u. 3. sz. alatti lakos  - elnökhelyettes, 
 3. Považanski Jan,  Bajsa, Tito marsall u. 25. sz. alatti lakos – tag, 
 4. Konc Toma Ilija, Bajsa, Štefanik u. 21. sz. alatti lakos - tag, 
 5. Hallai Csilla, Bajsa, Szerb u. 35. sz. alatti lakos - tag. 
 

II. 
 E Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - kijelöli a szavazóbizottságokat s kinevezi ezek tagságát,  
 - utasításokat ad a szavazóbizottságoknak a választás lebonyolításának eljárását illetően, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának műszaki előkészületeit, 
 - előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja hogy a jelöltek jelöléseit A Topolya község területén levő helyi közösségekről 
szóló határozattal és az illető helyi közösség alapszabályával összhangban készítették és nyújtották-e 
be, 
 - megállapítja és közzéteszi a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazólapok mennyiségét az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és az egyes jelöltek által elnyert szavazatok számát, 
 - megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét, 
 - a választás végeredménye megjelenik az illető helyi közösség hirdetőtábláján, valamint 
Topolya Község Hivatalos Lapában, ennek megállapításától számított 5 napon belül és  
 - egyéb, A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal és Bajsa 
Helyi Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában, valamint a Helyi Közösség hirdetőtábláján. 
 
BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG  
TANÁCSA Lackovics Károly sk 
Szám: 247/13. a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.10.02. elnöke 
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126. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. és 76. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 

szám) és a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 14. szakaszának 1. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám), Topolya Helyi Közösség Tanácsa, a 
2013.06.13-án megtartott ülésén meghozta 

 
TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG 

 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

 Topolya Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) a polgárok és szervezeteik érdekbeli, 
demokratikus és pártatlan közössége, mely keretében a polgárok saját maguk által megállapított, közvetlen 
és közös érdekből eredő szükségleteiket valósítják meg. 

 
2. szakasz 

 

 E Helyi Közösség a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat alapján 
alakult (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám). 

 

3. szakasz 
 

 A helyi közösség jogi személy, Topolya község Statútuma és a Topolya Község területén levő 
helyi közösségekről szóló határozat által megállapított jogai és kötelességei, valamint székhelye van. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség Topolya. 
 A Helyi Közösség székhelye: Topolya, Fő utca 44. 

 
4. szakasz 

 

 E Helyi Közösség az alábbi helységeket foglalja magába: Topolya, Zobnatica, Mićunovo 
(Karkatur). 

 
5. szakasz 

 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
 E pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, a helyi közösség nevének, szerb nyelvű, cirill betűs feliratát, 
valamint ugyanezen felirat magyar, ruszin és szlovák nyelvű változatát tartalmazza, az ezeknek megfelelő 
helyesírással. 
 A bélyegző négyszög alakú, mely a Helyi Közösség nevét, valamint az iktatószám és a dátum 
számára előirányzott mezőket tartalmazza. 

 

6. szakasz 
 

 A Helyi Közösség ünnepe Szeptember 15-e. 
 A Helyi Közösség  jelképei az embléma és a zászló. 
 A Helyi Közösség emblémája pajzs alakú, kék színű. Tetejében ötágú, gyönggyel és drágakővel 
díszített aranykoronával. A pajzs közepében, fehér színű ekevason álló, sárga színű oroszlán látható, mely 
balra fordul s előre néz. Jobb mancsában három búzakalászt tart. Az aranykorona felett, félkörösen a 
község szerb nyelvű, cirill írásmóddal feltüntetett elnevezése (БАЧКА ТОПОЛА) található, míg az ekevas 
alatt a község magyar nyelvű elnevezése (TOPOLYA), balról ruszin nevű elnevezése (БАЧКА 
ТОПОЛA), jobbról pedig szlovák nyelvű elnevezése (BAČSKA  TOPOLA) látható. 
 A Helyi Közösség emblémája zászló formájában is használatos, mely arányai 3:2 (hosszúság a 
szélességhez).  

7. szakasz 
 

 A Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét a Helyi Közösség Tanácsának elnöke látja el. 
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II. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐI 

 
8. szakasz 

 A Helyi Közösség polgárai, szükségleteik kielégítését és érdekeik megvalósítását az alábbi 
területeken eszközölhetik: 

1. a Helyi Közösség területi és urbanisztikai tervezése és rendezése, 
 2. a kommunális létesítmények kiépítése és fenntartása, 
 3. a községi szervekkel való együttműködés által, az iskoláskor előtti intézmények, általános 
iskolák és a gyermekek pótoktatása működési feltételeinek biztosítása, az idősek és gyermekek szociális 
gondozását illető feltételek megteremtése (a gondozó családok segélyezése és az ezekkel való 
együttműködés), 
 4. a sport és szabadidős tevékenységek területi, pénzügyi és szervezési feltételeinek biztosításában, 
 5. az egészségügyi és állatorvosi intézményekkel való együttműködésben, az egészségvédelem és 
állatorvosi ellátás feltételeinek megteremtésében, 
 6. az illető helyi közösség területén való, emberbaráti segélyezés különféle formáinak 
megszervezésében 
 7. az elemi csapásoktól való védelemben, valamint az illető csapások következményeinek 
elhárításában vagy enyhítésében, 

8. békéltető tanácsok és kárbecslő bizottságok alakításában, 
 9. a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel való együttműködés, a tárgyalt helyi közösség 
polgárai számára jelentős érdekeket illetően, 
 10. a helyi járulék bevezetése és megvalósítása, 
 11. a községi és állami szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködésben, 
 12. a község által átruházott teendők ellátása, 
 13. a művelődés és könyvtárügy területi, pénzügyi és szervezeti feltételek biztosítása, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvétel, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatás, végül 
 16. a Helyi Közösség Statútuma által megállapított egyéb teendők ellátásában. 

 
III. A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 
9. szakasz 

 

A Helyi Közösség munkájához szükséges eszközöket az alábbiakból biztosítják: 
 1. A községi költségvetésről szóló határozat eszközei, ideértve a helyi járulékot; 
 2. Adományok; 
 3. Az illető helyi közösség saját tevékenységéből megvalósított eszközök. 
 A Helyi Közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását a Községi Tanács végzi. 

 

10. szakasz 
 

 Az illetékes községi szerv igénylésére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles benyújtani a 
pénzeszközök biztosítására vonatkozó igénylést (pénzügyi terv, fejlesztési program, átutalási igénylés, 
pénzügyi iratanyaggal és az eszközök felhasználásáról szóló jelentéssel), a községi igazgatási szerv által 
meghatározott határidőn belül. 

 

11. szakasz 
 

 A Helyi Közösség eszközeit a pénzügyi tervvel osztják be, míg az illető eszközök végelszámolása, 
törvénnyel összhangban, zárszámadással történhet. 

 
12. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb a folyó év március 15-ig a Községi Tanácshoz 
benyújtani a munkájáról és az előző évi program megvalósításáról készült jelentést, valamint a községből 
átutalt eszközök felhasználásáról szóló jelentést. 
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 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának, valamint Végrehajtó Bizottságának elnöke az illető helyi közösség 
rendelkezésére álló eszközök utalványozói, azzal, hogy az utalványozáshoz mindkét elnök aláírása szükséges. 

 

IV. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐINEK 
ELLÁTÁSÁBAN 

 

13. szakasz 
 

 A Helyi Közösség polgárai, közös érdekeikből eredő teendőik ellátásakor jogaikat az alábbiak által 
érvényesíthetik: 
 - a polgárok gyűlésén, 
 - népszavazással és  
 - a Helyi Közösség szerveibe választott képviselőik által. 

 

14. szakasz 
 

 A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja az alábbiakat: 
 - a helyi járulékról szóló határozat tárgyát képező projektumok megvalósítása érdekében szerzett, 
valamennyi pénzeszköz biztosításának módját és forrását megállapító programot, 
 - a Helyi Közösség Tanácsának munkájáról készült jelentést, 
 - a Helyi Közösség területén alkalmazandó urbanisztikai terveket, 
 - a Községi Képviselő-testület munkájának hatásköréből felmerülő kérdéseket, amennyiben 
ezeknek a polgárok gyűlésén való megvitatását irányozzák elő, végül 
 - a Helyi Közösség polgárai közvetlen és közös érdekét képviselő egyéb kérdéseket. 

 

15. szakasz 
 

 A Polgárok Gyűlését egy helységben, vagy annak egy részében hívják össze, mely településrész 
lehet: utca, vagy a település, helyi közösség egy része. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles összehívni a Polgárok Gyűlését az alábbiak igénylésére: a 
Községi elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, valamint 50 nagykorú, a helyi közösség illető 
részében lakó polgár, végül a képviselők legalább egynegyede. Legalább 8 nappal e gyűlés megtartása előtt 
az érintetteket értesíteni kell. 

16. szakasz 
 

 A polgárok értesítése a Polgárok Gyűlésének megtartásáról a hirdetőtáblán való kifüggesztés, a 
köztájékoztatási eszközök útján, vagy egyéb, szokványos módon történik. 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsának elnöke a Polgárok Gyűlését nem hívná össze, a gyűlést 
e Tanács elnökhelyettese is összehívhatja. 

 

17. szakasz 
 

 A kérdések megvitatásában való részvétel, az indítványozás és bizonyos megoldások javaslásának 
joga minden nagykorú, a község területén élő polgárt megilleti. 
 A Polgárok Gyűlésén a döntéshozatali jog minden, a Polgárok Gyűlése által érintett területen lakó, 
vagy itt vagyonnal rendelkező polgárt megillet. 
 A Polgárok Gyűlésének határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi 
szavazata által hozzák. 

18. szakasz 
 

 A községi szervek kötelesek a Polgárok Gyűlésének megtartása utáni 60 napon belül megvitatni e 
gyűlésen hozott igényléseket és javaslatokat, emellett kötelesek ezekkel kapcsolatban állást foglalni, illetve 
megfelelő határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, végül erről a polgárokat értesíteni. 
 

19. szakasz 
 

 Népszavazással a helyi közösség polgárai döntést hoznak a törvény és a Statútum által 
meghatározott kérdésekben, s amennyiben a Községi Képviselő-testület előirányozná, a Községi 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdésekben is. 
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20. szakasz 

 
 A népszavazás útján való döntéshozatal módjának, a népszavazás lebonyolítására és eredményének 
megállapítására hivatott szerveknek és egyéb, népszavazással kapcsolatos kérdéseknek összhangban kell állniuk 
a törvénnyel és Topolya község Statútumával. 
 

V.   A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE 
 

21. szakasz 
 

 Az illető helyi közösségben 11 járás alakul, az alábbi területeket illetően: 
1. – Első járás – PROLETER – mely Topolya város keleti részén található, mely határát északról az 

alábbi utcák  határolják, a Balkán közösségi otthontól a Főutcán át, a Csantavéri út folytatásával, mely utcák 
déli oldalát páros számok jelzik, emellett e járás, déli oldalról az Ipar utcával határos, s a határvonalat képező 
utca dél-keleti irányban húzódik, s az illető terület keleti határát a Palánka utca képezi.  

2.- Második járás  - VÁSÁRTÉR – mely a Proleter járással északi irányból, ezáltal pedig a Főutca jobb 
oldalával határos (a Balkán otthontól a Rózsa utca sarkáig terjedő páros házszámok), s nyugati irányból a Rózsa 
utcával határos, a vásártéren át, egészen déli irányt véve.  

3.- Harmadik járás – MÁJUS 1. – mely keleti irányból a Vásártér járással határos, a Rózsa utcától a 
Tito marsall utca jobb oldaláig (melyet páros számok jelölnek) mely határ a Főutcáig terjed. Nyugati irányból e 
járás a Tito marsall utca (páros számú) házaival határos, a Főutca sarkától a Néphadsereg helyőrségéig.  

4.- Negyedik járás -  KÖZPONT (Patócs) – mely keleti irányból a Május 1. járással határos. Ennek 
határvonalát a Tito marsall utca képezi, a Petőfi brigád utcától a Topolyai Húsipari Vállalat vágóhídjáig 
(páratlan számokkal jelzett oldal), északi irányból a határt a Petőfi brigád utca bal oldala (páratlan számai) 
képezi Bajsa irányában. 

5.- Ötödik járás – NOVI DOM – mely délről a Központ járással határos. E járás határát a Moravicai út 
és a Vladimir Nazor utcák képezik, keleti irányból pedig a Széles utca bal (páratlan számokkal jelzett) oldala. 

6.- Hatodik járás – GORICA – mely délről a Központ járással határos, majd a Petőfi brigád utca (páros 
számokkal jelzett oldala) a Tito marsall utca sarkától a Széles utcáig. Nyugatról a járás határát a Széles utca 
jobb (páros számokkal jelölt) oldala képezi. Keleti irányból a határt, a Tito marsall utca (páratlan számokkal 
jelzett) oldala képezi, a Petőfi brigád utca sarkától a tóig.  

7.- Hetedik járás – MÁJUS 25. – e járás határvonala déli irányból, az Ifjúság utca sarkától a Tito 
marsall utca sarkáig halad, ahonnan a határvonalat a Főutca bal (páratlan számokkal jelzett) oldala képezi, 
illetve a Tito marsall utca nyugati (páros számokkal jelzett) oldala a Főutca sarkától a Csáki Lajos utcáig, s 
keleti oldalról az Ifjúság utcával (ennek mindkét oldalával), majd tovább haladván a Stevan sremac utcával 
(ennek mindkét oldalával) határos. 

8.- Nyolcadik járás – CSÁKI LAJOS (Balogház) mely nyugati oldalról a Május 25. járással határos, 
déli oldalról a Korvin Mátyás utcával, az Ifjúság utca sarkáig, majd a határvonalat a Főutca bal (páratlan 
számokkal jelölt) oldala képezi. Keleti irányból a határvonalat a Korvin Mátyás utca bal oldala képezi, a Szent 
István utcától, mely vonal tovább haladván a Jókai Mór és Új szőlők utcán át halad, mely mindkét fele a Balkán 
járáshoz tartozik. 

9.- Kilencedik járás – BALKÁN – mely nyugati oldalról a Csáki Lajos járással határos, déli irányból 
pedig határvonala a Korvin Mátyás utcán tá a Palánka utcáig halad, ahonnan a Főutcán át a Csantavéri út 
(páratlan számmal jelzett) oldalát érinti.  

10.- Tizedik járás – KARKATUR (Mićunovo) melyet az illető helység képez. 
11.- Tizenegyedik járás – ZOBNATICA – melyet Zobnatica helység képez, az ehhez tartozó 

gazdaságokkal. 
22. szakasz 

 

 A járás szervét ennek képviselő-testülete képezi. 
 A Járási Képviselő-testületet az illető járás területén élő polgárok alkotják, akiket utcák, utcarészek, 
épületek, háztömbök és egyebek szerint választanak.  

 
23. szakasz 

 

 A Járási Képviselő-tesületnek 5 tagja van.  
 E képviselő-testület tagságát az illető járás polgárai választják a helyi közösség tanácstagjai 
mandátumának időtartalmával megegyező időre, nyilvános szavazással. 
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 A járás képviselő-testületének elnöke és elnökhelyettese van, akiket a Járási Képviselő-testület 
tagságából választanak, nyílt szavazással. 
  

24. szakasz 
 A Járási Képviselő-testület:  
 - Javasolja a járás területén bevezetendő helyi járulék kivetéséről szóló határozat meghozatalát, 
 - Megvitatja a járás területén élő polgárok közös érdekének és szükségleteinek megvalósítását 
illető kérdéseket, 
 - Irányelveket ad az illető járás képviselőjének a Helyi Közösség Tanácsában folytatott munkához, 
 - Jelentést tesz munkájáról, az illető járás polgárainak gyűlése részére,  
 - Javaslatot tesz a járás eszközeinek felhasználására, 
 - Lebonyolítja a Járási Képviselő-testület elnökének és elnökhelyettesének megválasztását.  

 
VI. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI  

 

25. szakasz 
 

 A helyi közösség szerveit a Helyi Közösség Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) és ennek 
Végrehajtó Bizottsága (a továbbiakban: Végrehajtó Bizottság) képezik.  
 

26. szakasz 
 E Tanácsnak 21 tagja van. 
 A tanácstag lakhelye kötelezően a helyi közösség területén található.  
 A tanácstagok megbízatása 4 évig, illetve az új tagság kinevezéséig tart.  
 

VII. A TANÁCSTAGSÁG MEGVÁLASZTÁSA ÉS VISSZARENDELÉSE  
 

27. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke hirdeti 
meg, az illető választás megtartása előtt 60 nappal, a községi Statútummal, A Topolya község területén 
levő helyi közösségekről szóló határozattal, a Helyi Közösség Alapszabályával és a Helyi Közösség 
tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzattal összhangban. 
 

28. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog 
alapján választják a szavazóhelyeken, a Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról 
szóló Szabályzattal összhangban. 

A Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzat megjelenik 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, ennek meghozatalától számított 15 napon belül.  
 A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválasztás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése, cselekvőképesség és a tanácsot választó, Topolya Helyi Közösségben való lakhely. 
 

29. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjait területi elven választják. 
 

30. szakasz 
 

A területi elvvel összhangban, a Topolya Helyi Közösség területén, mely Topolya, Karkatur és 
Zobnatica helységekből áll, minden helység részt vesz a Helyi Közösség tanácstagjainak választásában, az 
alábbiak szerint:  

- Topolya helység 19, 
- Karkatur helység 1 és 
- Zobnatica helység 1 tanácstagot választ. 
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-  
31. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság poglgára, 
nagykorú, cselekvőképes s Topolya Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik.  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 40. 

A jelölt az említett aláírásokat a jelölés tárgyát képező választókörzetben köteles begyűjteni, s az 
illető jelölt jelölését támogató aláírások tulajdonosai kötelező érvénnyel lakhellyel rendelkeznek a jelölés 
tárgyát képező választókörzetben.  
 A jelölés végett begyűjtött aláírásokat a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervénél kell 
hitelesíteni. 
 A szavazólapon a jelölt család- és utóneve, születési éve mellett a jelölt foglalkozását és lakcímét 
is fel kell tüntetni.  

32. szakasz 
 

 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot 
nyerték el, a Helyi Közösség Alapszabályával és A Topolya község területén levő helyi közösségekről 
szóló határozattal összhangban. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
megismétlik. 

33. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának első, alakuló ülését a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének 
elnöke hívja össze, mégpedig a választás végeredményének megállapításától számított 15 napon belül. 

 
34. szakasz 

 

 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének elnöke nem hívná össze az alakuló 
ülést, a Helyi Közösség alakuló ülése az újonnan megválasztott tagság 1/3-a általi meghívás alapján is 
összehívható. 
 Az alakuló ülésen a Helyi Közösség Tanácsának legidősebb tagja elnököl. Az alakuló ülés 
megtartható, amennyiben a Helyi Közösség tanácstagjainak többsége jelen van. 
 A Helyi Közösség Tanácsának alakuló ülésén, titkos szavazással, e Tanács tagságából elnököt és 
elnökhelyettest választanak Helyi Közösség Tanácsának élére. 
 

35. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagsága lemondás vagy visszarendelés, letöltendő börtönbüntetés 
kiszabása, a cselekvőképesség teljes vagy részleges sérülése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának 
elveszítése, vagy az illető helyi közösségen kívüli területre való lakhelyváltoztatás, valamint az illető 
elhalálozása miatt szűnik meg. 
 

36. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága 25%-ának javaslatára, mely helyi közösségben e Tanácsot megválasztották. 

 
37. szakasz 

 

 A visszarendelésre vonatkozó javaslatot a Községi Képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani. 
 A visszarendelést közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog alapján 
bonyolítják le. 

38. szakasz 
 

A visszarendelés véglegesítésével, a Helyi Közösség Tanácsa új tagságának választását a Községi 
Képviselő-testület elnöke hirdeti meg, 15 nap határidőn belül, A Topolya község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 
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VIII. A TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT SZERVEK 
 

39. szakasz 
 

 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
és a Szavazóbizottság. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak  5 tagja van. 
 A Szavazóbizottságnak 3 tagja és minden tagnak 1 helyettese van. 
 A választást lebonyolító szervek, munkájukért az e szerveket kinevező szervnek felelnek. 

A választást lebonyolító szervek és ezek helyettesei csakis választási joggal, és az illető helyi 
közösség területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek. 

A választást lebonyolító szerv kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, ennek meghozatalától számított 5 napon belül.  

 

40. szakasz  
A Bizottság mandátuma 4 évig tart. 

 A Bizottságot a Tanács nevezi ki, legkésőbb 5 nappal a választás meghirdetését követően. 
 

41. szakasz 
 A Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - szavazóbizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a szavazóbizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választáshoz és visszaidézéshez szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja, hogy a jelöltek jelölései összhangban állnak-e A Topolya község területén levő 
helyi közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával, 
 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazócédulák számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és kihirdeti a választás végeredményét, valamint megjelenteti Topolya Község 
Hivatalos Lapjában, ezen eredmény megállapításától számított 5 napon belül.  
 - egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
 

42. szakasz 
 

 A Szavazóbizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
 A Szavazóbizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a választás rendjéről 
a választás időtartama alatt és egyéb, Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal 
és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez 
 

IX.  A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
 

43. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség polgárait képviselő testület, mely az alábbi teendőket 
és feladatokat látja el: 
 1. meghozza a Helyi Közösség Statútumát, 
 2. meghozza a munkatervet és a pénzügyi tervet, 
 3. meghozza a Helyi Közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 4. döntést hoz a tulajdonjogába tartozó ingatlan vagyon használatának és kezelésének módjáról, 
 5. kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 6. ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 7. új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
 8. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó 
polgárok érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 
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 9. gondoskodik a helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás 
végrehajtásáról, 
 10. kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a 
határozatokat, és a Polgárok Gyűlésének záróhatározatait, 
 11. elfogadja a helyi közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
 12. bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít, a polgárok közös 
igényeinek kielégítésére, a törvénnyel és e határozattal összhangban, 
 13. meghozza A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről 
szóló szabályzatot, 
 14. meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 
 15. általános aktusokat hoz meg, a Helyi Közösség szakszolgálatának működése érdekében, 
 16. megválasztja a Tanács elnökét és elnökhelyettesét, 
 17. megválasztja a Végrehajtó Bizottság tagjait a Tanács javaslatára, 
 18. meghozza A Tanács tagjainak megválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatot, 
 19. egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez. 
   

44. szakasz 
 A tanácselnök: 

1. Jogilag és egyéb módon képviseli a Helyi Közösséget, 
2. Megszervezi a Tanács munkáját, 
3. Összehívja a Tanács üléseit s ezeken elnököl,  
4. Javasolja a Tanács üléseinek napirendjeit,  
5. Gondoskodik az ügyrend tiszteletben tartásáról és aláírja a Tanács által hozott okiratokat,  
6. Gondoskodik a Tanács munkájának nyilvánosságáról, 
7. A Helyi Közösség eszközei kifizetésének utalványozója, a Végrehajtó Bizottság elnökével együtt,  
8. Az Alapszabály és más, általános aktusok szerinti, egyéb teendőket is ellát.  

 
X.  A TANÁCS VÉGREHAJTÓ SZERVE 

 
45. szakasz 

 

 A Tanács végrehajtó szerve a Végrehajtó Bizottság. 
 A Végrehajtó Bizottságnak 9 tagja van. 
 A Végrehajtó Bizottság tagjai egyszersmind lehetnek a Tanács tagjai is.  
 A Végrehajtó Bizottságnak elnöke és elnökhelyettese van. 
 A Tanács elnöke vagy elnökhelyettese nem lehet egyszersmind a Végrehajtó Bizottság elnöke is. 
   

46. szakasz 
 

 A Végrehajtó Bizottság összetétele: 5 tagot a Tanács tagságából és 4 tagot a Helyi Közösség 
polgárai közül választják. 
 A Végrehajtó Bizottság tagságát a Tanács tagjai jelölhetik. 
 A Végrehajtó Bizottság tagjait, nyílt szavazással, a Tanács első ülésén választják. 
 A Végrehajtó Bizottság elnökét és elnökhelyettesét a Tanács első ülésén választják. 

 

47. szakasz 
 A Végrehajtó Bizottság: 

- gondoskodik a Tanács határozatainak és egyéb aktusainak végrehajtásáról, 
 - javaslatokat tesz a Tanács által meghozott, a Helyi Közösség polgárainak közvetlen érdekét 
képező határozataira és egyéb aktusaira, 
 - javasolja bizonyos, a Tanács hatáskörébe tartozó kérdések megoldásának módját, 
 - véleményezi a helyi járulék bevezetését, 
 - végrehajtja a  Helyi Közösség munkaterveit és munkaprogramjait,  
 - munkájáról évente legalább egyszer jelentést tesz a Tanácsnak, 
 - kinevezi a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott bizottságot, 
 - egyéb teendőket is ellát, a Helyi Közösség Statútumával és más aktusaival összhangban. 
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48. szakasz 
 A Végrehajtó Bizottság elnöke: 

1. Jogilag és egyéb módon képviseli a Végrehajtó Bizottságot, 
2. Megszervezi a Végrehajtü Bizottság munkáját, 
3. Összehívja a Végrehajtó Bizottság üléseit s ezeken elnököl,  
4. Javasolja a Végrehajtó Bizottság üléseinek napirendjeit, 
5. Gondoskodik az ügyrend tiszteletben tartásáról és aláírja a Végrehajtó Bizottság által hozott okiratokat, 
6. Gondoskodik a Végrehajtó Bizottság munkájának nyilvánosságáról, 
7. A Helyi Közösség eszközei kifizetésének utalványozója, a Tanács elnökével együtt, 
8. Közvetlenül gondoskodik a Helyi Közösség Szakszolgálatának működéséről,  
9. Az Alapszabály és más, általános aktusok szerinti, egyéb teendőket is ellát. 

 
XI. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK 

 

49. szakasz 
 

 A Tanács állandó és időleges munkatestületeket alakíthat. 
 Az állandó munkatestületek a bizottságok és a Békéltető Tanács. 
 A bizottságok és a Békéltető tanács megbízatása 4 évig tart.  
 A bizottságoknak és a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese s meghatározott számú tagja 
van. 

50. szakasz 
 

 A Helyi közösségben, állandó munkatestületként, az alábbi bizottságok alakulnak:  
 1. Jogszabályügyi Bizottság, 
 2. Kárbecslési Bizottság, 
 3. Kommunális Kérdésekkel Megbízott Bizottság, 
 4. Rendkívüli Helyzetekkel és Polgárvédelemmel Megbízott Bizottság. 
  

51. szakasz 
 

- A Jogszabályügyi Bizottság előkészíti a Helyi Közösség és szervei munkájához szükséges 
általános és egyes aktusokat. E bizottságnak 5 tagja van (elnök, elnökhelyettes és három tag). 
A bizottsági elnök a Tanács tagja. 

- A Kárfelmérő Bizottság az esetleges elemi csapások esetén a felügyeleti szervek részére 
adatokat gyűjt. E bizottságnak 5 tagja van (elnök, elnökhelyettes és három tag). A bizottsági 
elnök a Tanács tagja. 

- A Kommunális Kérdésekkel Megbízott Bizottság megvitatja és elbírálja a polgárok 
kommunális kérdéseket érintő igényléseit és javaslatait. E bizottságnak 5 tagja van (elnök, 
elnökhelyettes és három tag). A bizottsági elnök a Tanács tagja. 

- A Rendkívüli Helyzetekkel és Polgárvédelemmel Megbízott Bizottság közvetlen 
tevékenységeket foganatosít a polgárok polgárvédelmi, személyes, kölcsönös és közös védelmi 
intézkedésekben és feladatokban való részvétele érdekében. E bizottságnak 22 tagja van, két 
tag származik minden járásból,  (így összesen: elnök, elnökhelyettes és húsz tag). A bizottsági 
elnök a Tanács tagja.  

 

52. szakasz 
 

 A Békéltető Tanács megvitatja és javasolja a lakosság és a Helyi Közösség közötti perek békés 
megoldásának módját.  A Békéltető Tanácsnak 5 tagja van (elnök, elnökhelyettes és három tag). A 
Békéltető Tanács elnöke a Helyi Közösség tanácstagja. 

53. szakasz 
 A Helyi Közösségnek titkára lehet. 
 A helyi közösség titkára szakmai, adminisztratív, technikai, pénzügyi és egyéb teendőket lát el, a 
törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló 
Szabályzattal összhangban. 
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54. szakasz 
 

 A Helyi Közösségben szakszolgálat alakulhat, mely a Helyi Közösség teendőit és feladatait látja 
el. E szakszolgálat élén a Végrehajtó Bizottság elnöke áll. 

 
XII. POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ 

 

55. szakasz 
 

 A helyi közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések 
megvitatásának, illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, egymagában, 
vagy másokkal együtt, mely személyek lakhelye az illető helyi közösségben van, a törvénnyel, a községi 
Statútummal, a Helyi Közösség Alapszabályával és e határozattal összhangban 
 

56. szakasz 
 

 A helyi közösség minden polgárának jogában áll, egymagában, vagy az illető helyi közösség más 
polgáraival együtt, petíciót intézni a Helyi Közösség Tanácsához, melyben követelhetik: 
 - az illető helyi közösség hatáskörébe tartozó jogi aktus meghozatalára, vagy módosítására és 
bővítésére vonatkozó eljárás eszközlését vagy elindítását, 
 - a helyi közösség szervei munkájának, valamint a helyi közösség dolgozói helytelen 
viszonyulásának felülvizsgálását. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles a benyújtott petíciót megvitatni, s álláspontját, a benyújtástól 
számított 30 napon belül e petíció benyújtóival közölni. 
 

XIII.  MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

57. szakasz 
 

 A helyi közösség a közérdekek területén együttműködést folytathat más, ugyanazon vagy más 
községekben, ezenkívül külföldön vagy belföldön található helyi közösségekkel. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, együttműködésről szóló határozatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza meg. 

 

58. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség és polgárai érdekében együttműködhet civil 
szervezetekkel, emberbaráti és más szervezetekkel is. 
 

XIV.   A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

59. szakasz 
 

A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános. 
 A munka nyilvánossága, szabály szerint, az alábbiakkal biztosítható: 
 1. Kötelező érvényű közvita a helyi közösség pénzügyi tervét, a helyi közösség zárszámadását és a 
helyi közösség tanácsa működéséről szóló évi jelentést illetően, valamint más kérdésekben, amennyiben 
erről a község így dönt. 
 2. A helyi közösség tanácsülése napirendjének és anyagának, a határozati javaslatok, az elfogadott 
határozatok és egyéb aktusok kötelező érvényű kifüggesztése a hirdetőtáblán, a polgárok tájékoztatásával a 
helyi közösség tanácsüléséről, polgárok gyűléséről és más összejövetelekről. 
 3. A polgárok azon joga, hogy a helyi közösség alapszabályával összhangban, betekintést 
nyerjenek a Helyi Közösség Tanácsa jegyzőkönyveibe és aktusaiba, hogy részt vegyenek e tanács ülésein. 
 4. Tájékoztatók kiadása. 
 5. A médiumokkal való együttműködés. 
 6. Internetes bemutató kialakításával. 
 7. Közviták szervezése, a törvénnyel, a község Statútumával és e határozattal összhangban. 
 A több helységet magában foglaló helyi közösségekben, a Helyi Közösség Tanácsa köteles 
biztosítani a hirdetőtábla minden helységben való kihelyezését. 
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XV.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

60. szakasz 
 

 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot legalább 250 polgár és a Helyi Közösség 
szervei, a Végrehajtó Bizottság vagy a Tanács tagjainak 1/3 része nyújthatják be.  
 A Tanács köteles minden javaslatot megvitatni, és erről a javaslattevőt értesíteni. 
 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatról a Tanács dönt, a tagság összlétszámához 
viszonyított szavazati többség által. 
 Az Alapszabály meghozatala vagy módosítása a törvénnyel vagy községi határozattal való 
összhangba hozatal végett is történhet, s ekkor az illető okiratok megjelennek Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, az ezek meghozatalától számított 15 napon belül.   

 

61. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 197. számú, 2009.06.25-i 
Statútumának érvényessége.  

62. szakasz 
 

 E Statútum megjelenik a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s a megjelentetésének másnapjától lép 
életbe. 
 

A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 120/2013 Lalović Predrag, sk. 
Kelt: 2013.06.13. a Helyi Közösség Tanácsának 
Topolya elnöke 
 

127. 
A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám), Topolya Helyi Közösségének 
Tanácsa, annak  2013.06.13-i ülésén meghozta az alábbi,  
 

TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
 

1. szakasz 
 

E szabályzat közelebbről szabályozza Topolya Helyi Közösség tanácstagjai választása 
lebonyolítását illető eljárást és ennek módját.  

 

VÁLASZTÓKÖRZETEK 
2. szakasz 

 

A Helyi Közösség tanácstagjainak választását választókörzetekben végzik. 
Minden választókörzet egy tanácstagot választ.  
 

3. szakasz 
 

A Topolya Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztására alakított választókörzeteket a Topolya 
Helyi Közösség területén található utcák és helységek alkotják, az alábbiak szerint:  
Sor-
szám: 

A választókörzet 
elnevezése 

A választókörzet által felölelt terület (utcák, helységek) 

1. 1.választókörzet Palánka u., Kizur István u., Anna Frank u., Skadar u., 
Washington u., a Csantavéri út 1-81. házszámai; 

2. 2. választókörzet Zsáki József u., Kiss Ferenc u., Mihajlo Pupin u., Majevica 
u.,Žikica Jovanović Španac u., Munkás u., Vajdasági brigádok 
u., Bartók Béla u., Zentai út, zentai-úti szállások;  
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3. 3. választókörzet Durmitor u., Neretva u., Proletár u., Vasa Pelagić u., Matija 

Gubec u., Dráva u., Belgrád u., Edvard Kardelj u., Testvériség 
u., Iparos u., Boško Buha u., Vasút u., Zrínyi u., Ipar u., Malom 
u., a Főutca 109. házszámától, valamint a 90. házszámától 
mindvégig; 

4. 4. választókörzet Hajduk Veljko u., Goce Delčev u., Varga István u., Szerémség 
u., Ljubljana u., Kurta u., Jókai Mór u., Split u., Korvin Mátyás 
u., Partizán u., Ohrid u., Attila u., Szőlősor u., Sonje Marinković 
u.; 

5. 5. választókörzet Hvar u., Május 9. u., Virág Balázs u., Paja Jovanović u., Fehér 
Ferenc u., Sebaj u., szőlősori szállások, Dalmácia u., Szent 
István u., Petar Kočić u., Kaszás u., Timok u.; 

6. 6. választókörzet Turzó Mihály u., Gavrilo Princip u., Bosa Miličević u., Balkán 
u., Servo Mihalj u., Kun Béla u., Janko Veselinović u., Stevan 
Sremac u., Csáki Lajos u., Vojvoda Mišić u., Gagarin u., Jó 
Lajos u., Nasszer u., Isztria u., Alekszandr Puskin u.; 

7. 7. választókörzet Sinkovics József u., Északi u., Szent Száva u., Pero Segedinac 
u., Ifjúság u., a Lenin utca 27., valamint 14. házszámaitól, a 
Főutca 53-107. házszámaitól, valamint a 44-88. házszámaitól 
mindvégig, Július 7. u., Makszim Gorkij u.; 

8. 8. választókörzet Arany János u., Ivan Milutinović u., Ács József u., Jovan Mikić 
u., Iskola u., Adria u., Tito marsall u., az 53-115. házszámokig, 
valamint a 44-104. házszámokig, Ibar u., Virágos u., Šumadija 
u., Liszt Ferenc u., Vardar u., a Lenin utca 1-25. és 2-12. 
házszámai; 

9. 9. választókörzet Nikola Tesla u., Tolstoj u., a Főutca 1-51. valamint a 2-42. 
házszámai, Vidovdán u., Bolyai Farkas u.; 

10. 10. választókörzet Morava u., Veljko Vlahović u., Stefan Nemanja u., Illés tér, 
Liliom u., Dózsa György u., Újvidék u., Ady Endre u., Rózsa u., 
Svetozar Miletić u., André István u., Párizsi Kommün u.; 

11. 11. választókörzet Becsei út, Milutin király u., Kraljević Marko u., Téglagyár u., 
Ivo Andrić u., Kelet u., Csányi Lajos u., Kucserka József u., 
Pajzs u., Gombos János u., Vadász u., Dubrovnik u., Zombor u., 
Zimony u., Oton Župančić u., Eötvös Loránd u., becsei-úti 
szállások; 

12. 12. választókörzet Vásártér, Njegoš u., Orgona u., Május 1. u., Karađorđe u., 
Bled u., Dečani u., Dušan cár u., a Tito marsall utca 1-51. 
valamint 2-42. házszámai, Harcos u.;  

13. 13. választókörzet Tóth Ferenc u., Csépe Imre u., Vojvoda Sinđelić u., Dimitrije 
Tucović u.,Ivan Gorana Kovačić u., Dr. Hadzsy János tér, 
Madách Imre u., Kulai út, Branko Radičević u., Dr. Zoran 
Đinđić tér, Engels u., Đuro Jakšić u. Kárpát u., kishegyesi-úti 
szállások, Dózsa György birtok szállásai; 

14. 14. választókörzet Ivan Meštrović u., Josip Merković u., Kodály Zoltán u., Laza 
Lazarević u., Drina u., Bosznia u., Bihać u., Csizovszki Ferenc 
u., Marx u., Zágráb u.,Jovan  Popović u., Bajsai út, Ivo Lola 
Ribar u., Március 8. u., Balzac u., Kendergyár u., József Attila 
u., Sutjeska u.,; 

15. 15. választókörzet Duna u., Zmaj u., Petőfi brigád u., Táncsics Mihály u.; 
16. 16. választókörzet Moravicai út, Vladimir Nazor u., Vörös csillag u., Ivan Cankar 

u., Prešern u., Josip Kraš u., Szövetkezet u., Sava Kovačević u., 
Petőfi Sándor u., Munkabrigádok u., Lika u., Kosovo u., Ivan  
Mažuranić u., Eperfa u., Vajdaság u., Bánát u., II. Rákóczi 
Ferenc u.; 
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17. 17. választókörzet Kupres u., Baranja u., Ljudevit Posavski u., Bácska u., Kozara 
u., Rohammunkás u., Szép u., Köztársaság u., Maribor u., 
Triglav u., Bolmán u.; 

18. 18. választókörzet Széles u., Kossuth Lajos u., Dr Aleksandar Šijačić u., 
Lejtős u., Hős Pinki u., Sarajevo u.; 

19. 19. választókörzet Deák Ferenc u., Stevan Jovanović u., Vuk Karadžić u., Svetozar 
Marković u., Krivaja u., Uglješa Mojac u., Nušić u., Fruška Gora 
u., Sport u., a Tito marsall utca 117. házszámától, valamint 106. 
házszámától mindvégig, Plitvice u., Bezdán u., Fecske u.; 

20. 20. választókörzet Karkatur: Csantavéri út, Dragutin Matić u., Dušan Popivoda u., 
Gojko Babić u., Pavle Mićunović u., Sállások – Kočić-telep, 
Sima Šolaja,Spasenija C. Babović; 

21. 21. választókörzet Zobnatica az idetartozó gazdaságokkal. 
 
JELÖLÉS 

4. szakasz 
 

Topolya Helyi Közösség Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság 
poglgára, nagykorú, cselekvőképes s Topolya Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 40. 

A jelölt az említett aláírásokat a jelölés tárgyát képező választókörzetben köteles begyűjteni, s az 
illető jelölt jelölését támogató aláírások tulajdonosai kötelező érvénnyel lakhellyel rendelkeznek a jelölés 
tárgyát képező választókörzetben. 
 A jelölés végett begyűjtött aláírásokat a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervénél kell 
hitelesíteni. 

 
5. szakasz 

 

A jelöltek jelöléseit a Topolya Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottsághoz nyújtják be, legalább 15 nappal a választásra kijelölt nap előtt. 

Az illető jelölt jelölése mellé csatolják a községi választási névjegyzékbe való bejegyzés 
bizonylatát.  

Egy polgár csak egy választókörzetben lehet jelölt.  
 

6. szakasz 
 

A javaslattevő az illető jelölt jelölését a jelöltlista megállapításáig és meghirdetéséig vonhatja 
vissza.  

 
7. szakasz 

 
A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság az illető jelölt jelölését 

végzés által állapítja meg, amennyiben e jelölés a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban áll, 
mégpedig a jelölés benyújtását követő 24 óra alatt.  

Amennyiben az illető tanácstag-jelölt jelölése nem áll összhangban  a jelen Szabályzattal, a 
Bizottság e jelölést visszautasítja.  

 
8. szakasz 

 
A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja és meghirdeti 

az összes választókörzet tanácstag-jelöltjeinek jelöltlistáját, mégpedig a jelölések határidejének leteltétől 
számított 24 órán belül, e jelöltek családnevének cirill írásmód szerinti betűrendje alapján.  

 
9. szakasz 

 
A szavazólapon a jelölt család- és utóneve, születési éve mellett a jelölt foglalkozását és lakcímét 

is fel kell tüntetni 
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A jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét e jelöltek családnevének cirill írásmódú 
betűrendje határozza meg.  

10. szakasz 
 

A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal, valamint magyar, ruszin és szlovák nyelven, az 
ezeknek megfelelő írásmóddal nyomtatják.  
 

11. szakasz 
 

Topolya Helyi Közösség tanácstagjait területi elven választják.  
Topolya Helyi Közösség Topolya, Karkatur és Zobnatica helységekből áll, így minden felsorolt helység 

választ Topolya Helyi Közösségének Tanácsába tanácstagot, az alábbiak szerint: Topolya helység 19 tagot, 
Karkatur 1 tagot, és Zobnatica 1 tagot.  
 

12. szakasz 
 

Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot nyerték el, 
a Helyi Közösség Alapszabályával és A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal 
összhangban. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást két 
héten belül megismétlik. 
 

TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG POLGÁRAINAK JEGYZÉKE 
 

13. szakasz 
 

Topolya Helyi Közösség választópolgárainak névjegyzékét, az illető helyi közösség tanácstagjai 
választásakor kijelölt választókörzetek szerint, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes szerve 
állítja össze, Topolya Helyi Közösség igénylésére.  
 

14. szakasz 
 

A választás napján, a választóhelyeken bármely polgár eszközölheti a választópolgárok névjegyzékébe 
való felvételét, aki esetében az illető szavazóbizottság, személyi igazolvány vagy más közokirat alapján 
megállapítja hogy lakhellyel rendelkezik az illető választókörzet területén, s hogy neve, mulasztás miatt, nem 
szerepel a választópolgárok névjegyzékében.  
 

15. szakasz 
 

A szavazóbizottság, Topolya Helyi Közösség tanácstagjai választása eredményeinek összegzésekor 
tekintetbe veszi a választópolgárok névjegyzékébe utólag felvett polgárokat is.  
 

SZAVAZÓHELYEK 
16. szakasz 

 

Topolya Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását 
szavazóhelyeken tartják. 

E szavazóhelyeket, végzés által, az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottság jelöli ki.  

Topolya Helyi Közösség szakszolgálata berendezi a szavazóhelyeket, s gondoskodik a tanácstagok 
megválasztásának lebonyolításával megbízott szavazóbizottságok munkájához szükséges, minden feltétel 
biztosításáról.  
 

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
17. szakasz 

 

A Topolya Helyi Közösség tanácstag-választásának lebonyolításával megbízott Bizottság (a 
továbbiakban: Választási Bizottság) gondoskodik az illető helyi közösségben tartott választás törvényességéről, 
s ellátja a Topolya Helyi Közösség Alapszabályának 41. szakaszában részletezett teendőket.  

E bizottságnak 5 tagja van, akiket Topolya Helyi Közösség Tanácsa nevez ki, 4 éves megbízatási 
időszakra.  

A választás lebonyolításával megbízott szerv kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában, az említett okirat meghozatalától számított 5 napon belül.  
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SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
18. szakasz 

 

A szavazóbizottságokat a választás lebonyolításával megbízott Bizottság nevezi ki, legfeljebb 10 nappal 
az illető választás napját megelőzően.  

19. szakasz 
 

A tanácstagságra jelölt polgár egy megfigyelőt jelölhet ki, mely nem lehet e személy közvetlen 
családtagja, e tanácstag-jelölt jelölésének helyéhez köthető szavazóhely megfigyelésére.  

A megfigyelő jelen lehet a szavazóhelyen e szavazás ideje alatt, valamint az eredmények 
összegzésénél, határozathozatali jog nélkül.  

20. szakasz 
 

A Szavazóbizottság a szavazást közvetlenül lebonyolító szerv, mely biztosítja a szavazás 
szabályosságát és titkosságát, megállapítja az illető szavazóhely választási eredményeit, gondoskodik az illető 
szavazóhely rendjének választások időtartama alatti fenntartásáról, s egyéb teendőket is ellát, a Választási 
Bizottság utasításai alapján.  

A Szavazóbizottság a szavazóhelyről eltávolíthatja a polgárt vagy megfigyelőt, amennyiben az 
megbontja a szavazóhely rendjét, zavarja a szavazóbizottság munkáját, vagy bármely egyéb módon próbálkozna 
a Szavazóbizottság működésében való részvétellel, melyeket e Szavazóbizottság munkájáról készült, 
mindennemű jegyzőkönyvben megállapítanak, az eltávolítás okának feltüntetése mellett.  
 

21. szakasz 
 

A Szavazóbizottság elnöke a Választási Bizottságtól átveszi a teljes választási anyagot, legkésőbb egy 
nappal a választás napja előtt. 

22. szakasz 
 

Az illető Szavazóbizottság a választás napján, 6,00 órakor összeül az illető szavazóhelyen, a választás 
megkezdésére való felkészülés végett.  

A Szavazóbizottság tagsága megállapítja a választási anyag kifogástalanságát és teljességét, berendezi a 
szavazóhelyet, s megbeszéli a munka módját, valamint a megbízatásoknak a nap folyamán történő beosztását. 

 
23. szakasz 

 
A választás lebonyolítása előkészületeinek befejeztével, az illető Szavazóbizottság megállapítja hogy a 

választás megkezdődhet, s ezt jegyzőkönyvben állapítják meg.  
A választás napján az illető szavazóhelyet 7,00 órakor nyitják meg. 

 
A SZAVAZÓURNA KIFOGÁSTALANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

24. szakasz 
 

A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzését a szavazóhelyre elsőként érkező (s nem bizottsági tag) 
polgár jelenlétében bonyolítják le, mely ellenőrzés eredményét az urna ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lapra 
jegyzik fel.  

A Szavazóbizottság megállapítja az elsőnek érkező polgár személyazonosságát, s ellenőrzi hogy e 
személy neve szerepel-e a választópolgárok jegyzékén.  

Az elsőnek érkező polgár jelenlétében, a Szavazóbizottság kitölti az ellenőrző lapot, melyet a 
Szavazóbizottság minden tagja, valamint az elsőnek érkező polgár aláír, s ezt a szavazóurnába helyezik, melyet 
ezt követően lezárnak, s színes fonallal, valamint pecsétviasszal lepecsételnek.  
 
A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁS 
 

25. szakasz 
 

Mikor a polgár a szavazóhelyre érkezik, a Szavazóbizottság köteles személyazonosságát megállapítani, 
személyi igazolványa vagy más közokirat által, s ellenőrizni hogy e polgár neve szerepel-e az illető szavazóhely 
választópolgárainak jegyzékén.  
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Amennyiben megállapítást nyer a választópolgárok jegyzékén szereplő polgár személyazonossága, 

a Szavazóbizottság egy tagja átnyújtja részére a szavazólapot.  
 

26. szakasz 
 

A szavazólapot a polgár a szavazásra előkészített válaszfal mögött tölti ki, azt követően hogy egy 
bizottsági tag felvilágosítja a szavazás módjáról.  
 

27. szakasz 
 

A szavazólap kitöltését követően, a szavazólapot polgár maga hajtja félbe, s a szavazóurnába 
helyezi, melyet követően elhagyja a szavazóhelyet.  

A választópolgárok jegyzékén szereplő polgár szavazhat a választás idejéről és helyéről szóló 
értesítés felmutatása nélkül is.  

28. szakasz 
 

A Szavazóbizottság köteles a választás titkosságáról gondoskodni.  
A szavazóhelyiségben csak annyi polgár tartózkodhat ahány polgár részére a titkos szavazást 

biztosítani tudják.  

 

A ROKKANTSÁGGAL ÉLŐK ÉS AKADÁLYOZOTTAK SZAVAZÁSÁNAK KÜLÖNLEGES ESETEI  
 

29. szakasz 
 

Azon polgárnak, akinek nem áll módjában a szavazólap kitöltése (vak, rokkantsággal él, vagy 
analfabéta), jogában áll a szavazóhelyre segítőt hívni, aki helyette a szavazólapot, az illető polgár által 
meghatározott módon kitölti.  

30. szakasz 
 

Azon polgár, akinek (betegség miatt) nem áll módjában a szavazóhelyet felkeresni, a szavazás 
napján legkésőbb 11,00 óráig értesíti szavazási szándékáról a Szavazóbizottságot. 

A Szavazóbizottság elnöke megbízza ezen bizottság két tagját vagy helyettes tagját a 
szavazóhelyen kívüli szavazás lebonyolításáról.  

A terepre való kiszállást megelőzően ellenőrzik hogy az illető polgár neve szerepel-e a 
választópolgárok névjegyzékén.  

A Szavazóbizottság megbízott tagjai a helyszínen megállapítják az illető polgár 
személyazonosságát, s átnyújtják részére a hivatalos borítékban levő szavazólapot, emellett tájékoztatják a 
szavazás módjáról.  

A polgár a szavazást követően a kitöltött szavazólapot visszahelyezi a hivatalos borítékba, s 
mindezt átadja a Szavazóbizottság megbízott tagjainak.  

Közvetlenül a szavazóhelyre való visszatérést követően, a Szavazóbizottság megbízott tagjai 
átadják a hivatalos borítékot a Szavazóbizottságnak, mely bekeretezi az illető polgár nevét a 
választópolgárok jegyzékében, s e félbehajtott szavazólapot a szavazóurnába helyezi. 
 

31. szakasz 
 

A jelen szabályzat 29. és 30. szakasza alapján lefolytatott szavazást a Szavazóbizottság az ennek 
munkájáról szóló jegyzőkönyvben tünteti fel.  
 
A SZAVAZÓHELY RENDJÉNEK FENNTARTÁSA 
 

32. szakasz 
 

A szavazóhelyen veszteglés minden oly személy részéről tilos, aki a választás lebonyolításából 
eredő joggal és kötelezettséggel nem rendelkezik.  

A szavazóhelyen tilos a mobiltelefon és más távközlési eszköz használata.  
Szavazóhelyen való rendbontásnak minősül a polgárok szavazáson való részvételi arányáról szóló 

nyilvántartás vezetése, és a polgárok részvételi arányáról szóló közlemények kibocsátása a médiumok 
részére.  
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33. szakasz 

 
A Szavazóbizottság köteles a szavazás rendjének fenntartására.  

 
A SZAVAZÓHELY BEZÁRÁSA 

34. szakasz 
A szavazóhely zárása 20,00 órakor történik. 
A szavazóhelyen záráskor tartózkodó polgárok szavazását lehetővé teszik.  

 
A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA  

35. szakasz 
 

A szavazóhely zárását követően, a Szavazóbizottság megállapítja az illető szavazóhelyen történt 
szavazás eredményét.  
A szavazás eredményének megállapításánál részt kell vennie a Szavazóbizottság teljes tagságának vagy a 
helyettes tagoknak.  

36. szakasz 
 

Érvénytelen szavazólapnak minősül a kitöltetlen szavazólap, valamint az oly módon kitöltött 
szavazólap, melyről nem lehet megállapítani hogy a polgár mely jelöltet választotta. 
 

37. szakasz 
 

A szavazás eredményének megállapítását követően a Szavazóbizottság azonnal s olvashatóan 
kitölti a Szavazóbizottság működéséről szóló jegyzőkönyvet.  
 
A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA 
 

38. szakasz 
 

Az illető szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményének megállapítását követően, az illető 
Szavazóbizottság, Topolya Helyi Közösség épületében, a Választási Bizottságnak haladéktalanul átnyújtja 
az alábbi okiratokat:   
- a Szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet,  
- a választópolgárok névjegyzékét, 
- az ellenőrző lapot, 
- a felhasználatlan szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvénytelen szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvényes szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot, 
- az illető Szavazóbizottság tagságának és helyettes tagságának választás napján való jelenlétéről szóló 
jelentést.  
 
A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MEGJELENTETÉSE  
 

39. szakasz 
 

A Topolya Helyi Közösség területén tartandó választás lebonyolításával megbízott Bizottság 
megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét, a szavazóhelyek zárását követő 24 órán belül.  

A választás végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, ezen eredmények 
megállapításától számított 5 napon belül.  

 

40. szakasz  
 

A jelen szabályzat hatályba lépésével érvényét veszíti a Topolya Helyi Közösség tanácstagjai 
választásának lebonyolításáról szóló, 197/2-09. számú, 2009.09.23-i Szabályzat.   
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41. szakasz 

 

E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 
15 napon belül, emellett Topolya Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában 
való megjelenésekor lép életbe.  
 
TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG  Lalović Predrag, s.k.,  
TANÁCSA  Topolya Helyi Közösség 
Szám: 121/2013  tanácselnöke 
Kelt: 2013.06.13.              
Topolya 
 
128. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése  
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5. szám) és Topolya Helyi Közösség Alapszabálya 40. 
szakaszának 2. bekezdése alapján, Topolya Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.09.30-i ülésén meghozta 
az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI  
VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

 A Topolya Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott Bizottságba (a 
továbbiakban: Bizottság), kinevezzük:  
 1. Mehaković Nada, okl. jogász, topolyai lakos – elnök, 
 2. Bábi Attila, okl. jogász, topolyai lakos – tag, 
 3. Halász Attila, okl. jogász, topolyai lakos – tag, 
 4. Petrović Predrag, okl. jogász, topolyai lakos – tag, 
 5. Kmetykó László, okl. jogász, topolyai lakos – tag. 

 

II. 
E Bizottság: 
- gondoskodik a választás törvényes lebonyolításáról, 
- kijelöli a szavazóbizottságokat és kinevezi ezek tagságát, 
- utasítást ad a szavazóbizottságoknak, a választás lebonyolításáról, 
- technikai előkészületeket szervez a választás lebonyolítása céljából, 
- előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja hogy a jelöltek jelöléseit A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 
határozattal összhangban állították-e össze s nyújtották-e be, 
- megállapítja és meghirdeti a jelöltlistákat, 
- megállapítja az egyes szavazóhelyek szavazólapjainak számát, 
- megállapítja a választás eredményét és a szavazatok jelöltenkénti számát, 
- megállapítja és kihirdeti a választás eredményét, 
- egyéb, A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat és Topolya Helyi 

Közösség Alapszabálya által megszabott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik az illető helyi közösség 
hirdetőtábláján.  
 

A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám:176/2 Lalović Predrag, s.k. 
Kelt: 2013.09.30. a Helyi Közösség Tanácsának 
Topolya  elnöke 
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129. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. és 76. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2007/129. szám) valamint  Topolya község Alapszabályzata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2009/5, 2011/5 és 2013/6  szám) alapján  Gunaras Helyi közösség Tanácsa     2013.09.13-án megtartott 
ülésén meghozta    

 GUNARAS  HELYI  KÖZÖSSÉG 
ALAPSZABÁLYÁT 

 
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
  1. szakasz 

 
 Gunaras Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) a polgárok és a polgári egyesületek 
demokratikus, pártatlan érdekközössége, ahol megvalósíthatják kitűzött céljaikat, érdekeiket és 
szükségleteiket, amit   Alapszabállyal határoznak meg, mely meghozatalától számított 15 napon belül 
megjelenik Topolya Község Hivatalos lapjában. 
  

2. szakasz 
 

A Helyi Közösség a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozat 11.szakasz  
2. bekezdése (Topolya község Hivatalos lapja, 2009/5,  2011/5 és 2013/6 sz.) alapján alakult meg.  

 

3. szakasz 
 

 A Helyi Közösség jogi személy, amelynek Topolya község Statútuma és a Topolya község 
területén lévő helyi közösségekről szóló határozat   által megállapított jogai és kötelességei vannak.  
 A Helyi közösség elnevezése: MESNA ZAJEDNICA GUNAROŠ - HELYI KÖZÖSSÉG 
GUNARAS   
 A Helyi Közösség székhelye: Gunaras, Tito Marsall  83. 

 

4. szakasz 
 

 A Helyi Közösség magába foglalja  Gunaras, Brazilia, Bogaras és Nagyvölgy helységeket.  
 

5. szakasz 
 

 A Helyi Közösségnek pecsétje és bélyegzője van.  
 A pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, a Helyi Közösség nevének szerb nyelvű ciril betűs feliratát, 
emellett magyar, ruszin és szlovák nyelvű feliratát tartalmazza, az e nyelveknek megfelelő  helyesírás 
szerint. 
 A bélyegző négyszögletes, amely tartalmazza a Helyi Közösség nevét, valamint előlátott helyet az 
iktatószámnak és dátumnak.  

6. szakasz 
 

 A Helyi Közösségnek ünnepe van, augusztus második hétvégéjén, amelyet a Tanács határoz meg. 
 A Helyi Közösség jelképe az embléma. 

A Helyi Közösség emblémája kör alakú, tartalmazza a Helyi Közösség jelképét: szélmalmot és  
gunarat buzakalász koszorúban. 

7. szakasz 
 

  A Helyi Közösséget a Helyi Közösség Tanácsának elnöke képviseli, akadályoztatottsága esetén 
pedig a Tanács elnökhelyettese. 
 
II. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐI  

8. szakasz 
 

 A polgárok a Helyi Közösség által, az alábbi igényeiket és érdekeiket elégítik ki és valósítják meg:  
 1. a Helyi Közösség területi tervezése, valamint urbanisztikai tervezése és rendezése, 
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 2. a kommunális létesítmények kiépítése és fenntartása, 
 3. a községi szervekkel való együttműködés keretében, az iskoláskor előtti intézmények, általános 
iskolák támogatása és a gyermekek pótoktatásának biztosítása, az idősekről és a gyermekekről való 
szociális gondoskodás (segítség és együttműködés a befogadó családok részére), 
 4. részvétel a sport és szabadidős tevékenységek területi, pénzügyi és szervezeti feltételeinek biztosításában, 
 5. az egészségügyi és állategészségügyi intézményekkel és szervezetekkel való együttműködés az 
egészségvédelem és állat-egészségvédelem feltételeinek megteremtése végett  
 6. különféle emberbaráti segélyezés megszervezése az illető területen  
 7. elemi csapások elleni védelem, ezen csapások elhárítása vagy enyhítése, 

8. bizottságok valamint szükség esetén békéltető tanács alakítása 
 9. polgári csoportokkal és civil szervezetekkel való együttműködés, a Helyi Közösség polgárainak 
érdekét képező kérdésekkel kapcsolatban, 
 10. a helyi járulék bevezetése és megvalósítása, 
 11. a községi és országos szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködés  
 12. a község által átruházott teendők ellátása, 
 13. a művelődés és könyvtári tevékenység helyének, pénzügyi támogatásának és szervezeti 
feltételeinek biztosítása, 
 14. az élhető környezet és környezetvédelem szervezése és az illető tevékenységben való részvétel, 
 15. a Helyi Közösség területén élő polgárok szociális és gazdasági helyzetének figyelemmel 
kísérése és az erről való tájékoztatás, végül 
 16. a Helyi Közösség Alapszabálya által megállapított más teendők ellátása. 
 

III. A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 

9. szakasz  
 

 A Helyi Közösség munkájához szükséges eszközök az alábbiakból biztosíthatók:  
 1. a községi költségvetésről szóló határozatban megállapított eszközök, ideértve a helyi járulékot 
is; 
 2. adományok; 
 3. a Helyi Közösség saját tevékenységével megvalósított bevétele. 
 A Helyi Közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását a Községi Tanács végzi.  
 

10. szakasz 
 

 A község illetékes szervének kérésére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles benyújtani a 
pénzeszközök biztosítására vonatkozó igénylést (pénzügyi tervet, fejlesztési programot, átutalási igénylést, 
a pénzügyi iratanyaggal, valamint az eszközök felhasználásáról készült jelentést), a községi szintű 
igazgatási szerv által megszabott határidőn belül.  
 

11. szakasz 
 

 A Helyi Közösség eszközeit a pénzügyi terv osztja be, ezen eszközök végelszámolását pedig, a 
törvénnyel összhangban, a zárszámadással végzi.  

Ha a Helyi Közösség nem végzi el a rábízott feladatokat, a megbízásról szóló  határozattal vagy 
szerződéssel öszhangban a község illetékes szerve megszüntetheti a rábízott munkák finanszírozását.  
 

12. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb a folyó év március 15-ig a Községi Tanácshoz 
benyújtani a működéséről és az előző évre előirányzott program megvalósításáról szóló jelentést, valamint 
a község által átutalt eszközök használatáról szóló jelentést.  
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa nem nyujtja be a Községi Tanácsnak a jelen szakasz 1. 
bekezdésben említett jelentéseket, a költségvetés végrehajtásának utalványozója megszakítja az összegek 
átutalását a felhasználó részére.   
 A Helyi Közösség anyagi-pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a község költségvetési felügyelősége végzik. 
 A Tanács elnöke és a Tanács elnökhelyettese utasítására történik  a Helyi Közösség eszközeinek 
felhasználása,  külön aláírási jog alkalmazásával. 
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IV. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉBEN  
 

13. szakasz 
 

 A Helyi Közösség polgárai, a közérdekű teendők végzésekor, jogaikat az alábbi módon valósítják 
meg:  
 - a polgárok gyűlésén, 
 - népszavazással, és 
 - a helyi közösség szerveibe választott képviselőik által. 
 

14. szakasz 
 

 A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja:  
 - a helyi járulékról szóló határozat tárgyát képező projektumok megvalósítására előirányzott 
pénzeszközök forrásait és előteremtésének módját megállapító programot, 
 - a Helyi Közösség Tanácsa működéséről szóló jelentést, 
 - a Helyi Közösség területére vonatkozó, urbanisztikai terveket, 
 - a Községi Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdéseket, melyek Polgárok Gyűlése általi 
megvitatását irányozták elő, végül 
 - egyéb, a Helyi Közösség polgárai számára közvetlen és közös érdeket képviselő kérdéseket. 
 

15. szakasz 
 

 A Polgárok Gyűlését egy helységben, vagy annak egy részében hívják össze, mely településrész 
lehet: utca, vagy a település, Helyi Közösség egy része. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles összehívni a Polgárok Gyűlését az alábbiak igénylésére: a 
Községi elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, valamint 50 nagykorú, a Helyi Közösség illető 
részében lakó polgár, végül a tanácstagok legalább egynegyede. Legalább 8 nappal e gyűlés megtartása 
előtt az érintetteket értesíteni kell.  

16. szakasz 
 

 A polgárok értesítése a Polgárok Gyűlésének megtartásáról a hirdetőtáblán való kifüggesztés, a 
köztájékoztatási eszközök útján, vagy egyéb, szokványos módon történik. 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsának elnöke a Polgárok Gyűlését nem hívná össze, a gyűlést 
e Tanács elnökhelyettese is összehívhatja.  
 

17. szakasz 
 

 A kérdések megvitatásában való részvétel, az indítványozás és bizonyos megoldások javaslásának 
joga minden nagykorú, a Helyi Közösség területén élő polgárt megilleti. 
 A Polgárok Gyűlésén a döntéshozatali jog minden, a Polgárok Gyűlése által érintett területen lakó, 
vagy itt vagyonnal rendelkező polgárt megillet.   
 A Polgárok Gyűlésének határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi 
szavazata által hozzák.  

18. szakasz 
 

 A  Község szervei kötelesek a Polgárok Gyűlésének megtartása utáni 60 napon belül megvitatni e 
gyűlésen hozott igényléseket és javaslatokat, emellett kötelesek ezekkel kapcsolatban állást foglalni, illetve 
megfelelő határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, végül erről a polgárokat értesíteni.  
 

19. szakasz 
 

 Népszavazással a Helyi közösség polgárai döntést hoznak a törvény és a Statútum által 
meghatározott kérdésekben, s amennyiben a Községi Képviselő-testület így határozna, ennek hatáskörébe 
tartozó kérdésekben is.  

20. szakasz 
 

 A népszavazás útján való döntéshozatal módjának, a népszavazás lebonyolítására és eredményének 
megállapítására hivatott szerveknek és egyéb, népszavazással kapcsolatos kérdéseknek összhangban kell 
állniuk a törvénnyel és Topolya Község Statútumával. 
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V. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVE 
21. szakasz 

 

 A Helyi Közösség szerve a Helyi Közösség Tanácsa (a továbbiakban: Tanács), amelynek elnöke és 
elnökhelyettese van.  

22. szakasz 
 

 A Tanácsnak 19 tagja van, azzal hogy minden helységnek van képviselője, úgymint: Gunaras 16, 
Brazilia 2 és Bogaras 1. 
 A Tanács tagjainak lakhelyének a Helyi Közösség területén kell lennie. 
 A Tanács tagjainak megbízatási ideje 4 évig tart, illetve az új Tanács megválasztásáig.  
 
VI. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS VISZAVONÁSA  
 

23. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke hirdeti ki, a 
választás megtartása előtt legalább 60 nappal, a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló 
határozattal, a Helyi Közösség Alapszabályával és A Helyi Közösség tanácstagjai megválasztásáról szóló 
Szabályzattal összhangban. 
 A Helyi Közösség tanácstagjai megválasztásáról szóló Szabályzatot a helyi közösség Tanácsa 
hozza meg, mely az ennek meghozatalától számított 15 napon belül megjelenik Topolya Közság Hivatalos 
lapjában. 

24. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással választják, az általános és egyenlő 
választási jog alapján, a választóegységekben a Helyi Közösség Tanácstagjainak választásáról szóló 
Szabályzattal összhangban. 
 A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválasztás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése, és a Helyi Közösség területén lévő lakhely.  
 

25. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácstagjait területi elv alapján választják meg. 
 

26. szakasz 
 

A területi választási elvvel összhangban a Helyi Közösségben, amely több helységböl áll minden 
helység választ tagot a Tanácsba, úgymint: Gunaras és Völgypart 16,  Brazília  2  és  Bogaras 1  tagot. 

 
27. szakasz 

 

A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy a jelölést egy másik polgár  is 
megejtheti, aki a  helyi közösség területén lakhellyel rendelkező személy lehet. 
 A jelölteknek alá kell írniuk egy nyilatkozatot,  mely szerint vállalják a jelölésüket és mellékelniük 
kell a Helyi Közösség Választási Bizottsága által hitelesített űrlapon 20 polgár nevét, lakcímét, 
igazolványszámát és sajátkezű aláírását a jelölt támogatására. 
  A jelöléshez szükséges aláírásokat  hitelesíteni lehet a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes 
szervénél. 

A szavazólapon a jelölt saját neve, születési éve és lakcíme mellett a jelölő neve is feltüntethető. 
 

28. szakasz 
 

 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot 
nyerték el, a Helyi Közösség Alapszabályával és a Topolya község területén lévő helyi közösségekröl 
szóló   határozattal összhangban. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
megismétlik. 
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29. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsának első, alakuló ülését a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének 
elnöke hívja össze, mégpedig a választás végeredményének megállapításától számított 15 napon belül.  
 Az előző Tanács elnöke és elnökhelyettese köteles ellátni feladatait míg az új Tanács elnöke és 
elnökhelyettese azt át nem veszi. 

 
30. szakasz 

 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének elnöke nem hívná össze az alakuló 
ülést, a Helyi Közösség alakuló ülése az újonnan megválasztott tagság 1/3-a általi meghívás alapján is 
összehívható.  
 Az alakuló ülésen a Helyi Közösség Tanácsának legidősebb tagja elnököl. Az alakuló ülés 
megtartható, amennyiben a Helyi Közösség tanácstagjainak többsége jelen van.  
 A Helyi Közösség Tanácsának alakuló ülésén, e Tanács tagságából, titkos szavazással elnököt és 
elnökhelyettest választanak Helyi Közösség Tanácsának élére.  
 A Helyi közösség előző Tanácsösszetételének   
 

31. szakasz 
 

  A Helyi Közösség tanácstagsága lemondás vagy visszarendelés, letöltendő börtönbüntetés 
kiszabása, a cselekvőképesség teljes vagy részleges sérülése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának 
elveszítése, a Helyi Közösségen kívüli területre való lakhelyváltoztatás valamint az illető elhalálozása 
miatt szűnik meg. 
 Helyette automatikusan a választási listán szereplő következö jelöltet verifikálják.  
 

32. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, a Helyi Közösség 
össz választópolgárainak 25%-a javaslatára.  
 

33. szakasz 
 

 A visszarendelésre vonatkozó javaslatot a Községi Képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani. 
 A visszarendelést közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog alapján 
hajtják végre.  

34. szakasz 
 

A visszarendelés véglegesítésével, a Helyi Közösség új tagságának választását a Községi 
Képviselő-testület elnöke hirdeti meg, 15 nap határidőn belül, a Topolya község területén lévő helyi 
közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban.  
 
VII. A TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ SZERVEK 
 

35. szakasz 
 

 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
és a Szavazó Bizottság.  
 A Bizottságnak 5 tagja van (összetétel: a Bizottság elnöke és 4 tag). 
 A Szavazó Bizottságnak választóhelyenként 3 tagja és 3 helyettese van (összetétel:a Bizottság 
elnöke és 2 tag). 
 A választást lebonyolító szervek, munkájukért az e szerveket kinevező szervnek felelnek.  
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A választást lebonyolító szervek és ezek helyettesei csakis választási joggal, és a Helyi Közösség 

területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek. 
A választást lebonyolító szerv kinevezéséről szóló végzések Topolya Közséh Hivatalos lapjában 

jelennek meg, az ezek meghozatalától számított 5 napon belül. 
 

36. szakasz 
 

 A Bizottság mandátuma 4 évig tart.  
 A Bizottságot a Tanács nevezi ki, legkésőbb 5 nappal a választás meghirdetése után. 
 

37. szakasz 
 A Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - szavazó bizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a Szavazó bizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választáshoz és visszaidézéshez szükséges űrlapokat, 

- megállapítja, hogy a jelöltek jelölései összhangban állnak-e a Topolya község területén lévő helyi 
közösségekröl szóló  határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával, 

 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazócédulák számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és megjelenteti a választás végeredményét,  

- a választások végeredmény megjelenik  Topolya Község Hivatalos lapjában, az eredmények  
megállapításától számított 5 napon belül,  
- lebonyolítja  a Helyi Közösség területére kiírt népszavazást a HK területére kivetendő helyi 
járulék bevezetéséről és  
- egyéb, a Topolya község területén lévő helyi közösségekröl szóló  határozattal és a Helyi 
Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 

 
38. szakasz 

 

 A Szavazó Bizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
 A Szavazó Bizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a választás 
rendjéről, a választás időtartama alatt és egyéb a Topolya község területén lévő helyi közösségekröl szóló  
határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
 
VIII. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 

39. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség polgárait képviselő testület, mely az alábbi teendőket 
és feladatokat látja el:  
 1. meghozza a Helyi Közösség Alapszabályát, 
 2. meghozza a munkatervet és a pénzügyi tervet, 
 3. meghozza a Helyi Közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 4. döntést hoz a tulajdonjogába tartozó ingatlan vagyon használatának és kezelésének módjáról, 
 5. kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 6. ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 7. új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
 8. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó 
polgárok érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 
 9. gondoskodik a Helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás 
végrehajtásáról, 
 10. kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a 
határozatokat, és a polgári gyűlés záróhatározatait, 
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 11. elfogadja a Helyi Közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
 12. bizottságokat, békéltető tanácsot és más munkatestületeket alakíthat, a polgárok közös igényeinek 
kielégítésére, a törvénnyel és  a Topolya község területén lévő helyi közösségekröl szóló  határozattal összhangban, 
 13. meghozza a Helyi Közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről 
szóló szabályzatot, 
 14. meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 
 15. meghozza az általános aktusokat a Helyi Közösség szakszolgálatának működéséhez, 
 16. megválasztja a Tanács elnökét és elnökhelyettesét, 
 17. meghozza a Tanácstagok megválasztásáról szóló szabályzatot 
 18. egyéb, a Topolya község területén lévő helyi közösségekröl szóló határozattal és a Helyi 
Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez.  
 

40. szakasz 
 

 A Tanács elnöke és elnökhelyettese: 
 - elöljáróként képviseli a Helyi közösséget 

- utasítást ad a Helyi közösség költségvetési tervének vágrehajtására, illetve pénzeszközeinek 
kifizetésére  

 - gondoskodik a Tanács határozatainak és más aktusainak végrehajtásáról, 
- ajánlatokat tesz a Tanácsnak  határozatok és más aktusok meghozatalára a Helyi Közösség 
polgárainak  közvetlen érdekében, 

 - ajánlatokat tesz egyes kérdések megoldására, melyek a Tanács hatáskörébe tartoznak, 
 - véleményt nyilvánít a helyi járulék  bevezetéről, 
 - végrehajtja a Helyi Közösség terveit és programait, 
 - jelentést tesz a munkájárol a Tanácsnak évente legalább egy alkalommal, 
 - egyébb, a Helyi Közösség  Alapszabálya és más aktusokban előlátott munkákat.  
  
IX. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK 

 

41. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa állandó és időleges munkatestületeket alakíthat. 
Az állandó munkatestületek a Bizottságok és és alakíthat Békéltető tanácsot is.  

 A Bizottságok és a Békéltető tanács mandátuma 4 év. 
 A Bizottságoknak és a Békéltető tanácsnak 5 tagja van. 
 A Bizottságoknak és a Békéltető tanácsnak van elnöke és elnökhelyettese. 

 

42.szakasz 
 

 A Helyi közösségben a következő Bizottságok alakulnak meg mint állandó munkatestületek: 
 1. Kárfelmérő Bizottság 
 2. Közbeszerzési Bizottság ( a továbbiakban: KB) 
 3. Leltározó Bizottság 
 4. Környezetvédelmi Bizottság 
 5.  Szociális Védelmi Bizottság 

43.szakasz 
 

 A Kárfelmérő Bizottság adatokat gyüjt  elemi csapások esetén a felügyelőség részére. 
 A KB Bizottság végzi az anyagok, szolgálltatások és munkálatok közbeszerzési eljárásának 
végrehajtását.  
 A Leltározó Bizottság évente legalább egy alkalommal elvégzi a Helyi Közösség javainak 
számbavételét. 
 A Környezetvédelmi Bizottság követi és részt vesz az egészséges környezet és ekológia 
megőrzésében. 
 A Szociális Védelmi Bizottság figyelemmel kiséri a Helyi Közösség lakosságának szociális--
gazdasági helyzetét. 
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44.szakasz 
 

 A Békéltető Tanács megvitatja és ajánlatot tesz a Helyi Közösség lakossága vitás ügyeinek békés 
megoldására.  

45.szakasz 
 

 A Helyi Közösségnek titkára van. A titkárt a Helyi Közösség Tanácsa nevezi ki pályázat útján 4 
éves időszakra.  
 A Helyi Közösség titkára szakmai, adminisztratív, technikai, pénzügyi és egyéb teendőket lát el, a 
törvénnyel és a Helyi Közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló 
szabályzattal összhangban. 

46.szakasz 
 

 A Helyi Közösség szakszolgálatot alakíthat, amely elvégzi a Helyi Közösség  munkáit és 
feladatait. A Szakszolgálatot a Tanács elnöke vezeti.  
 
X.  A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ  

 

47. szakasz 
 

 A Helyi Közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések 
megvitatásának, illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, egymagában, 
vagy másokkal együtt, mely személyek lakhelye a  Helyi Közösségben van, a törvénnyel, a községi 
Statútummal, a Helyi Közösség Alapszabályával és  a Topolya község területén lévő Helyi közösségekröl 
szóló  határozattal összhangban. 

 48. szakasz 
 

 A Helyi Közösség minden polgárának jogában áll, egymagában, vagy a Helyi Közösség más 
polgáraival együtt, petíciót intézni a Helyi közösség Tanácsához, melyben követelhetik: 
 - a helyi közösség hatáskörébe tartozó jogi aktus meghozatalára, vagy módosítására és bővítésére 
vonatkozó eljárás eszközlését vagy elindítását,  
 - a Helyi Közösség szervei munkájának  felülvizsgálását.  
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles a benyújtott petíciót megvitatni, s álláspontját, a benyújtástól 
számított 30 napon belül e petíció benyújtóival közölni.  
 
XI. MÁS ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS  

 
49. szakasz 

 

 A Helyi Közösség a közérdekek területén együttműködést folytathat más községekkel, ugyanazon 
vagy más községekben  található helyi közösségekkel, külföldön vagy belföldön. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, együttműködésről szóló határozatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza meg.  

50. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a Helyi Közösség és polgárai érdekében együttműködhet civil 
szervezetekkel, emberbaráti és más szervezetekkel is.  
 
XII. A HELYI KÖZÖSSÉG  MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

51.szakasz 
 

A Helyi Közösség szerveinek munkája nyilvános.  
 A munka nyilvánossága, szabály szerint, az alábbiakkal biztosítható: 
 1. Kötelező érvényű a közvita a Helyi Közösség pénzügyi tervét, a Helyi Közösség zárszámadását 
és a Helyi Közösség Tanácsa működéséről szóló évi jelentést illetően, valamint más kérdésekben, 
amennyiben erről a község úgy dönt. 
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 2. A Helyi Közösség tanácsülése napirendjének és anyagának, a határozati javaslatok, az 
elfogadott határozatok és egyéb aktusok kötelező érvényű kifüggesztése a hirdetőtáblán, a polgárok 
tájékoztatásával a Helyi Közösség tanácsüléséről, polgárok gyűléséről és más összejövetelekről. 
 3. A polgárok azon joga, hogy a Helyi Közösség alapszabályával összhangban, betekintést 
nyerjenek a Helyi Közösség Tanácsa jegyzőkönyveibe és aktusaiba, hogy részt vegyenek e Tanács ülésein.  
 4. Tájékoztatók kiadása. 
 5. A médiával való együttműködés. 
 6. Lehetőség szerint internetes bemutató kialakításával. 
 7. Közviták szervezése, a törvénnyel, a község Statútumával és a Topolya község területén lévő 
helyi közösségekről szóló határozattal összhangban. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles biztosítani  hirdetőtábla kihelyezését minden helységben. 
 
XIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
52. szakasz 

 

 A Statútum módosításának javaslatát a Helyi Közösség legalább 20 polgára és a Helyi Közösség 
szervei nyújthatják be. 
 A Tanács köteles minden benyújtott javaslatot megvitatni és erröl értesíteni az ajánlattevőt. 
 A Statútum módosításáról a Tanács teljes tagsága dönt többségi szavazattal, közvita megtartása 
után. 
 Amennyiben  a törvényekkel illetve a községi határozatokkal való összhahgba hozatal végett 
módosítják a Statútumot, ennek módosításáról a Tanács  közvita lebonyolítása nélkül is dönthet.   
    

53. szakasz 
 

 Az Alapszabály életbe lépésének napjával a Helyi Közösség 149/11 számú, 2011.05.26-i keltezésű 
Alapszabálya   hatályát veszti. 

54. szakasz 
 

 Az Alapszabály  megjelenik a Helyi Közösség  hirdetőtábláján, és a megjelentetés másnapján lép 
életbe. 
 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA        
Szám: 142/13  
Kelt: 2013.09.13. A HK TANÁCSÁNAK ELNÖKE 
Gunaras Csorba Ottó, s.k,  
 
130. 
 A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5 és 6/2013 szám) és Gunaras Helyi Közösség 
Alapszabálya 39. szakaszának 9. pontja  alapján, Gunaras Helyi Közösség Tanácsa, a 2013.09.13-án tartott 
ülésén meghozta  
 

GUNARAS  HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI MEGVÁLASZTÁSÁNAK 
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ  

 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
 

1. szakasz 
 

 E Szabályzattal közelebbről szabályozzuk a Gunaras Helyi Közösség tanácstagjai választása 
lebonyolításának eljárását és módját. 
 
 VÁLASZTÓKÖRZETEK 

2. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak választása választókörzetek szerint történik.  
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3. szakasz 
 

 A helyi közösség tanácstagjai választására megállapított választókörzeteket a gunarasi Helyi 
Közösséghez tartozó települések alkotják, az alábbiak szerint: 
 
Sorszám A választókörzet 

elnevezése 
A választókörzet által felölelt terület (utcák, helységek) 

3.  1. választókörzet  Gunaras-Völgypart 
4.  2. választókörzet Brazilia 
5.  3. választókörzet Bogaras 

 
JELÖLÉS  

4. szakasz 
 

Gunaras Helyi Közösség tanácstagjának jelölése végett, az illető polgár jelölheti önmagát, vagy 
jelöltet állíthat. A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválasztás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése és a Helyi Közösség területén lévő lakhely. 
 Az egy-egy jelölt állításához szükséges aláírások száma 20. 
 A jelöléshez szükséges aláírások jegyzékeit  hitelesíteni lehet a Topolya Községi Közigazgatási 
Hivatalának illetékes szerveinél. 
 

5. szakasz 
 

 A jelöléseket a Gunaras Helyi Közösség tanácstagjai választása lebonyolításával megbízott 
Bizottsághoz kell benyújtani, legkésőbb 15 nappal a választás megtartásául kijelölt nap előtt.  
  Egy polgárt csakis egy választókörzetben jelölhetnek.  
 

6. szakasz 
 

 A jelölt a javaslását a jelöltlista megállapítása és kihirdetése előtt visszavonhatja.  
 

7. szakasz 
 

 A Gunaras Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott Bizottság a jelölt 
tanácstagságra való javaslását végzéssel, a benyújtástól számított 24 órán belül jóváhagyja, amennyiben a 
jelölést a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban állították össze.   
 Amennyiben az adott jelölt tanácstagságra való jelölése a jelen Szabályzattal nem áll összhangban, 
a Bizottság a jelölést visszautasítja.   

 

8. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja és 
kihirdeti a tanácstag-jelöltek listáját, minden választókörzetet illetően, a jelöltek javaslási határidejének 
lejárta utáni 24 órán belül, mégpedig a jelöltek vezetéknevének magyar írásmódú betűrendje szerint.  
 

9. szakasz 
 

 A jelöltek sorrendjét a szavazólapon a jelöltek vezetéknevének magyar írásmódú betűrendje 
határozza meg.  

10. szakasz 
 

 A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal, valamint magyar nyelven, az ennek megfelelő 
helyesírás szerint nyomtatják.  
 A szavazólapon a jelölt saját neve, születési dátuma és lakcíme  mellett feltüntethető a jelölő neve 
is.  
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11. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjait területi elv alapján választják. 
 Gunaras Helyi Közösség több helységből áll, ezért minden helység tagot választ a Helyi Közösség 
Tanácsába, mégpedig: Gunaras és Völgypart 16 tagot, Brazilia 2 tagot, Bogaras 1 tagot .  
 A tanácstagokat közvetlen, titkos szavazással választják, az általános és egyenlő választási jog 
alapján.  

12. szakasz 
 
 A Helyi Közösség megválasztott tanácstagjának tekintendők azon jelöltek, akik a választólistán a 
legtöbb szavazatot kapják .  
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot szerez, de csak  egy juthat be a 
tanácstagok közé, az illető jelöltekre való szavazást két héten belül meg kell ismételni.  

 
 A HELYI KÖZÖSSÉG POLGÁRAINAK JEGYZÉKE  
 

13. szakasz 
 

 A Helyi Közösség polgárainak jegyzékét, a Helyi Közösség tanácstagjainak választására szolgáló 
szavazóhelyek szerint, a Helyi Közösség igénylésére, Topolya Községi Közigazgatási Hivatala készíti. 
 

14. szakasz 
 

 A választás napján a polgárok jegyzékébe, a szavazóhelyeken a polgár utólag is bejegyezhető, 
mely polgárról a Szavazóbizottság megállapítja a személyi igazolvány, vagy más személyes okirat alapján, 

hogy lakhelye az illető szavazóhelyhez tartozik s hogy az illető polgár hiba folytán nincs az említett 
jegyzékben.   

 
15. szakasz 

 
 A Szavazóbizottság a választási eredmények összegzésekor figyelembe veszi a polgárok 
jegyzékéhez utólag hozzáírt polgárokat is.  

 
 SZAVAZÓHELYEK 

16. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását a választókörzetek keretében, a 
szavazóhelyeken végzik.  
 A szavazóhelyeket a Helyi Közösségben való választás lebonyolításával megbízott Bizottság 
Végzéssel határozza meg.  
 A Helyi Közösség szakszolgálata rendezi be a szavazóhelyeket és gondoskodik a 
Szavazóbizottságok munkáját illető minden feltétel biztosításáról a tanácstagok megválasztásának 
lebonyolításával kapcsolatban.  

 
 A VÁLASZTÁST LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

 
17. szakasz 

 
 A Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Választási 
Bizottság) gondoskodik a Helyi Közösségben tartott választás törvényességéről, köteles lebonyolítja  a 
Helyi Közösség területére kiírt népszavazást a Helyi Közösség területére kivetendő helyi járulék 
bevezetéséről és ellátja a Helyi Közösség Alapszabályának 37. és 38. szakaszában előírt teendőket.  
 A Bizottságnak 5 tagja van, akiket a Helyi Közösség Tanácsa jelöl ki, 4 éves megbízatási 
időszakra.  
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 SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
18. szakasz 

 
A Szavazóbizottságot a Választási Bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 nappal a választás 

megtartására kijelölt nap előtt.  
19. szakasz 

 
 Öt polgár akit  tanácstagnak jelöltek közösen egy megfigyelőt állíthatnak azon szavazóhelyre, 
amelyre jelölve vannak, aki nem lehet a szűkebb család tagja.  
 A megfigyelő jelen lehet a szavazóhelyen a szavazás idején, valamint az eredmények 
összegzésekor, döntési jog nélkül.  

A megfigyelő köteles ezt 3 nappal a szavazás napja előtt írásban bejelenteni a Bizottságnak (illetve 
a jelöltnek, hogy megfigyelőt állít) 5 jelölt aláírásával. 
  

20. szakasz 
 

A Szavazóbizottság a szavazást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja a szavazás szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az adott szavazóhely szavazási eredményeit, gondoskodik a szavazóhely rendjéről 
a szavazás idején és egyéb, a Választási Bizottság által meghatározott teendőket lát el, a Helyi közösség 
Alapszabálya 37. és 38. szakasza szerint. 
 A Szavazóbizottság eltávolíthatja a szavazóhelyről a választópolgárt vagy megfigyelőt, 
amennyiben az illető megsérti a szavazóhely rendjét, akadályozza a Szavazóbizottság munkáját, vagy 
bármely más módon megpróbál a Szavazóbizottság munkájában részt venni, mely tényt minden, a 
Szavazóbizottság munkájáról összeállított jegyzőkönyvben meg kell állapítani, az eltávolítás okának 
feltüntetése mellett. 

 
21. szakasz 

 
 A Szavazóbizottság elnöke átveszi a teljes választási anyagot, a gunarasi Helyi Közösség 
tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott Bizottságtól, legkésőbb egy nappal a választások 
megtartására kijelölt nap előtt.  

22. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság a szavazás napján 6,00 órakor összeül a szavazóhelyen, a választások 
megkezdésére való felkészülés végett.  
 A Szavazóbizottság tagjai megállapítják a választásokhoz szükséges anyag hibátlanságát és 
teljességét, rendezik a szavazóhelyet és megbeszélik a munka módját, valamint a megbízatások felosztását 
a nap folyamán.  

23. szakasz 
 

 A választás lebonyolítása előkészítésének befejeztével a Szavazóbizottság leszögezi, hogy a 
választás megkezdődhet, s ezt a jegyzőkönyvben is megállapítja. . 
 A szavazóhelyet a szavazás napján  7,00  órakor nyitják meg. 

 
 A SZAVAZÓURNA HIBÁTLANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE  
 

24. szakasz 
 

 A szavazóurna hibátlanságának ellenőrzése a szavazóhelyre érkező első polgár (s aki nem a 
Szavazóbizottság tagja) jelenlétében végzik, a vizsgálat eredményét a szavazóurna ellenőrzőlapjára írják. 
 A Szavazóbizottság megállapítja az első polgár személyazonosságát és ellenőrzi, hogy az illető 
polgár szerepel-e a polgárok jegyzékében.  
 Az első polgár jelenlétében a Szavazóbizottság kitölti az ellenőrző lapot, melyet a 
Szavazóbizottság minden tagja és a szavazóhelyre először érkező polgár aláír, s e lapot bedobják a 
szavazóurnába melyet ezek után lecsuknak, és színes fonallal, valamint pecsétviasszal lezárnak.  
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 A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁS  
 

25. szakasz 
 

 Mikor a polgár a szavazóhelyre érkezik, a Szavazóbizottság köteles megállapítani az illető polgár 
személyazonosságát, személyi igazolvány vagy más, közokirat alapján és köteles ellenőrizni, hogy az illető 
polgár szerepel-e az adott szavazóhely polgárainak jegyzékén.  
 A polgár személyazonosságának megállapításával, (miután meggyőződtek arról, hogy a polgárok 
jegyzékében szerepel) a Szavazóbizottság egy tagja átnyújtja a szavazólapot az illető polgárnak. 
 

26. szakasz 
 

 A szavazólapot a polgár a szavazó paraván mögött tölti ki, miután a Szavazóbizottság egy tagja 
tájékoztatja a szavazás módjáról.  
 

27. szakasz 
 

 A szavazólap kitöltése után, a polgár maga köteles azt félbehajtani, majd bedobni a szavazóurnába, 
végül elhagyni a szavazóhelyet.  
 A polgárok jegyzékében szereplő polgár a választások idejéről és helyéről szóló értesítés nélkül is 
szavazhat.  

28. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság köteles gondoskodni a választás titkosságáról.  
 A szavazóhelységben csak annyi polgár tartózkodhat, ahány biztosított hely van a szavazás titkos 
lebonyolítására.  

 
A  ROKKANT ÉS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZAVAZÁSÁNAK 
KÜLÖNLEGES ESETEI  
 

29. szakasz 
 

 Azon polgárnak, aki nem képes kitölteni a szavazólapot (látáskárosult, rokkant vagy írástudatlan), 
jogában áll a szavazóhelyre segítőt hozni, aki, az illető polgár helyett, de annak meghagyása alapján, a 
szavazólapot kitölti.  

30. szakasz 
 

 Azon polgár, aki (betegség miatt) nincs olyan állapotban, hogy a szavazóhelyre menjen, szavazási 
szándékáról értesíti a Szavazóbizottságot, mégpedig legkésőbb a választás napján 11,00 óráig.   
 A Szavazóbizottság elnöke megbíz két tagot, a szavazóhelyen kívüli szavazás lebonyolítására.  
 A terepre való kiszállás előtt ellenőrzik, hogy az illető polgár szerepel-e a választói névjegyzékben.  
 A Szavazóbizottság megbízott tagjai a helyszínen megállapítják az illető polgár 
személyazonosságát, és átadják a szavazólapot tartalmazó hivatalos borítékot, a választás módjának 
magyarázata mellett.  
 Az illető polgár szavazása után a kitöltött szavazólapot a hivatalos borítékba helyezi és azt 
visszaadja a Szavazóbizottság felhatalmazott tagjainak.  
 A szavazóhelyre való visszatérés után a Szavazóbizottság megbízott tagjai azonnal átadják a 
hivatalos borítékot a Szavazóbizottságnak, amely bekarikázza az illető polgár nevét a polgárok 
jegyzékében, és bedobja az összehajtott szavazólapot a szavazóurnába.  
 

31. szakasz 
 

 A 29. és 30. szakaszban említett szavazást a Szavazóbizottság a Szavazóbizottság munkájáról 
készült jelentésben állapítja meg.  
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 A SZAVAZÓHELY RENDJÉNEK FENNTARTÁSA 
 

32. szakasz 
 

 Tilos a szavazóhelyen időzni minden olyan személynek, akiknek nincs joga sem kötelessége a 
választások lebonyolítását illetően.  
 A szavazóhelyen tilos a mobiltelefonok és egyéb, távközlési és hírközlési eszközök használata. 
 A szavazóhely rendjének megsértésének minősül a polgárok szavazáson való részvételéről való 
nyilvántartás vezetése és a polgárok szavazáson való részvételét illető közlemények közzététele a 
köztájékoztatási eszközök részére.  
 

33. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság köteles a szavazóhely rendjét fenntartani. 
 
 A SZAVAZÓHELY BEZÁRÁSA  

 
34. szakasz 

  
 A szavazóhelyet 20,00 órakor zárják be.  
 A szavazóhely bezárásakor a szavazóhelyen levő polgárok szavazását lehetővé kell tenni.  
 A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA  
 

35. szakasz 
 

 A szavazóhely bezárása után a Szavazóbizottság megállapítja az adott szavazóhely választási 
eredményét.  
 A választás eredményének megállapításakor a Szavazóbizottság valamennyi tagjának vagy ezek 
helyetteseinek jelen kell lenniük.  
 

36. szakasz 
 

 Érvénytelen szavazólapnak minősül a kitöltetlen szavazólap, valamint azon szavazólap, melyet úgy 
töltöttek ki, hogy nem lehet megállapítani az illető polgár kire szavazott.  

 
37. szakasz 

 
 A választás eredményének megállapítását követően, a Szavazóbizottság azonnal, olvashatóan 
kitölti a Szavazóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyvet.  

 
 A VÁLASZTÁSI IRATANYAG SZAVAZÁS UTÁNI KÉZBESÍTÉSE  
 

38. szakasz 
 

 Az illető szavazóhelyen beállt eredmények megállapítása után, a Szavazóbizottság haladéktalanul 
átadja a helyi közösség épületében a Választási Bizottságnak az alábbiakat:  
 - a Szavazóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyvet, 
 - a polgárok jegyzékét, 
 - az ellenőrző lapot, 
 - a felhasználatlan szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot, 
 - az érvénytelen szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot, 
 - az érvényes szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot, 
 - a választás napján a Szavazóbizottság tagjainak és ezek helyetteseinek jelenlétéről készült 
jelentést.  
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A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KIHIRDETÉSE  

 

39. szakasz 
 

 A Választási Bizottság megállapítja és meghirdeti a választás végeredményét a szavazóhelyek 
bezárásától számított 24 órán belül. A választás végső eredményének megállapításától számított 5 napon 
belül megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában   
 

40. szakasz 
 

 E Szabályzat megjelenik a helyi közösség hirdetőtábláján, valamint Topolya Község Hivatalos 
Lapjában  a meghozatalától számított 15 napon belül és a megjelenés napján lép életbe.  
 
GUNARAS  
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám:  143/13 a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.09.13. elnöke 
Gunaras Csorba Ottó, s.k., 
  
131. 
 A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5,5/2011 és 6/2013szám) valamint Gunaras Helyi Közösség 
Alapszabálya 36. szakaszának 2. bekezdése alapján, Gunaras Helyi Közösség Tanácsa, a 2013.09.23-án 
megtartott ülésén meghozta az alábbi  

 

V É G Z É S T  
 

A GUNARASI  HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSA 
LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Gunaras Helyi Közösség Tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott bizottságba (a 
továbbiakban: Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki: 
  
 1. VATAI IRMA,     Gunaras-i lakos  - elnök 
 2. POSZTÓS ZSUZSANNA,     Gunaras-i lakos  - tag 
 3. OROSZI ZSUZSANNA,   Gunaras -i lakos  - tag 
 4. MARJANOVIĆ IGOR,   Gunaras-i lakos  - tag 
 5. AJÁNDI ERZSÉBET,   Gunaras -i lakos  - tag 

 

II. 
 A Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - szavazó bizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a Szavazó bizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választáshoz és visszaidézéshez szükséges űrlapokat, 

- megállapítja, hogy a jelöltek jelölései összhangban állnak-e a Topolya község területén lévő helyi 
közösségekröl szóló  határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával, 

 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazócédulák számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és megjelenteti a választás végeredményét,  

- a választások végeredmény megjelenik  Topolya Község Hivatalos lapjában, az eredmények  
megállapításától számított 5 napon belül,  
- lebonyolítja  a Helyi Közösség területére kiírt népszavazást a HK területére kivetendő helyi 
járulék bevezetéséről és  
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- egyéb, a Topolya község területén lévő helyi közösségekröl szóló  határozattal és a Helyi 
Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 

     

III. 
 

 E végzés a meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és 
a Helyi Közösség hirdetőtábláján.  
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
GUNARAS a Helyi Közösség Tanácsának 
Szám:146/13 elnöke 
Kelt: 2013.09.23. Csorba Ottó, s.k., 
 
132. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. és 76. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
szám) és a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 14. szakaszának 1. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám), Kisbelgrád Helyi Közösség Tanácsa, 
a 2013.10.10-én megtartott ülésén meghozta 
 

KISBELGRÁD HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
1.szakasz 

 

 Kisbelgrád Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) a polgárok és szervezeteik 
érdekbeli, demokratikus és pártatlan közössége, mely keretében a polgárok saját maguk által megállapított, 
közvetlen és közös érdekből eredő szükségleteiket valósítják meg. 
 

2. szakasz 
 

 E Helyi Közösség a Kisbelgrád község területén levő helyi közösségekről szóló határozat alapján 
alakult (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám). 
 

3. szakasz 
 

 A helyi közösség jogi személy, Kisbelgrád község Statútuma és a Topolya Község területén levő 
helyi közösségekről szóló határozat által megállapított jogai és kötelességei vannak. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség, Kisbelgrád 
 A Helyi Közösség székhelye: Kisbelgrád, Tito marsall u. 45. sz. 
 

4. szakasz 
 

 E Helyi Közösség Kisbelgrád helységet foglalja magába, s Zobnatica éa Karađorđevo Topolya 
községbeli, valamint Nagyfény és Csantavér  Szabadka községbeli helységekkel határos.  
 

5. szakasz 
 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
 E pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, a helyi közösség nevének, szerb nyelvű, cirill betűs feliratát, 
valamint ugyanezen felirat magyar, ruszin és szlovák nyelvű változatát tartalmazza, az ezeknek megfelelő 
helyesírással. 
 A bélyegző négyszög alakú, mely a Helyi Közösség nevét, valamint az iktatószám és a dátum 
számára előirányzott mezőket tartalmazza. 

6. szakasz 
 

 A Helyi Közösség ünnepét Kisbelgrád Helyi Közösség Tanácsának határozatával szabják meg, a 
polgárok személyes szavazatai által.  
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7. szakasz 
 

 A Helyi Közösség díjakat, elismeréseket adományozhat és dicséretben részesítheti a polgárokat s 
szervezeteiket.  
 A jelen szakasz első bekezdésében tárgyalt díjakat s más elismeréseket minden oly alanynak 
odaítélhető, melyek különösképpen kitűntek a Helyi Közösség munkájában, s hozzájárultak a közérdek és 
célok megvalósításához Kisbelgrád Helyi Közösség fejlesztése érdekében. 
 

8. szakasz 
 

 A Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét a Helyi Közösség Tanácsának elnöke látja el. 
 

II. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐI 
9. szakasz 

 

 A Helyi Közösség polgárai, szükségleteik kielégítését és érdekeik megvalósítását az alábbi 
területeken eszközölhetik: 

1. a Helyi Közösség területi és urbanisztikai tervezése és rendezése, 
 2. a kommunális létesítmények kiépítése és fenntartása, 
 3. a községi szervekkel való együttműködés által, az iskoláskor előtti intézmények, általános 
iskolák és a gyermekek pótoktatása működési feltételeinek biztosítása, az idősek és gyermekek szociális 
gondozását illető feltételek megteremtése (a gondozó családok segélyezése és az ezekkel való 
együttműködés), 
 4. a sport és szabadidős tevékenységek területi, pénzügyi és szervezési feltételeinek biztosításában, 
 5. az egészségügyi és állatorvosi intézményekkel való együttműködésben, az egészségvédelem és 
állatorvosi ellátás feltételeinek megteremtésében, 
 6. az illető helyi közösség területén való, emberbaráti segélyezés különféle formáinak 
megszervezésében 
 7. az elemi csapásoktól való védelemben, valamint az illető csapások következményeinek 
elhárításában vagy enyhítésében, 

8. békéltető tanácsok és kárbecslő bizottságok alakításában, 
 9. a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel való együttműködés, a tárgyalt helyi közösség 
polgárai számára jelentős érdekeket illetően, 
 10. a helyi járulék bevezetése és megvalósítása, 
 11. a községi és állami szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködésben, 
 12. a község által átruházott teendők ellátása 
 13. a művelődés és a helyi közösség számára lényeges, egyéb tevékenységek területi, pénzügyi és 
szervezeti feltételek biztosítása, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvétel, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatás, végül 
 16. a Helyi Közösség Statútuma által megállapított egyéb teendők ellátásában. 

 

III. A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 

10. szakasz 
 

A Helyi Közösség munkájához szükséges eszközöket az alábbiakból biztosítják: 
 1. A községi költségvetésről szóló határozat eszközei, ideértve a helyi járulékot; 
 2. Adományok; 
 3. Az illető helyi közösség saját tevékenységéből megvalósított eszközök. 
 A Helyi Közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását a Községi Tanács végzi. 
 Az illetékes községi szerv beszüntetheti az átruházott teendők pénzügyi támogatását amennyiben a 
Helyi Közösség nem hajtja végre ezen átruházott teendőket, az átruházás vagy szerződés rendelkezéseivel 
összhangban.  

11. szakasz 
 

 Az illetékes községi szerv igénylésére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles benyújtani a 
pénzeszközök biztosítására vonatkozó igénylést (pénzügyi terv, fejlesztési program, átutalási igénylés, 
pénzügyi iratanyaggal és az eszközök felhasználásáról szóló jelentéssel), a községi igazgatási szerv által 
meghatározott határidőn belül. 
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 12. szakasz 
 

 A Helyi Közösség eszközeit a pénzügyi tervvel osztják be, míg az illető eszközök végelszámolása, 
törvénnyel összhangban, zárszámadással történhet. 
 

13. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb a folyó év március 15-ig a Községi Tanácshoz 
benyújtani a munkájáról és az előző évi program megvalósításáról készült jelentést, valamint a községből 
átutalt eszközök felhasználásáról szóló jelentést. 
 Amennyiben e HK Tanácsa a Községi Tanácshoz nem nyújtaná be a jelen szakasz 1. bekezdésében 
szereplő jelentéseket, a költségvetés végrehajtásának utalványozója beszünteti az eszközök átvitelét a 
felhasználó irányában. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke és ennek helyettese az illető helyi közösség rendelkezésére 
álló eszközök utalványozói, azzal, hogy az utalványozáshoz egyik személy aláírása szükséges. 

 

IV. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐINEK ELLÁTÁSÁBAN 
 

14. szakasz 
 

 A Helyi Közösség polgárai, közös érdekeikből eredő teendőik ellátásakor jogaikat az alábbiak által 
érvényesíthetik: 
 - a polgárok gyűlésén, 
 - népszavazással és  
 - a Helyi Közösség szerveibe választott képviselőik által. 
 

15. szakasz 
 

 A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja az alábbiakat: 
 - a helyi járulékról szóló határozat tárgyát képező projektumok megvalósítása érdekében szerzett, 
valamennyi pénzeszköz biztosításának módját és forrását megállapító programot, 
 - a Helyi Közösség Tanácsának munkájáról készült jelentést, 
 - a Helyi Közösség területén alkalmazandó urbanisztikai terveket, 
 - a Községi Képviselő-testület munkájának hatásköréből felmerülő kérdéseket, amennyiben 
ezeknek a polgárok gyűlésén való megvitatását irányozzák elő, végül 
 a Helyi Közösség polgárai közvetlen és közös érdekét képviselő egyéb kérdéseket. 
 

16. szakasz 
 

 A Polgárok Gyűlését egy helységben, vagy annak egy részében hívják össze, mely településrész 
lehet: utca, vagy a település, helyi közösség egy része. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles összehívni a Polgárok Gyűlését az alábbiak igénylésére: a 
Községi elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, valamint 50 nagykorú, a helyi közösség illető 
részében lakó polgár, végül a képviselők legalább egynegyede. Legalább 8 nappal e gyűlés megtartása előtt 
az érintetteket értesíteni kell. 
 

17. szakasz 
 

 A polgárok értesítése a Polgárok Gyűlésének megtartásáról a hirdetőtáblán való kifüggesztés, a 
köztájékoztatási eszközök útján, vagy egyéb, szokványos módon történik. 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsának elnöke a Polgárok Gyűlését nem hívná össze, a gyűlést 
e Tanács elnökhelyettese is összehívhatja. 

 

18. szakasz 
 

 A kérdések megvitatásában való részvétel, az indítványozás és bizonyos megoldások javaslásának 
joga minden nagykorú, a község területén élő polgárt megilleti. 
 A Polgárok Gyűlésén a döntéshozatali jog minden, a Polgárok Gyűlése által érintett területen lakó, 
vagy itt vagyonnal rendelkező polgárt megillet. 
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 A Polgárok Gyűlésének határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi 
szavazata által hozzák. 

19. szakasz 
 

 A községi szervek kötelesek a Polgárok Gyűlésének megtartása utáni 60 napon belül megvitatni e 
gyűlésen hozott igényléseket és javaslatokat, emellett kötelesek ezekkel kapcsolatban állást foglalni, illetve 
megfelelő határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, végül erről a polgárokat értesíteni. 
 

20. szakasz 
 

 Népszavazással a helyi közösség polgárai döntést hoznak a törvény és a Statútum által 
meghatározott kérdésekben, s amennyiben a Községi Képviselő-testület előirányozná, a Községi 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdésekben is. 

 

21. szakasz 
 

 A népszavazás útján való döntéshozatal módjának, a népszavazás lebonyolítására és eredményének 
megállapítására hivatott szerveknek és egyéb, népszavazással kapcsolatos kérdéseknek összhangban kell 
állniuk a törvénnyel és Topolya község Statútumával. 
 

V.  A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI 
 

22. szakasz 
 

 A helyi közösség szervét a Helyi Közösség Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) képezi. 
 

23. szakasz 
  
 E Tanácsnak 11 tagja van, a tanácstag lakhelye kötelezően a helyi közösség területén található. 
A tanácstagok megbízatása 4 évig, illetve az új tagság kinevezéséig tart. 
 

VI.  A TANÁCSTAGSÁG MEGVÁLASZTÁSA ÉS VISSZARENDELÉSE 
 

24. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke hirdeti 
meg, az illető választás megtartása előtt 60 nappal, a községi Statútummal, A Topolya község területén 
levő helyi közösségekről szóló határozattal, a Helyi Közösség Alapszabályával és a Helyi Közösség 
tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzattal összhangban. 

 
25. szakasz 

 

 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog 
alapján választják a szavazóhelyeken, a Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról 
szóló Szabályzattal összhangban. 
 A Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzat megjelenik 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, ennek meghozatalától számított 15 napon belül.  

A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválaszttatás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése, cselekvőképesség és a tanácsot választó, illető helyi közösségben való lakhely. 
 

26. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagságát területi elven választják.  
 

27. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti más polgár, aki a 
Szerb Köztársaság polgára, nagykorú, cselekvőképes s Kisbelgrád Helyi Közösség területén lakhellyel 
rendelkezik. 
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 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat nem hitelesítik. 
 A szavazólapon a jelölt teljes neve, születési éve és lakcíme mellett a jelölő neve is szerepelhet. 

 
28. szakasz 

 
 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot 
nyerték el, a Helyi Közösség Alapszabályával és A Topolya község területén levő helyi közösségekről 
szóló határozattal összhangban. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
megismétlik. 

29. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának első, alakuló ülését a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének 
elnöke hívja össze, mégpedig a választás végeredményének megállapításától számított 15 napon belül. 

 
30. szakasz 

 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének elnöke nem hívná össze az alakuló 
ülést, a Helyi Közösség alakuló ülése az újonnan megválasztott tagság legalább 1/3-a általi meghívás 
alapján is összehívható. 
 Az alakuló ülésen a Helyi Közösség Tanácsának legidősebb tagja elnököl. Az alakuló ülés 
megtartható, amennyiben a Helyi Közösség tanácstagjainak többsége jelen van. 
 A Helyi Közösség Tanácsának ülésén, e Tanács tagságából elnököt és elnökhelyettest választanak. 
 

31. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagsága lemondás vagy visszarendelés, letöltendő börtönbüntetés 
kiszabása, a cselekvőképesség teljes vagy részleges sérülése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának 
elveszítése, vagy az illető helyi közösségen kívüli területre való lakhelyváltoztatás, valamint az illető 
elhalálozása miatt szűnik meg. 

 
32. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága 25%-ának javaslatára, mely helyi közösségben e Tanácsot megválasztották. 

 
33. szakasz 

 
 A visszarendelésre vonatkozó javaslatot a Községi Képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani. 
 A visszarendelést közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog alapján 
bonyolítják le. 
 

34. szakasz 
 

A visszarendelés véglegesítésével, a Helyi Közösség Tanácsa új tagságának választását a Községi 
Képviselő-testület elnöke hirdeti meg, 15 nap határidőn belül, A Topolya község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 

 
VII. A TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT SZERVEK 

 
35. szakasz 

 
 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
és a Szavazóbizottság. 
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 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 3 tagja van. 
 A Szavazóbizottságnak 3 tagja és 3 helyettes tagja van.  
 A választást lebonyolító szervek, munkájukért az e szerveket kinevező szervnek felelnek. 

A választást lebonyolító szervek és ezek helyettesei csakis választási joggal, és az illető helyi 
közösség területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek. 

A választások lebonyolításával megbízott szervek kinevezéséről szóló végzések megjelennek 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ezek meghozatalától számított 5 napon belül.  

 

36. szakasz 
A Bizottság mandátuma 4 évig tart. 

 A Bizottságot a Tanács nevezi ki, legkésőbb 5 nappal a választás meghirdetését követően. 
 

37. szakasz 
 A Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - szavazóbizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a szavazóbizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választáshoz és visszarendeléshez szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja, hogy a jelöltek jelölései összhangban állnak-e A Topolya község területén levő 
helyi közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával, 
 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazócédulák számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és kihirdeti a választás végeredményét,  
 - a választás végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, ezen eredmény 
megállapításától számított 5 napon belül, végül 
 - egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
 

38. szakasz 
 

 A Szavazóbizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
 A Szavazóbizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a választás rendjéről 
a választás időtartama alatt és egyéb, Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal 
és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 

 
VIII.  A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 

 

39. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség polgárait képviselő testület, mely az alábbi teendőket 
és feladatokat látja el: 
 1. meghozza a Helyi Közösség Statútumát, 
 2. meghozza a munkatervet és a pénzügyi tervet, 
 3. meghozza a Helyi Közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 4. döntést hoz a tulajdonjogába tartozó ingatlan vagyon használatának és kezelésének módjáról, 
 5. kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 6. ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 7. új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
 8. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó 
polgárok érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 
 9. gondoskodik a helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás 
végrehajtásáról, 
 10. kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a 
határozatokat, és a Polgárok Gyűlésének záróhatározatait, 
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 11. elfogadja a helyi közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
 12. bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít, a polgárok közös 
igényeinek kielégítésére, a törvénnyel és e határozattal összhangban, 
 13. meghozza A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről 
szóló szabályzatot, 
 14. meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 
 15. általános aktusokat hoz meg, a Helyi Közösség szakszolgálatának működése érdekében, 
 16. megválasztja a Tanács elnökét és elnökhelyettesét, 
 17. lebonyolítja a Végrehajtó Tanács tagságának megválasztását, a tanácstagság javaslatára, 
 18. . meghozza A Tanács tagjainak megválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatot, 
 19. egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez. 

 
IX.  A TANÁCS VÉGREHAJTÓ SZERVE 

 

40. szakasz 
 

 A Tanács végrehajtó szerve a Végrehajtó Tanács. 
 A Végrehajtó Tanácsnak 5 tagja van. 
 A Végrehajtó Tanács tagjai lehetnek egyszerre a Tanács tagjai is. 
 A Végrehajtó Tanácsnak elnöke van.  
 A Tanács elnöke vagy ennek helyettese nem lehet egyszersmind a Végrehajtó Tanács elnöke is. 
 

41. szakasz 
 

 A Végrehajtó Tanács tagságát a Tanácsból és az illető helyi közösség polgárainak sorából 
választják. 
 A Végrehajtó Tanács tagságának jelölését a Tanács tagsága is megteheti. 
 A Végrehajtó Tanács tagságát a Tanács soron következő első ülésén választják, nyílt szavazással.  
 A Végrehajtó Tanács elnökét és elnökhelyettesét a Végrehajtó Tanács első ülésén választják.  
 

42. szakasz 
 

 A Végrehajtó Tanács: 
 - gondoskodik a Tanács határozatainak és más okiratainak végrehajtásáról, 
 - javasolja a Tanács előtt a Helyi Közösség polgárainak közvetlen érdekét képező határozatok s 
más okiratok meghozatalát, 
 - javasolja bizonyos, a Tanács illetőségébe tartozó kérdések megoldásának módját, 
 - véleményezi a helyi járulék bevezetését, 
 - végrehajtja a Helyi Közösség terveit és munkaprogramjait, 
 - évente legalább egyszer jelentést nyújt be munkájáról a Tanácsnak,  
 - egyéb, az Alapszabály és a Helyi Közösség más okiratai által előirányzott teendőket is ellát. 
 
 X. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK 
 

43. szakasz 
 

 A Tanács állandó és időleges munkatestületeket alkothat. 
 Az állandó munkatestületek a Bizottságok és a Békéltető Tanács s ezek szükség szerint alakíthatók.  
 A Bizottságok s a Békéltető Tanács megbízatása 4 évig tart. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak egyenként három tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

44. szakasz 
 

 A Helyi Közösségben, állandó munkatestületekként az alábbi bizottságok alakulnak:  
 1. Jogszabályügyi Bizottság 
 2. Kárfelmérő Bizottság 
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 45. szakasz 
 

 A Jogszabályügyi Bizottság általános és egyes okiratokat készít elő, a Helyi Közösség és szervei 
működésének és munkájának hatásköréből. 
 A Kárfelmérő Bizottság adatokat gyűjt a felügyelőség részére, elemi csapás esetén. 
 

46. szakasz 
 

A Békéltető Tanács megvitatja és javasolja a helyi közösség polgárai közötti perek békés 
megoldásának módját. 

47. szakasz 
 

 A Helyi Közösségnek lehet titkára. 
 A Helyi Közösség titkára szakmai, adminisztratív, műszaki, pénzügyi és egyéb teendőket lát el, a 
törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről szóló Szabályzattal 
összhangban.  
 

48. szakasz 
 

 A Helyi Közösségben Szakszolgálat alakítható, mely e helyi közösség teendőit és feladatait látja 
el. E Szakszolgálat vezetését a Helyi Közösség tanácselnöke vezeti. 
 
 XI. POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ 
 

 49. szakasz 
 

 A helyi közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések 
megvitatásának, illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, egymagában, 
vagy másokkal együtt, mely személyek lakhelye az illető helyi közösségben van, a törvénnyel, a községi 
Statútummal, Pacsér Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 
 

50. szakasz 
 

 A helyi közösség minden polgárának jogában áll, egymagában, vagy az illető helyi közösség más 
polgáraival együtt, petíciót intézni a Helyi Közösség Tanácsához, melyben követelhetik: 
 - az illető helyi közösség hatáskörébe tartozó jogi aktus meghozatalára, vagy módosítására és 
bővítésére vonatkozó eljárás eszközlését vagy elindítását, 
 - a helyi közösség szervei munkájának, valamint a helyi közösség dolgozói helytelen 
viszonyulásának felülvizsgálását. 
 A petíciónak tartalmaznia kell a benyújtó teljes nevét, személyi számát és lakcímét.  
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles a benyújtott petíciót megvitatni, s álláspontját, a benyújtástól 
számított 30 napon belül e petíció benyújtóival közölni. 
  
 XII.  MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL  

VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

51. szakasz 
 

 A helyi közösség a közérdekek területén együttműködést folytathat más, ugyanazon vagy más 
községekben, ezenkívül külföldön vagy belföldön található helyi közösségekkel. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, együttműködésről szóló határozatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza meg. 

 

52. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség és polgárai érdekében együttműködhet civil 
szervezetekkel, emberbaráti és más szervezetekkel is, e helyi közösség és polgárai érdekében. 
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XIII.  A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 

 
53. szakasz 

 
A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános. 

 A munka nyilvánossága, szabály szerint, az alábbiakkal biztosítható: 
 1. Kötelező érvényű közvita a helyi közösség pénzügyi tervét, a helyi közösség zárszámadását és a 
helyi közösség tanácsa működéséről szóló évi jelentést illetően, valamint más kérdésekben, amennyiben 
erről a község így dönt. 
 2. A helyi közösség tanácsülése napirendjének és anyagának, a határozati javaslatok, az elfogadott 
határozatok és egyéb aktusok kötelező érvényű kifüggesztése a hirdetőtáblán, a polgárok tájékoztatásával a 
helyi közösség tanácsüléséről, polgárok gyűléséről és más összejövetelekről. 
 3. A polgárok azon joga, hogy a helyi közösség alapszabályával összhangban, betekintést 
nyerjenek a Helyi Közösség Tanácsa jegyzőkönyveibe és aktusaiba, hogy részt vegyenek e tanács ülésein. 
 4. Tájékoztatók kiadása. 
 5. A médiumokkal való együttműködés. 
 6. Internetes bemutató kialakításával. 
 7. Közviták szervezése, a törvénnyel, a község Statútumával és e határozattal összhangban. 
 A több helységet egyesítő helyi közösségekben a Helyi Közösség Tanácsa köteles hirdetőtábla 
állíttatására minden helységben.  

 
 XIV.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

54. szakasz 
 

 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot legalább 100 polgár és a Helyi Közösség 
szervei nyújthatják be. 

 A Tanács köteles minden javaslatot megvitatni, és erről a javaslattevőt értesíteni. 
 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatról, közvitát követően, a Tanács dönt, a tagság 
összlétszámához viszonyított szavazati többség által. 
 Az Alapszabály meghozatala vagy módosítása a törvénnyel vagy községi határozattal való 
összhangba hozatal végett is történhet, s ekkor közvitát nem tartanak. 
 

55. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2011.06.30-i Statútumának 
érvényessége. 

 
56. szakasz 

 
 E Statútum megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s 
a megjelentetésének másnapjától lép életbe.  
 
 
Kisbelgrád 
Helyi Közösség Vranješ Bobo sk 
Szám: 62-1/2013. Kisbelgrád HK 
Kelt: 2013.10.10. Tanácsának elnöke 
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133. 
A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám) és Kisbelgrád Helyi Közösség 
Alapszabálya 39. szakaszának 12. pontja alapján, Kisbelgrád Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.10-i 
ülésén meghozta az alábbi 
 

KISBELGRÁD HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
 

1. szakasz 
 

 E szabályzat közelebbről szabályozza Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjai választása 
lebonyolítását illető eljárást és ennek módját. 
 

JELÖLÉS 
2. szakasz 

 
Kisbelgrád Helyi Közösség Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság 

polgára, nagykorú, cselekvőképes s Kisbelgrád Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik.  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 A jelöltnek a jelöléséhez szükséges aláírásokat azon választókörzetben kell begyűjtenie amelyben 
jelöltségre törekszik, s az említett aláírások kibocsátóinak a jelölt jelölésének választási körzetében 
lakhellyel rendelkezniük kell.  

A jelölés végett begyűjtött aláírásokat nem hitelesítik. 
 

3. szakasz 
 

A jelöltek jelöléseit az illető helyi közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott 
Bizottsághoz nyújtják be, legalább 15 nappal a választásra kijelölt nap előtt. 

Az illető jelölt jelölése mellé csatolják a községi választási névjegyzékbe való bejegyzés 
bizonylatát.  

Egy polgár csak egy választókörzetben lehet jelölt 
 

4. szakasz 
 
 A javaslattevő az illető jelölt jelölését a jelöltlista megállapításáig és meghirdetéséig vonhatja 
vissza. 
 

5. szakasz 
 

 A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság az illető jelölt jelölését 
végzés által állapítja meg, amennyiben e jelölés a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban áll, 
mégpedig a jelölés benyújtását követő 24 óra alatt. 
 Amennyiben az illető tanácstag-jelölt jelölése nem áll összhangban a jelen Szabályzattal, a 
Bizottság e jelölést visszautasítja.  

6. szakasz 
 
 A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja és meghirdeti 
az összes választókörzet tanácstag-jelöltjeinek jelöltlistáját, mégpedig a jelölések határidejének leteltétől 
számított 24 órán belül, e jelöltek jelölésének időrendje alapján. 
 

7. szakasz 
 

 A szavazólapon a jelöltek utóneve és családneve, születési éve, foglalkozása és lakcíme szerepel.  
A jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét e jelöltek jelölésének időrendje határozza 

meg. 
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8. szakasz 

 
 A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal, valamint magyar nyelven, az ennek megfelelő 
írásmóddal nyomtatják. 
 

9. szakasz 
 
 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot nyerték 
el. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
két héten belül megismétlik. 
 
 A HELYI KÖZÖSSÉG POLGÁRAINAK JEGYZÉKE 
 

10. szakasz 
 
 Kisbelgrád Helyi Közösség választópolgárainak névjegyzékét, az illető helyi közösség tanácstagjai 
választásakor, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes szerve állítja össze, Kisbelgrád Helyi 
Közösség igénylésére. 

11. szakasz 
 
 A választás napján, a választóhelyeken bármely polgár eszközölheti a választópolgárok 
névjegyzékébe való felvételét, aki esetében az illető szavazóbizottság, személyi igazolvány vagy más 
közokirat alapján megállapítja hogy lakhellyel rendelkezik az illető választókörzet területén, s hogy neve, 
mulasztás miatt, nem szerepel a választópolgárok névjegyzékében. 
 

12. szakasz 
 
 A szavazóbizottság, az illető helyi közösség tanácstagjai választása eredményeinek összegzésekor 
tekintetbe veszi a választópolgárok névjegyzékébe utólag felvett polgárokat is. 
 
 SZAVAZÓHELYEK 

13. szakasz 
 
 Pobeda Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását 
szavazóhelyen tartják. 
 E szavazóhelyet, végzés által, az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottság jelöli ki. 
 
 A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 

14. szakasz 
 
 Az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával megbízott Bizottság (a 
továbbiakban: Választási Bizottság) gondoskodik az illető helyi közösségben tartott választás 
törvényességéről, s ellátja a Kisbelgrád Helyi Közösség Alapszabályának 37. szakaszában részletezett 
teendőket. 
 E bizottságnak 3 tagja van, akiket e helyi közösség tanácsa nevez ki, 4 éves megbízatási időszakra. 
 A helyi közösség tanácstagjainak választását lebonyolító szerv kinevezéséről szóló végzés 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az annak meghozatalától számított 5 napon belül.  
  

SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
15. szakasz 

 
A szavazóbizottságokat a Választási Bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 nappal a választás 

megtartására kijelölt nap előtt.  
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16. szakasz 
 

 A tanácstagságra önmagát jelölő polgár, vagy a polgárok csoportja, polgári egyesület és politikai 
párt, mint jelölő, egy megfigyelőt jelölhet minden szavazóhely esetében.  
 A megfigyelő jelen lehet a szavazóhelyen e szavazás ideje alatt, valamint az eredmények 
összegzésénél, határozathozatali jog nélkül. 
 

17. szakasz 
 

A Szavazóbizottság a szavazást közvetlenül lebonyolító szerv, mely biztosítja a szavazás 
szabályosságát és titkosságát, megállapítja az illető szavazóhely választási eredményeit, gondoskodik az 
illető szavazóhely rendjének választások időtartama alatti fenntartásáról, s egyéb teendőket is ellát, a 
Választási Bizottság utasításai alapján. 
 A Szavazóbizottság a szavazóhelyről eltávolíthatja a megfigyelőt, amennyiben az megbontja a 
szavazóhely rendjét, zavarja a szavazóbizottság munkáját, vagy bármely egyéb módon próbálkozna a 
Szavazóbizottság működésében való részvétellel, melyeket e Szavazóbizottság munkájáról készült, saját 
jegyzőkönyvben megállapítanak, az eltávolítás okának feltüntetése mellett. 

 
18. szakasz 

 

 A Szavazóbizottság elnöke a Választási Bizottságtól átveszi a teljes választási anyagot, legkésőbb 
egy nappal a választás napja előtt. 

19. szakasz 
 

 Az illető Szavazóbizottság a választás napján, 6,00 órakor összeül az illető szavazóhelyen, a 
választás megkezdésére való felkészülés végett. 
 A Szavazóbizottság tagsága megállapítja a választási anyag kifogástalanságát és teljességét, 
berendezi a szavazóhelyet, s megbeszéli a munka módját, valamint a megbízatásoknak a nap folyamán 
történő beosztását. 

20. szakasz 
 

A választás lebonyolítása előkészületeinek befejeztével, az illető Szavazóbizottság megállapítja 
hogy a választás megkezdődhet, s ezt jegyzőkönyvben állapítják meg.  

Az illető szavazóhelyet a választás napján, 7,00 órakor nyitják meg. 
 
 A SZAVAZÓURNA KIFOGÁSTALANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

21. szakasz 
 

 A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzését a szavazóhelyre elsőként érkező (s nem bizottsági 
tag) polgár jelenlétében bonyolítják le, mely ellenőrzés eredményét az urna ellenőrzésére szolgáló 
ellenőrző lapra jegyzik fel. 
 A Szavazóbizottság megállapítja az elsőnek érkező polgár személyazonosságát, s ellenőrzi hogy e 
személy neve szerepel-e a választópolgárok jegyzékén. 
 Az elsőnek érkező polgár jelenlétében, a Szavazóbizottság kitölti az ellenőrző lapot, melyet a 
Szavazóbizottság minden tagja, valamint az elsőnek érkező polgár aláír, s ezt a szavazóurnába helyezik, 
melyet ezt követően lezárnak, s színes fonallal, valamint pecsétviasszal lepecsételnek. 
 
 A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁS 
 

22. szakasz 
 

 Mikor a polgár a szavazóhelyre érkezik, a Szavazóbizottság köteles személyazonosságát 
megállapítani, személyi igazolványa vagy más közokirat által, s ellenőrizni hogy e polgár neve szerepel-e 
az illető szavazóhely választópolgárainak jegyzékén. 
 Amennyiben megállapítást nyer a választópolgárok jegyzékén szereplő polgár személyazonossága, 
a Szavazóbizottság egy tagja átnyújtja részére a szavazólapot. 
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23. szakasz 

 

 A szavazólapot a polgár a szavazásra előkészített válaszfal mögött tölti ki, azt követően hogy egy 
bizottsági tag felvilágosítja a szavazás módjáról. 
 

24. szakasz 
 

 A szavazólap kitöltését követően, a szavazólapot polgár maga hajtja félbe, s a szavazóurnába 
helyezi, melyet követően elhagyja a szavazóhelyet. 
 A választópolgárok jegyzékén szereplő polgár szavazhat a választás idejéről és helyéről szóló 
értesítés felmutatása nélkül is. 

25. szakasz 
 
 A Szavazóbizottság köteles a választás titkosságáról gondoskodni. 
 A szavazóhelyiségben csak annyi polgár tartózkodhat ahány polgár részére a titkos szavazást 
biztosítani tudják. 
 
 A ROKKANTSÁGGAL ÉLŐK ÉS AKADÁLYOZOTTAK SZAVAZÁSÁNAK KÜLÖNLEGES 
ESETEI 

26. szakasz 
 

 Azon polgárnak, akinek nem áll módjában a szavazólap kitöltése (vak, rokkantsággal él, vagy 
analfabéta), jogában áll a szavazóhelyre segítőt hívni, aki helyette a szavazólapot, az illető polgár által 
meghatározott módon kitölti. 
 

27. szakasz 
 
 Azon polgár, akinek (betegség miatt) nem áll módjában a szavazóhelyet felkeresni, a szavazás 
napján legkésőbb 11,00 óráig értesíti szavazási szándékáról a Szavazóbizottságot. 
 A Szavazóbizottság elnöke megbízza ezen bizottság két tagját vagy helyettes tagját a 
szavazóhelyen kívüli szavazás lebonyolításáról. 
 A terepre való kiszállást megelőzően ellenőrzik hogy az illető polgár neve szerepel-e a 
választópolgárok névjegyzékén. 
 A Szavazóbizottság megbízott tagjai a helyszínen megállapítják az illető polgár 
személyazonosságát, s átnyújtják részére a hivatalos borítékban levő szavazólapot, emellett tájékoztatják a 
szavazás módjáról. 
 A polgár a szavazást követően a kitöltött szavazólapot visszahelyezi a hivatalos borítékba, s 
mindezt átadja a Szavazóbizottság megbízott tagjainak. 
 Közvetlenül a szavazóhelyre való visszatérést követően, a Szavazóbizottság megbízott tagjai 
átadják a hivatalos borítékot a Szavazóbizottságnak, mely bekeretezi az illető polgár nevét a 
választópolgárok jegyzékében, s e félbehajtott szavazólapot a szavazóurnába helyezi. 
 

28. szakasz 
 

 A jelen szabályzat 26. és 27. szakasza alapján lefolytatott szavazást a Szavazóbizottság az ennek 
munkájáról szóló jegyzőkönyvben tünteti fel. 
 
 A SZAVAZÓHELY RENDJÉNEK FENNTARTÁSA 
 

29. szakasz 
 

 A szavazóhelyen veszteglés minden oly személy részéről tilos, aki a választás lebonyolításából 
eredő joggal és kötelezettséggel nem rendelkezik. 
 A szavazóhelyen tilos a mobiltelefon és más távközlési eszköz használata. 
 Szavazóhelyen való rendbontásnak minősül a polgárok szavazáson való részvételi arányáról szóló 
nyilvántartás vezetése, és a polgárok részvételi arányáról szóló közlemények kibocsátása a médiumok 
részére. 
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30. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság köteles a szavazás rendjének fenntartására. 
 
 A SZAVAZÓHELY BEZÁRÁSA 
 

31. szakasz 
  

 A szavazóhely zárása 20,00 órakor történik. 
 A szavazóhelyen záráskor tartózkodó polgárok szavazását lehetővé teszik. 
 
 A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

32. szakasz 
 

 A szavazóhely zárását követően, a Szavazóbizottság megállapítja az illető szavazóhelyen történt 
szavazás eredményét. 
 A szavazás eredményének megállapításánál részt kell vennie a Szavazóbizottság teljes tagságának 
vagy a helyettes tagoknak. 
 

33. szakasz 
 

 Érvénytelen szavazólapnak minősül a kitöltetlen szavazólap, valamint az oly módon kitöltött 
szavazólap, melyről nem lehet megállapítani hogy a polgár mely jelöltet választotta. 
 

34. szakasz 
 

 A szavazás eredményének megállapítását követően a Szavazóbizottság azonnal s olvashatóan 
kitölti a Szavazóbizottság működéséről szóló jegyzőkönyvet. 
 
 A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA 
 

35. szakasz 
 

 Az illető szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményének megállapítását követően, az illető 
Szavazóbizottság, Kisbelgrád Helyi Közösség épületében, a Választási Bizottságnak haladéktalanul 
átnyújtja az alábbi okiratokat: 

- a Szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet,  
- a választópolgárok névjegyzékét, 
- az ellenőrző lapot, 
- a felhasználatlan szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvénytelen szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvényes szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot, 
- az illető Szavazóbizottság tagságának és helyettes tagságának választás napján való jelenlétéről 
szóló jelentést.  

 
A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MEGJELENTETÉSE 

 
36. szakasz 

 

 A Helyi Közösség területén tartandó választás lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja 
és közzéteszi a választás végeredményét, a szavazóhelyek zárását követő 24 órán belül. 
 A választás végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, ezen eredmények 
megállapításától számított 5 napon belül. 
 

37. szakasz 
 
 A jelen Szabályzat hatályba lépésekor érvényét veszíti a Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjai 
választásának lebonyolításáról szóló, PRAV-01-2009. számú, 2009.IX.17-i Szabályzat.  
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      38. szakasz 
 

 E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 
15 napon belül, emellett Kisbelgrád Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában 
való megjelenésekor lép életbe 
 

Kisbelgrád  
Helyi Közösség 
Szám: 62-2/2013. Vranješ Bobo sk  
Kelt: 2013.10.10. Kisbelgrád Helyi Közösség  
 Tanácsának elnöke  
134. 

A Topolya község területén levő Helyi Közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. 
bekezdése  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám) és Pobeda Helyi Közösség 
Alapszabálya 35. szakaszának 2. bekezdése alapján, Pobeda Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.10-i 
ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
 

A KISBELGRÁD HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 A Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki:  
  

1. Stanka Kahrić, kisbelgrádi lakos – elnök,  
 2. Dijana Dozet, kisbelgrádi lakos – tag,  
 3. Nebojša Gašparević, kisbelgrádi lakos – tag.  
 

II. 
 E Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - kijelöli a szavazóbizottságokat s kinevezi ezek tagságát,  
 - utasításokat ad a szavazóbizottságoknak a választás lebonyolításának eljárását illetően, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának műszaki előkészületeit, 
 - előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja hogy a jelöltek jelöléseit A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 
határozattal és az illető helyi közösség alapszabályával összhangban készítették és nyújtották-e be, 
 - megállapítja és közzéteszi a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazólapok mennyiségét az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és az egyes jelöltek által elnyert szavazatok számát, 
 - megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét, 
 - a választás végeredménye megjelenik az illető helyi közösség hirdetőtábláján, valamint Topolya 
Község Hivatalos Lapában, ennek megállapításától számított 5 napon belül és  
 - egyéb, A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal és Pobeda Helyi 
Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, valamint a Helyi Közösség hirdetőtábláján. 
 
Kisbelgrád  
Helyi Közösség Bobo Vranješ sr 
Szám:63/3-2013 a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.10.10. elnöke 
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135. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. és 76. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 

szám) és a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 14. szakaszának 1. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám), Njegoševo Helyi Közösség Tanácsa, 
a 2013.08.26.-án megtartott ülésén meghozta 

 
NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG 

 
A L A P S Z A B Á L Y Á T  

 
II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1.szakasz 

 

 Njegoševo Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) a polgárok és szervezeteik 
érdekbeli, demokratikus és pártatlan közössége, mely keretében a polgárok saját maguk által megállapított, 
közvetlen és közös érdekből eredő szükségleteiket valósítják meg. 

2. szakasz 

 

 E Helyi Közösség a Njegoševo község területén levő helyi közösségekről szóló határozat alapján 
alakult (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5. szám). 

 

3. szakasz 

 

 A helyi közösség jogi személy, Njegoševo község Statútuma és a Topolya Község területén levő 
helyi közösségekről szóló határozat által megállapított jogai és kötelességei, valamint székhelye van. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség Njegoševo. 
 A Helyi Közösség székhelye: Njegoševo, Nikola Tesla u. 27.  
 A Helyi Közösségnek Alapszabálya van, mely ennek meghozatalától számított 15 napon belül 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 A Helyi Közösség vagyonnal rendelkezik, melyet a törvénnyel összhangban ingó és ingatlan 
vagyon képez.  

 

4. szakasz 

 

 E Helyi Közösség az alábbi helységeket foglalja magába: Njegoševo helység, az ehhez tartozó 
tanyákkal. 

 

5. szakasz 

 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
 E pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, a helyi közösség nevének, szerb nyelvű, cirill betűs feliratát, 
valamint ugyanezen felirat magyar, ruszin és szlovák nyelvű változatát tartalmazza, az ezeknek megfelelő 
helyesírással. 
 A bélyegző négyszög alakú, mely a Helyi Közösség nevét, valamint az iktatószám és a dátum 
számára előirányzott mezőket tartalmazza. 

6. szakasz 

 

 A Helyi Közösség ünnepe szeptember 21. – ortodox Kisboldogasszony napja. 
  

7. szakasz 
 A Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét a Helyi Közösség Tanácsának elnöke és ennek 
helyettese látja el. 

 
II. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐI 

 
8. szakasz 

 

 A Helyi Közösség polgárai, szükségleteik kielégítését és érdekeik megvalósítását az alábbi 
területeken eszközölhetik: 

1. a Helyi Közösség területi és urbanisztikai tervezése és rendezése, 
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 2. a kommunális létesítmények kiépítése és fenntartása, 
 3. a községi szervekkel való együttműködés által, az iskoláskor előtti intézmények, általános 
iskolák és a gyermekek pótoktatása működési feltételeinek biztosítása, az idősek és gyermekek szociális 
gondozását illető feltételek megteremtése (a gondozó családok segélyezése és az ezekkel való 
együttműködés), 
 4. a sport és szabadidős tevékenységek területi, pénzügyi és szervezési feltételeinek biztosításában, 
 5. az egészségügyi és állatorvosi intézményekkel való együttműködésben, az egészségvédelem és 
állatorvosi ellátás feltételeinek megteremtésében, 
 6. az illető helyi közösség területén való, emberbaráti segélyezés különféle formáinak 
megszervezésében 
 7. az elemi csapásoktól való védelemben, valamint az illető csapások következményeinek 
elhárításában vagy enyhítésében, 

8. békéltető tanácsok és kárbecslő bizottságok alakításában, 
 9. a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel való együttműködés, a tárgyalt helyi közösség 
polgárai számára jelentős érdekeket illetően, 
 10. a helyi járulék bevezetése és megvalósítása, 
 11. a községi és állami szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködésben, 
 12. a község által átruházott teendők ellátása, 
 13. a művelődés és könyvtárügy területi, pénzügyi és szervezeti feltételek biztosítása, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvétel, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatás, végül 
 16. a Helyi Közösség Statútuma által megállapított egyéb teendők ellátásában. 

 
III. A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 
9. szakasz 

 
A Helyi Közösség munkájához szükséges eszközöket az alábbiakból biztosítják: 

 1. A községi költségvetésről szóló határozat eszközei, ideértve a helyi járulékot; 
 2. Adományok; 
 3. Az illető helyi közösség saját tevékenységéből megvalósított eszközök. 
 A Helyi Közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását a Községi Tanács végzi. 

 

10. szakasz 

 
 Az illetékes községi szerv igénylésére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles benyújtani a 
pénzeszközök biztosítására vonatkozó igénylést (pénzügyi terv, fejlesztési program, átutalási igénylés, 
pénzügyi iratanyaggal és az eszközök felhasználásáról szóló jelentéssel), a községi igazgatási szerv által 
meghatározott határidőn belül. 

 

11. szakasz 

 
 A Helyi Közösség eszközeit a pénzügyi tervvel osztják be, míg az illető eszközök végelszámolása, 
törvénnyel összhangban, zárszámadással történhet. 

 
12. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb a folyó év március 15-ig a Községi Tanácshoz 
benyújtani a munkájáról és az előző évi program megvalósításáról készült jelentést, valamint a községből 
átutalt eszközök felhasználásáról szóló jelentést. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke az illető helyi közösség rendelkezésére álló eszközök 
utalványozója, azzal, hogy az utalványozáshoz az elnök aláírása szükséges. 
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IV. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐINEK ELLÁTÁSÁBAN 
 

13. szakasz 

 

 A Helyi Közösség polgárai, közös érdekeikből eredő teendőik ellátásakor jogaikat az alábbiak által 
érvényesíthetik: 
 - a polgárok gyűlésén, 
 - népszavazással és  
 - a Helyi Közösség szerveibe választott képviselőik által. 

 

14. szakasz 

 

 A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja az alábbiakat: 
 - a helyi járulékról szóló határozat tárgyát képező projektumok megvalósítása érdekében szerzett, 
valamennyi pénzeszköz biztosításának módját és forrását megállapító programot, 
 - a Helyi Közösség Tanácsának munkájáról készült jelentést, 
 - a Helyi Közösség területén alkalmazandó urbanisztikai terveket, 
 - a Községi Képviselő-testület munkájának hatásköréből felmerülő kérdéseket, amennyiben 
ezeknek a polgárok gyűlésén való megvitatását irányozzák elő, végül 
 - a Helyi Közösség polgárai közvetlen és közös érdekét képviselő egyéb kérdéseket. 

 

15. szakasz 

 

 A Polgárok Gyűlését egy helységben, vagy annak egy részében hívják össze, mely településrész 
lehet: utca, vagy a település, helyi közösség egy része. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles összehívni a Polgárok Gyűlését az alábbiak igénylésére: a 
Községi elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, valamint 50 nagykorú, a helyi közösség illető 
részében lakó polgár, végül a képviselők legalább egynegyede. Legalább 8 nappal e gyűlés megtartása előtt 
az érintetteket értesíteni kell. 

 

16. szakasz 
 

 A polgárok értesítése a Polgárok Gyűlésének megtartásáról a hirdetőtáblán való kifüggesztés, a 
köztájékoztatási eszközök útján, vagy egyéb, szokványos módon történik. 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsának elnöke a Polgárok Gyűlését nem hívná össze, a gyűlést 
e Tanács elnökhelyettese is összehívhatja. 

 

17. szakasz 
 

 A kérdések megvitatásában való részvétel, az indítványozás és bizonyos megoldások javaslásának 
joga minden nagykorú, a község területén élő polgárt megilleti. 
 A Polgárok Gyűlésén a döntéshozatali jog minden, a Polgárok Gyűlése által érintett területen lakó, 
vagy itt vagyonnal rendelkező polgárt megillet. 
 A Polgárok Gyűlésének határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi 
szavazata által hozzák. 
 

18. szakasz 

 
 A községi szervek kötelesek a Polgárok Gyűlésének megtartása utáni 60 napon belül megvitatni e 
gyűlésen hozott igényléseket és javaslatokat, emellett kötelesek ezekkel kapcsolatban állást foglalni, illetve 
megfelelő határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, végül erről a polgárokat értesíteni. 
 

19. szakasz 

 
 Népszavazással a helyi közösség polgárai döntést hoznak a törvény és a Statútum által 
meghatározott kérdésekben, s amennyiben a Községi Képviselő-testület előirányozná, a Községi 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdésekben is. 
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20. szakasz 

 

 A népszavazás útján való döntéshozatal módjának, a népszavazás lebonyolítására és eredményének 
megállapítására hivatott szerveknek és egyéb, népszavazással kapcsolatos kérdéseknek összhangban kell 
állniuk a törvénnyel és Topolya község Statútumával. 
 
V. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVE (SZERVEI)  
 

21. szakasz 
 

 A helyi közösség szervét a Helyi Közösség Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) képezi.  
 

22. szakasz 
 

 E Tanácsnak 11 tagja van. 
 A tanácstag lakhelye kötelezően a helyi közösség területén található.  
 A tanácstagok megbízatása 4 évig, illetve az új tagság kinevezéséig tart.  
 
 

VI. A TANÁCSTAGSÁG MEGVÁLASZTÁSA ÉS VISSZARENDELÉSE  
 

23. szakasz 

 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke hirdeti 
meg, az illető választás megtartása előtt 60 nappal, a községi Statútummal, A Topolya község területén 
levő helyi közösségekről szóló határozattal, a Helyi Közösség Alapszabályával és a Helyi Közösség 
tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzattal összhangban, s mely megjelenik 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, meghozatalától számított 15 napon belül. 
 

24. szakasz 

 

 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog 
alapján választják a szavazóhelyeken, a Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról 
szóló Szabályzattal összhangban. 

A Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzat megjelenik 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, ennek meghozatalától számított 15 napon belül.  
 A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválasztás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése, cselekvőképesség és a tanácsot választó, illető helyi közösségben való lakhely. 
 

 

25. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság poglgára, 
nagykorú, cselekvőképes s az illető helyi közösség területén lakhellyel rendelkezik.  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 A jelölés végett begyűjtött aláírásokat a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervénél kell 
hitelesíteni. 
 A szavazólapon a jelölt család- és utóneve és születési éve mellett a jelölő elnevezése is 
szerepelhet.  

 

26. szakasz 

 

 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot 
nyerték el, a Helyi Közösség Alapszabályával és A Topolya község területén levő helyi közösségekről 
szóló határozattal összhangban. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
megismétlik. 

 

27. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsának első, alakuló ülését a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének 
elnöke hívja össze, mégpedig a választás végeredményének megállapításától számított 15 napon belül. 
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28. szakasz 

 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének elnöke nem hívná össze az alakuló 
ülést, a Helyi Közösség alakuló ülése az újonnan megválasztott tagság legalább 1/3-a általi meghívás 
alapján is összehívható. 
 Az alakuló ülésen a Helyi Közösség Tanácsának legidősebb tagja elnököl. Az alakuló ülés 
megtartható, amennyiben a Helyi Közösség tanácstagjainak többsége jelen van. 
 A Helyi Közösség Tanácsának ülésén, e Tanács tagságából elnököt és két elnökhelyettest 
választanak, illetve rendelnek vissza, azzal hogy lehetőség szerint minden helységet képviseljék. 
 

29. szakasz 

 
 A Helyi Közösség tanácstagsága lemondás vagy visszarendelés, letöltendő börtönbüntetés 
kiszabása, a cselekvőképesség teljes vagy részleges sérülése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának 
elveszítése, vagy az illető helyi közösségen kívüli területre való lakhelyváltoztatás, valamint az illető 
elhalálozása miatt szűnik meg. 
 

30. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága 25%-ának javaslatára, mely helyi közösségben e Tanácsot megválasztották. 

 
31. szakasz 

 
 A visszarendelésre vonatkozó javaslatot a Községi Képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani. 
 A visszarendelést közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog alapján 
bonyolítják le. 

 
32. szakasz 

 
A visszarendelés véglegesítésével, a Helyi Közösség Tanácsa új tagságának választását a Községi 

Képviselő-testület elnöke hirdeti meg, 15 nap határidőn belül, A Topolya község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 

 
 

VII. A TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT SZERVEK 
 

33. szakasz 

 
 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
és a Szavazóbizottság. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 3 tagja van (elnök és két tag). 
 A Szavazóbizottságnak 6 tagja van (elnök és két tag, elnökhelyettes és két helyettes tag). 
 A választást lebonyolító szervek, munkájukért az e szerveket kinevező szervnek felelnek. 

A választást lebonyolító szervek és ezek helyettesei csakis választási joggal, és az illető helyi 
közösség területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek. 

A választást lebonyolító szerv kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, ennek meghozatalától számított 5 napon belül.  

 
34. szakasz  

 
A Bizottság mandátuma 4 évig tart. 

 A Bizottságot a Tanács nevezi ki, legkésőbb 5 nappal a választás meghirdetését követően. 
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35. szakasz 
 A Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - szavazóbizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a szavazóbizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választáshoz és visszarendeléshez szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja, hogy a jelöltek jelölései összhangban állnak-e A Topolya község területén levő 
helyi közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával, 
 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazócédulák számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és kihirdeti a választás végeredményét, és   
 - egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
 

36. szakasz 

 

 A Szavazóbizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
 A Szavazóbizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a választás rendjéről 
a választás időtartama alatt és egyéb, Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal 
és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez 
 
VIII.  A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
 

37. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség polgárait képviselő testület, mely az alábbi teendőket 
és feladatokat látja el: 
 1. meghozza a Helyi Közösség Statútumát, 
 2. meghozza a munkaprogramot és a pénzügyi tervet, 
 3. meghozza a Helyi Közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 4. döntést hoz a tulajdonjogába tartozó ingatlan vagyon használatának és kezelésének módjáról, 
 5. kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 6. ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 7. új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
 8. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó 
polgárok érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 
 9. gondoskodik a helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás 
végrehajtásáról, 
 10. kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a 
határozatokat, és a Polgárok Gyűlésének záróhatározatait, 
 11. elfogadja a helyi közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
 12. bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít, a polgárok közös 
igényeinek kielégítésére, a törvénnyel és e határozattal összhangban, 
 13. meghozza A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről 
szóló szabályzatot, 
 14. meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 
 15. általános aktusokat hoz meg, a Helyi Közösség szakszolgálatának működése érdekében, 
 16. megválasztja a Tanács elnökét és elnökhelyettesét, 
 17. meghozza A Tanács tagjainak megválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatot, 
 18. egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez. 
   
IX. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK 

 

38. szakasz 

 

 A Tanács állandó és időleges munkatestületeket alakíthat. 
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Az állandó munkatestületek a bizottságok és a Békéltető Tanács. 
 A bizottságok és a Békéltető tanács megbízatása 4 évig tart.  
 A bizottságok és a Békéltető tanács egyenként 3 taggal rendelkeznek. 
 A bizottságoknak és a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese s egy tagja van. 

 
39. szakasz 

 

 A Helyi közösségben, állandó munkatestületként, az alábbi bizottságok alakulnak:  

 1. Jogszabályügyi Bizottság, 
 2. Kárbecslési Bizottság, 
 3. Közbeszerzési Bizottság, 
  

40. szakasz 

 

A Jogszabályügyi Bizottság előkészíti a Helyi Közösség és szervei munkájához szükséges 
általános és egyes aktusokat.  

A Kárfelmérő Bizottság az esetleges elemi csapások esetén a felügyeleti szervek részére adatokat 
gyűjt. 

A Közbeszerzési Bizottság a Tanács határozata s a pénzügyi terv alapján megindítja és lebonyolítja 
a közbeszerzéseket. 

 

41. szakasz 

 

 A Békéltető Tanács megvitatja és javasolja a lakosság és a Helyi Közösség közötti perek békés 
megoldásának módját.   
 

42. szakasz 

 

 A Helyi Közösségnek titkára lehet. 
A helyi közösség titkára szakmai, adminisztratív, technikai, pénzügyi és egyéb teendőket lát el, a 

törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló 
Szabályzattal összhangban. 
 A Helyi Közösségnek pénztárosa lehet, aki teendőit az illetékes postahivatallal kötött, Képviseleti 
szerződés szerint látja el, a törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és 
rendszerezéséről szóló Szabályzattal összhangban. 
 

43. szakasz 

 

 A Helyi Közösségben szakszolgálat alakulhat, mely a Helyi Közösség teendőit és feladatait látja 
el. E szakszolgálat élén a Tanács elnöke áll. 

 

X. POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ 
 

44. szakasz 
 

 A helyi közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések 
megvitatásának, illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, egymagában, 
vagy másokkal együtt, mely személyek lakhelye az illető helyi közösségben van, a törvénnyel, a községi 
Statútummal, a Helyi Közösség Alapszabályával és e határozattal összhangban 
 

45. szakasz 

 

 A helyi közösség minden polgárának jogában áll, egymagában, vagy az illető helyi közösség más 
polgáraival együtt, petíciót intézni a Helyi Közösség Tanácsához, melyben követelhetik: 
 - az illető helyi közösség hatáskörébe tartozó jogi aktus meghozatalára, vagy módosítására és 
bővítésére vonatkozó eljárás eszközlését vagy elindítását, 
 - a helyi közösség szervei munkájának, valamint a helyi közösség dolgozói helytelen 
viszonyulásának felülvizsgálását. 
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A Helyi Közösség Tanácsa köteles a benyújtott petíciót megvitatni, s álláspontját, a benyújtástól 
számított 30 napon belül e petíció benyújtóival közölni. 
 

XI.  MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ 
       EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

46. szakasz 

 

 A helyi közösség a közérdekek területén együttműködést folytathat más, ugyanazon vagy más 
községekben, ezenkívül külföldön vagy belföldön található helyi közösségekkel. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, együttműködésről szóló határozatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza meg. 

 
47. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség és polgárai érdekében együttműködhet civil 
szervezetekkel, emberbaráti és más szervezetekkel is. 
 

XII.   A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

48. szakasz 

 

A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános. 
 A munka nyilvánossága, szabály szerint, az alábbiakkal biztosítható: 
 1. Kötelező érvényű közvita a helyi közösség pénzügyi tervét, a helyi közösség zárszámadását és a 
helyi közösség tanácsa működéséről szóló évi jelentést illetően, valamint más kérdésekben, amennyiben 
erről a község így dönt. 
 2. A helyi közösség tanácsülése napirendjének és anyagának, a határozati javaslatok, az elfogadott 
határozatok és egyéb aktusok kötelező érvényű kifüggesztése a hirdetőtáblán, a polgárok tájékoztatásával a 
helyi közösség tanácsüléséről, polgárok gyűléséről és más összejövetelekről. 
 3. A polgárok azon joga, hogy a helyi közösség alapszabályával összhangban, betekintést 
nyerjenek a Helyi Közösség Tanácsa jegyzőkönyveibe és aktusaiba, hogy részt vegyenek e tanács ülésein. 
 4. Tájékoztatók kiadása. 
 5. A médiumokkal való együttműködés. 
 6. Internetes bemutató kialakításával. 
 7. Közviták szervezése, a törvénnyel, a község Statútumával és e határozattal összhangban. 
 A több helységet magában foglaló helyi közösségekben, a Helyi Közösség Tanácsa köteles 
biztosítani a hirdetőtábla minden helységben való kihelyezését. 

 
XIII.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
49. szakasz 

 
 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot legalább a választói névjegyzékben szereplő 
polgárok 25%-a, valamint a helyi közösség szervei nyújthatja be.  
 A Tanács köteles minden javaslatot megvitatni, és erről a javaslattevőt értesíteni. 
 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatról, közvitát követően, a Tanács dönt, a tagság 
összlétszámához viszonyított szavazati többség által. 
 Amennyiben az Alapszabály módosítása a törvénnyel vagy községi határozattal való összhangba 
hozatal végett történik, közvitát nem tartanak.   

 
50. szakasz 

 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2011.06.8-i, 2011/94. számú 
Statútumának érvényessége.  
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51. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály megjelenik a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s a megjelentetésének másnapjától 
lép életbe. 

 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 49/013 Matković Vojin, sk. 
Kelt: 2013.08.26. a Helyi Közösség Tanácsának 
Njegoševo elnöke 
 
136. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám), Njegoševo Helyi Közösségének 
Tanácsa, annak 2013.08.26-i ülésén meghozta az alábbi,  
 

NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
 

1. szakasz 
 

E szabályzat közelebbről szabályozza Njegoševo Helyi Közösség tanácstagjai választása 
lebonyolítását illető eljárást és ennek módját.  

 

VÁLASZTÓKÖRZET 

 

2. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácstagjainak választását egy szavazóhelyen végzik. 
E szavazóhely a szövetkezeti otthon épületének olvasóterme. 
A szavazóhelyen listáról választják meg az összesen 9 tagú Tanácsot. 
 

3. szakasz 
 

A választókörzet területét Njegoševo helység képezi. 
 
JELÖLÉS 

 

4. szakasz 
 

Njegoševo Helyi Közösség Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság 
polgára, nagykorú, cselekvőképes s Topolya Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik.  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 7. 
 A jelölés végett begyűjtött aláírásokat a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervénél kell 
hitelesíteni. 

 

5. szakasz 

 

A jelöltek jelöléseit a Njegoševo Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottsághoz nyújtják be, legalább 15 nappal a választásra kijelölt nap előtt. 

Az illető jelölt jelölése mellé csatolják a községi választási névjegyzékbe való bejegyzés 
bizonylatát.  

 
 

6. szakasz 
 

A javaslattevő az illető jelölt jelölését a jelöltlista megállapításáig és meghirdetéséig vonhatja 
vissza.  
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7. szakasz 
 

A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság az illető jelölt jelölését 
végzés által állapítja meg, amennyiben e jelölés a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban áll, 
mégpedig a jelölés benyújtását követő 24 óra alatt.  

Amennyiben az illető tanácstag-jelölt jelölése nem áll összhangban  a jelen Szabályzattal, a 
Bizottság e jelölést visszautasítja.  

 

8. szakasz 
 

A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja és meghirdeti 
az összes választókörzet tanácstag-jelöltjeinek jelöltlistáját, mégpedig a jelölések határidejének leteltétől 
számított 24 órán belül.  

9. szakasz 
 

A jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét e jelöltek megállapításának és 
meghirdetésének időrendje határozza meg.  
 

10. szakasz 
 

A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal, valamint magyar nyelven, az ennek megfelelő 
írásmóddal nyomtatják.  
 

11. szakasz 
 

Njegoševo Helyi Közösség tanácstagjait területi elven választják.  
  

12. szakasz 
 

Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot 
nyerték el. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
két héten belül megismétlik. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG POLGÁRAINAK JEGYZÉKE 

 

13. szakasz 
 

Njegoševo Helyi Közösség választópolgárainak névjegyzékét, az illető helyi közösség tanácstagjai 
választásakor kijelölt választókörzetek szerint, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes 
szerve állítja össze, Njegoševo Helyi Közösség igénylésére.  
 

14. szakasz 
 

A választás napján, a választóhelyeken bármely polgár eszközölheti a választópolgárok 
névjegyzékébe való felvételét, aki esetében az illető szavazóbizottság, személyi igazolvány vagy más 
közokirat alapján megállapítja hogy lakhellyel rendelkezik az illető választókörzet területén, s hogy neve, 
mulasztás miatt, nem szerepel a választópolgárok névjegyzékében.  
 

15. szakasz 
 

A szavazóbizottság, az illető helyi közösség tanácstagjai választása eredményeinek összegzésekor 
tekintetbe veszi a választópolgárok névjegyzékébe utólag felvett polgárokat is.  
 
SZAVAZÓHELYEK 

16. szakasz 
 

Njegoševo Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását 
szavazóhelyeken tartják. 
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E szavazóhelyeket, végzés által, az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottság jelöli ki.  

Az illető helyi közösség szakszolgálata berendezi a szavazóhelyeket, s gondoskodik a tanácstagok 
megválasztásának lebonyolításával megbízott szavazóbizottságok munkájához szükséges, minden feltétel 
biztosításáról.  
 
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

17. szakasz 
 

Az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával megbízott Bizottság (a 
továbbiakban: Választási Bizottság) gondoskodik az illető helyi közösségben tartott választás 
törvényességéről, s ellátja a Njegoševo Helyi Közösség Alapszabályának 35. szakaszában részletezett 
teendőket.  

E bizottságnak 3 tagja van, akiket Njegoševo Helyi Közösség Tanácsa nevez ki, 4 éves 
megbízatási időszakra.  
 
SZAVAZÓBIZOTTSÁG 

18. szakasz 
 

A szavazóbizottságokat a választás lebonyolításával megbízott Bizottság nevezi ki, a választás 
napját megelőzően, legalább 10 nappal előbb.  

 
19. szakasz 

 
A tanácstagságra önmagát jelölő vagy mások által jelölt polgár, egy megfigyelőt jelölhet minden 

szavazóhely esetében.  
A megfigyelő jelen lehet a szavazóhelyen e szavazás ideje alatt, valamint az eredmények 

összegzésénél, határozathozatali jog nélkül.  
20. szakasz 

 
A Szavazóbizottság a szavazást közvetlenül lebonyolító szerv, mely biztosítja a szavazás 

szabályosságát és titkosságát, megállapítja az illető szavazóhely választási eredményeit, gondoskodik az 
illető szavazóhely rendjének választások időtartama alatti fenntartásáról, s egyéb teendőket is ellát, a 
Választási Bizottság utasításai alapján.  

A Szavazóbizottság a szavazóhelyről eltávolíthatja a megfigyelőt, amennyiben az megbontja a 
szavazóhely rendjét, zavarja a szavazóbizottság munkáját, vagy bármely egyéb módon próbálkozna a 
Szavazóbizottság működésében való részvétellel, melyeket e Szavazóbizottság munkájáról készült, saját 
jegyzőkönyvben megállapítanak, az eltávolítás okának feltüntetése mellett.  
 

21. szakasz 
 

A Szavazóbizottság elnöke a Választási Bizottságtól átveszi a teljes választási anyagot, legkésőbb 
egy nappal a választás napja előtt. 
 

22. szakasz 
 

Az illető Szavazóbizottság a szavazás napján 6.00 órakor összeül az illető szavazóhelyen, a 
választás megkezdésére való felkészülés végett.  

A Szavazóbizottság tagsága megállapítja a választási anyag kifogástalanságát és teljességét, 
berendezi a szavazóhelyet, s megbeszéli a munka módját, valamint a megbízatásoknak a nap folyamán 
történő beosztását. 

 

23. szakasz 
 

A választás lebonyolítása előkészületeinek befejeztével, az illető Szavazóbizottság megállapítja 
hogy a választás megkezdődhet, s ezt jegyzőkönyvben állapítják meg. 
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Az illető szavazóhelyet 7.00 órakor nyitják meg. 

A SZAVAZÓURNA KIFOGÁSTALANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

24. szakasz 
 

A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzését a szavazóhelyre elsőként érkező (s nem bizottsági 
tag) polgár jelenlétében bonyolítják le, mely ellenőrzés eredményét az urna ellenőrzésére szolgáló 
ellenőrző lapra jegyzik fel.  

A Szavazóbizottság megállapítja az elsőnek érkező polgár személyazonosságát, s ellenőrzi hogy e 
személy neve szerepel-e a választópolgárok jegyzékén.  

Az elsőnek érkező polgár jelenlétében, a Szavazóbizottság kitölti az ellenőrző lapot, melyet a 
Szavazóbizottság minden tagja, valamint az elsőnek érkező polgár aláír, s ezt a szavazóurnába helyezik, 
melyet ezt követően lezárnak, s színes fonallal, valamint pecsétviasszal lepecsételnek.  
 
A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁS 
 

25. szakasz 
 

Mikor a polgár a szavazóhelyre érkezik, a Szavazóbizottság köteles személyazonosságát 
megállapítani, személyi igazolványa vagy más közokirat által, s ellenőrizni hogy e polgár neve szerepel-e 
az illető szavazóhely választópolgárainak jegyzékén.  

Amennyiben megállapítást nyer a választópolgárok jegyzékén szereplő polgár személyazonossága, 
a Szavazóbizottság egy tagja átnyújtja részére a szavazólapot.  
 

26. szakasz 
 

A szavazólapot a polgár a szavazásra előkészített válaszfal mögött tölti ki, azt követően hogy egy 
bizottsági tag felvilágosítja a szavazás módjáról.  
 

27. szakasz 
 

A szavazólap kitöltését követően, a szavazólapot polgár maga hajtja félbe, s a szavazóurnába 
helyezi, melyet követően elhagyja a szavazóhelyet.  

A választópolgárok jegyzékén szereplő polgár szavazhat a választás idejéről és helyéről szóló 
értesítés felmutatása nélkül is.  
 

28. szakasz 
 

A Szavazóbizottság köteles a választás titkosságáról gondoskodni.  
A szavazóhelyiségben csak annyi polgár tartózkodhat ahány polgár részére a titkos szavazást 

biztosítani tudják.  

 

A ROKKANTSÁGGAL ÉLŐK ÉS AKADÁLYOZOTTAK SZAVAZÁSÁNAK KÜLÖNLEGES ESETEI  
 

29. szakasz 
 

Azon polgárnak, akinek nem áll módjában a szavazólap kitöltése (vak, rokkantsággal él, vagy 
analfabéta), jogában áll a szavazóhelyre segítőt hívni, aki helyette a szavazólapot, az illető polgár által 
meghatározott módon kitölti.  
 

30. szakasz 
 

Azon polgár, akinek (betegség miatt) nem áll módjában a szavazóhelyet felkeresni, a szavazás 
napján legkésőbb 11,00 óráig értesíti szavazási szándékáról a Szavazóbizottságot. 

A Szavazóbizottság elnöke megbízza ezen bizottság két tagját vagy helyettes tagját a 
szavazóhelyen kívüli szavazás lebonyolításáról.  

A terepre való kiszállást megelőzően ellenőrzik hogy az illető polgár neve szerepel-e a 
választópolgárok névjegyzékén.  
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A Szavazóbizottság megbízott tagjai a helyszínen megállapítják az illető polgár 
személyazonosságát, s átnyújtják részére a hivatalos borítékban levő szavazólapot, emellett tájékoztatják a 
szavazás módjáról.  

A polgár a szavazást követően a kitöltött szavazólapot visszahelyezi a hivatalos borítékba, s 
mindezt átadja a Szavazóbizottság megbízott tagjainak.  

Közvetlenül a szavazóhelyre való visszatérést követően, a Szavazóbizottság megbízott tagjai 
átadják a hivatalos borítékot a Szavazóbizottságnak, mely bekeretezi az illető polgár nevét a 
választópolgárok jegyzékében, s e félbehajtott szavazólapot a szavazóurnába helyezi. 
 

31. szakasz 
 

A jelen szabályzat 19. és 20. szakasza alapján lefolytatott szavazást a Szavazóbizottság az ennek 
munkájáról szóló jegyzőkönyvben tünteti fel.  
 
A SZAVAZÓHELY RENDJÉNEK FENNTARTÁSA 
 

32. szakasz 
 

A szavazóhelyen veszteglés minden oly személy részéről tilos, aki a választás lebonyolításából 
eredő joggal és kötelezettséggel nem rendelkezik.  

A szavazóhelyen tilos a mobiltelefon és más távközlési eszköz használata.  
Szavazóhelyen való rendbontásnak minősül a polgárok szavazáson való részvételi arányáról szóló 

nyilvántartás vezetése, és a polgárok részvételi arányáról szóló közlemények kibocsátása a médiumok 
részére.  

33. szakasz 
 

A Szavazóbizottság köteles a szavazás rendjének fenntartására.  
 
A SZAVAZÓHELY BEZÁRÁSA 

34. szakasz 
 

A szavazóhely zárása 20,00 órakor történik. 
A szavazóhelyen záráskor tartózkodó polgárok szavazását lehetővé teszik.  

 
A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA  

35. szakasz 
 

A szavazóhely zárását követően, a Szavazóbizottság megállapítja az illető szavazóhelyen történt 
szavazás eredményét.  

A szavazás eredményének megállapításánál részt kell vennie a Szavazóbizottság teljes tagságának 
vagy a helyettes tagoknak.  
 

36. szakasz 
 

Érvénytelen szavazólapnak minősül a kitöltetlen szavazólap, valamint az oly módon kitöltött 
szavazólap, melyről nem lehet megállapítani hogy a polgár mely jelöltet választotta. 
 

37. szakasz 
 

A szavazás eredményének megállapítását követően a Szavazóbizottság azonnal s olvashatóan 
kitölti a Szavazóbizottság működéséről szóló jegyzőkönyvet.  
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A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA 
 

38. szakasz 
 

Az illető szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményének megállapítását követően, az illető 
Szavazóbizottság, a Helyi Közösség épületében, a Választási Bizottságnak haladéktalanul átnyújtja az 
alábbi okiratokat:   

- a Szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet,  
- a választópolgárok névjegyzékét, 
- az ellenőrző lapot, 
- a felhasználatlan szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvénytelen szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvényes szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot, 
- az illető Szavazóbizottság tagságának és helyettes tagságának választás napján való jelenlétéről szóló 
jelentést.  
 
A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MEGJELENTETÉSE  
 

39. szakasz 
 

A Helyi Közösség területén tartandó választás lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja 
és közzéteszi a választás végeredményét, a szavazóhelyek zárását követő 24 órán belül.  

 
40. szakasz 

 
E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 
NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG  Matković Vojin, s.k., 
TANÁCSA  Njegoševo Helyi Közösség 
Kelt: 2013.08.26.  tanácselnöke 
Szám: 50/013              
Njegoševo 
 
137. 

A Topolya község területén levő Helyi Közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. 
bekezdése  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám) és Pobeda Helyi Közösség 
Alapszabálya 35. szakaszának 2. bekezdése alapján, Pobeda Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.09-i 
ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 A Njegoševo Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki:  
 

 1. Popović Jelena, Njegoševo, N. Tesla u. 20. sz. alatti lakos – elnök, 
 2. Ivanišević Aleksandar, Njegoševo, Proletár u. 12. sz. alatti lakos – tag, 
 3. Janjić Fima, Njegoševo, N. Tesla u. 54. sz. alatti lakos – tag. 
  

II. 
 

 E Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - kijelöli a szavazóbizottságokat s kinevezi ezek tagságát,  
 - utasításokat ad a szavazóbizottságoknak a választás lebonyolításának eljárását illetően, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának műszaki előkészületeit, 
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 - előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja hogy a jelöltek jelöléseit A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 
határozattal és az illető helyi közösség alapszabályával összhangban készítették és nyújtották-e be, 
 - megállapítja és közzéteszi a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazólapok mennyiségét az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és az egyes jelöltek által elnyert szavazatok számát, 
 - megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét, 
 - a választás végeredménye megjelenik az illető helyi közösség hirdetőtábláján, valamint Topolya 
Község Hivatalos Lapában, ennek megállapításától számított 5 napon belül és  
 - egyéb, A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal és Njegoševo 
Helyi Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, valamint Njegoševo Helyi Közösség hirdetőtábláján. 
 

NJEGOŠEVO  
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA Matković Vojin sk, 
Szám: 60/2013. a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.10.9. elnöke 
   

138. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. és 76. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 

szám) és a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 14. szakaszának 1. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám), Pacsér Helyi Közösség Tanácsa, a 
2013.10.03-án megtartott ülésén meghozta 
  

PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
1.szakasz 

 
 Pacsér Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) a polgárok és szervezeteik érdekbeli, 
demokratikus és pártatlan közössége, mely keretében a polgárok saját maguk által megállapított, közvetlen 
és közös érdekből eredő szükségleteiket valósítják meg. 
 

2. szakasz 
 

 E Helyi Közösség a Pacsér község területén levő helyi közösségekről szóló határozat alapján 
alakult (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám). 
 

3. szakasz 
 

 A helyi közösség jogi személy, Pacsér község Statútuma és a Topolya Község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozat által megállapított jogai és kötelességei vannak. 
 A Helyi Közösség elnevezése: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЧИР , HELYI KÖZÖSSÉG PACSÉR. 
 A Helyi Közösség székhelye: Pacsér, Laza Kostić u. 2. sz. 
 

4. szakasz 
 

 E Helyi Közösség Pacsér helység és ugyanezen kataszteri község területét foglalja magába. 
 

5. szakasz 
 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
 E pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, a helyi közösség nevének, szerb nyelvű, cirill betűs feliratát, 
valamint ugyanezen felirat magyar, ruszin és szlovák nyelvű változatát tartalmazza, az ezeknek megfelelő 
helyesírással. 
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 A bélyegző négyszög alakú, mely a Helyi Közösség nevét, valamint az iktatószám és a dátum 
számára előirányzott mezőket tartalmazza. 
 

6. szakasz 
 

 A Helyi Közösség ünnepe július második szombatján van.  
 A helyi közösség jelképei a címer és a zászló. 
 A helyi közösség címere pajzs formájú, sárga kerettel, melyben a település nevének háromnyelvű 
felirata s ez alatt két kalász szerepel. A pajzs bal oldalán Szent Száva alakja, jobb oldalról Korvin Mátyás 
király alakja látható. Ezek alatt napkorong, két domb és folyócska látható, melyek a település jelképei. A 
pajzs felett sárga szalag áll, melyen a település első írásos említésének dátuma, vagyis 1409 szerepel.  
 A zászlón, fehér alapon, a helyi közösség címere áll.  
 

7. szakasz 
 

 A Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét a Helyi Közösség Tanácsának elnöke látja el. 
 
II. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐI 

 

8. szakasz 
 

 A Helyi Közösség polgárai, szükségleteik kielégítését és érdekeik megvalósítását az alábbi 
területeken eszközölhetik: 

1. a Helyi Közösség területi és urbanisztikai tervezése és rendezése, 
 2. a kommunális létesítmények kiépítése és fenntartása, 
 3. a községi szervekkel való együttműködés által, az iskoláskor előtti intézmények, általános 
iskolák és a gyermekek pótoktatása működési feltételeinek biztosítása, az idősek és gyermekek szociális 
gondozását illető feltételek megteremtése (a gondozó családok segélyezése és az ezekkel való 
együttműködés), 
 4. a sport és szabadidős tevékenységek területi, pénzügyi és szervezési feltételeinek biztosításában, 
 5. az egészségügyi és állatorvosi intézményekkel való együttműködésben, az egészségvédelem és 
állatorvosi ellátás feltételeinek megteremtésében, 
 6. az illető helyi közösség területén való, emberbaráti segélyezés különféle formáinak 
megszervezésében 
 7. az elemi csapásoktól való védelemben, valamint az illető csapások következményeinek 
elhárításában vagy enyhítésében, 

8. békéltető tanácsok és kárbecslő bizottságok alakításában, 
 9. a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel való együttműködés, a tárgyalt helyi közösség 
polgárai számára jelentős érdekeket illetően, 
 10. a helyi járulék bevezetése és megvalósítása, 
 11. a községi és állami szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködésben, 
 12. a község által átruházott teendők ellátása 
 13. a művelődés és a helyi közösség számára lényeges, egyéb tevékenységek területi, pénzügyi és 
szervezeti feltételek biztosítása, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvétel, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatás, végül 
 16. a Helyi Közösség Statútuma által megállapított egyéb teendők ellátásában. 

 
III. A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 
9. szakasz 

 
A Helyi Közösség munkájához szükséges eszközöket az alábbiakból biztosítják: 

 1. A községi költségvetésről szóló határozat eszközei, ideértve a helyi járulékot; 
 2. Adományok; 
 3. Az illető helyi közösség saját tevékenységéből megvalósított eszközök. 
 A Helyi Közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását a Községi Tanács végzi. 
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10. szakasz 
 

 Az illetékes községi szerv igénylésére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles benyújtani a 
pénzeszközök biztosítására vonatkozó igénylést (pénzügyi terv, fejlesztési program, átutalási igénylés, 
pénzügyi iratanyaggal és az eszközök felhasználásáról szóló jelentéssel), a községi igazgatási szerv által 
meghatározott határidőn belül. 

11. szakasz 
 

 A Helyi Közösség eszközeit a pénzügyi tervvel osztják be, míg az illető eszközök végelszámolása, 
törvénnyel összhangban, zárszámadással történhet. 
 

12. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb a folyó év március 15-ig a Községi Tanácshoz 
benyújtani a munkájáról és az előző évi program megvalósításáról készült jelentést, valamint a községből 
átutalt eszközök felhasználásáról szóló jelentést. 
             Amennyiben e HK Tanácsa a Községi Tanácshoz nem nyújtaná be a jelen szakasz 1. bekezdésében 
szereplő jelentéseket, a költségvetés végrehajtásának utalványozója beszünteti az eszközök átvitelét a 
felhasználó irányában. 
             Az illetékes községi szerv beszüntetheti az átruházott teendők pénzügyi támogatását, amennyiben a 
Helyi Közösség ezen átruházott teendőket nem hajtja végre, az átruházásról szóló határozattal vagy 
szerződéssel összhangban. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke az illető helyi közösség rendelkezésére álló eszközök 
utalványozója, azzal, hogy az utalványozáshoz két személy aláírása szükséges, mely miatt a Helyi 
Közösség Tanácsa még két, aláírást kibocsátó személyt választ, a tanácselnök javaslata alapján.  

 
IV. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐINEK ELLÁTÁSÁBAN 

 

13. szakasz 
 

 A Helyi Közösség polgárai, közös érdekeikből eredő teendőik ellátásakor jogaikat az alábbiak által 
érvényesíthetik: 
 - a polgárok gyűlésén, 
 - népszavazással és  
 - a Helyi Közösség szerveibe választott képviselőik által. 
 

14. szakasz 
 

 A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja az alábbiakat: 
 - a helyi járulékról szóló határozat tárgyát képező projektumok megvalósítása érdekében szerzett, 
valamennyi pénzeszköz biztosításának módját és forrását megállapító programot, 
 - a Helyi Közösség Tanácsának munkájáról készült jelentést, 
 - a Helyi Közösség területén alkalmazandó urbanisztikai terveket, 
 - a Községi Képviselő-testület munkájának hatásköréből felmerülő kérdéseket, amennyiben 
ezeknek a polgárok gyűlésén való megvitatását irányozzák elő, végül 
 - a Helyi Közösség polgárai közvetlen és közös érdekét képviselő egyéb kérdéseket. 
 

15. szakasz 
 

 A Polgárok Gyűlését egy helységben, vagy annak egy részében hívják össze, mely településrész 
lehet: utca, vagy a település, helyi közösség egy része. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles összehívni a Polgárok Gyűlését az alábbiak igénylésére: a 
Községi elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, valamint 50 nagykorú, a helyi közösség illető 
részében lakó polgár, végül a képviselők legalább egynegyede. Legalább 8 nappal e gyűlés megtartása előtt 
az érintetteket értesíteni kell. 
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16. szakasz 
 

 A polgárok értesítése a Polgárok Gyűlésének megtartásáról a hirdetőtáblán való kifüggesztés, a 
köztájékoztatási eszközök útján, vagy egyéb, szokványos módon történik. 
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsának elnöke a Polgárok Gyűlését nem hívná össze, a gyűlést 
e Tanács elnökhelyettese is összehívhatja. 
 

17. szakasz 
 

 A kérdések megvitatásában való részvétel, az indítványozás és bizonyos megoldások javaslásának 
joga minden nagykorú, a község területén élő polgárt megilleti. 
 A Polgárok Gyűlésén a döntéshozatali jog minden, a Polgárok Gyűlése által érintett területen lakó, 
vagy itt vagyonnal rendelkező polgárt megillet. 
 A Polgárok Gyűlésének határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi 
szavazata által hozzák. 
 

18. szakasz 
 

 A községi szervek kötelesek a Polgárok Gyűlésének megtartása utáni 60 napon belül megvitatni e 
gyűlésen hozott igényléseket és javaslatokat, emellett kötelesek ezekkel kapcsolatban állást foglalni, illetve 
megfelelő határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, végül erről a polgárokat értesíteni. 

 

19. szakasz 
 

 Népszavazással a helyi közösség polgárai döntést hoznak a törvény és a Statútum által 
meghatározott kérdésekben, s amennyiben a Községi Képviselő-testület előirányozná, a Községi 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdésekben is. 
 

20. szakasz 
 

 A polgárok szándékának  népszavazás általi kinyilvánítása módjának, valamint e népszavazás 
lebonyolításával és eredményének megállapításával és egyéb kérdésekkel megbízott szerveknek 
összhangban kell állniuk a törvénnyel és Topolya község statútumával. 
  

V.  A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI 
 

21. szakasz 
 

 A helyi közösség szervét a Helyi Közösség Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) és a Helyi Közösség 
Végrehajtó Tanácsa (Végrehajtó Tanács) képezi. 
 

22. szakasz 
 

 E Tanácsnak 15 tagja van, azzal hogy a település minden választókörzete 5 képviselőt állít.  
            A Végrehajtó Tanácsnak 7 tagja van. 
 A Tanács és Végrehajtó Tanács tagságának lakhelye kötelezően a Helyi Közösség területén van. 
 A tanácstagok megbízatása 4 évig, illetve az új tagság kinevezéséig tart. 
 
 

VI. A TANÁCSTAGSÁG MEGVÁLASZTÁSA ÉS VISSZARENDELÉSE 
 

23. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke hirdeti 
meg, az illető választás megtartása előtt 60 nappal, a községi Statútummal, A Topolya község területén 
levő helyi közösségekről szóló határozattal, a Helyi Közösség Alapszabályával és a Helyi Közösség 
tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzattal összhangban. 
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24. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog 
alapján választják a szavazóhelyeken, a Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról 
szóló Szabályzattal összhangban. 
             A Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról szóló Szabályzat megjelenik 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, ennek meghozatalától számított 15 napon belül. 
 A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválaszttatás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése, cselekvőképesség és a tanácsot választó, illető helyi közösségben való lakhely. 
 

25. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjait területi elven választják.  
 

26. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti más polgár, aki a 
Szerb Köztársaság polgára, nagykorú, cselekvőképes s Pacsér Helyi Közösség területén lakhellyel 
rendelkezik. 
 Minden jelölt állításához szükséges 20 aláírás, mely személyek lakhelye az illető választókörzet 
területén van, s az aláírások hitelesíthetők a községi közigazgatás illetékes szervénél.  

A szavazólapon a jelölt teljes neve, születési éve és lakcíme mellett szerepelhet a jelölő neve is.             
A jelöltlistát a jelölések beérkezési sorrendjében állítják össze.  

 
 

27. szakasz 
 

 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot 
nyerték el, a Helyi Közösség Alapszabályával és A Topolya község területén levő helyi közösségekről 
szóló határozattal összhangban. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
megismétlik. 
 

28. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának első, alakuló ülését a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének 
elnöke hívja össze, mégpedig a választás végeredményének megállapításától számított 15 napon belül. 

 
 

29. szakasz 
 

 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének elnöke nem hívná össze az alakuló 
ülést, a Helyi Közösség alakuló ülése az újonnan megválasztott tagság legalább 1/3-a általi meghívás 
alapján is összehívható. 
 Az alakuló ülésen a Helyi Közösség Tanácsának legidősebb tagja elnököl. Az alakuló ülés 
megtartható, amennyiben a Helyi Közösség tanácstagjainak többsége jelen van. 
 A Helyi Közösség Tanácsának ülésén, e Tanács tagságából elnököt és elnökhelyettest választanak. 
 

30. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagsága lemondás vagy visszarendelés, letöltendő börtönbüntetés 
kiszabása, a cselekvőképesség teljes vagy részleges sérülése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának 
elveszítése, vagy az illető helyi közösségen kívüli területre való lakhelyváltoztatás, valamint az illető 
elhalálozása miatt szűnik meg. 
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31. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága 25%-ának javaslatára, mely helyi közösségben e Tanácsot megválasztották. 

 
32. szakasz 

 
 A visszarendelésre vonatkozó javaslatot a Községi Képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani. 
 A visszarendelést közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog alapján 
bonyolítják le. 
 

33. szakasz 
 

A visszarendelés véglegesítésével, a Helyi Közösség Tanácsa új tagságának választását a Községi 
Képviselő-testület elnöke hirdeti meg, 15 nap határidőn belül, A Topolya község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 

 
VII. A TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT 
SZERVEK 

 
34. szakasz 

 

 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
és három Szavazóbizottság. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 5 tagja van (elnök, helyettes és három tag). 
 A Szavazóbizottságoknak egyenként 6 tagja van (elnök és két tag, valamint ezek helyettesei). 
 A választást lebonyolító szervek, munkájukért az e szerveket kinevező szervnek, a Tanácsnak felelnek. 

A választást lebonyolító szervek és ezek helyettesei csakis választási joggal, és az illető helyi 
közösség területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek. 

A választást lebonyolító szerv kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, ennek meghozatalától számított 5 napon belül. 

 
35. szakasz  

 

A Bizottság mandátuma 4 évig tart. 
 A Bizottságot a Tanács nevezi ki, legkésőbb 5 nappal a választás meghirdetését követően. 
 

36. szakasz 

 

 A Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - szavazóbizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a szavazóbizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választáshoz és visszarendeléshez szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja, hogy a jelöltek jelölései összhangban állnak-e A Topolya község területén levő 
helyi közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával, 
 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazócédulák számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és kihirdeti a választás végeredményét, valamint megjelenteti Topolya Község 
Hivatalos Lapjában, ezen eredmény megállapításától számított 5 napon belül és 
 - egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
 

37. szakasz 
 

 A Szavazóbizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
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 A Szavazóbizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a választás rendjéről 
a választás időtartama alatt és egyéb, Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal 
és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 

 

VIII.  A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
 

38. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség polgárait képviselő testület, mely az alábbi teendőket 
és feladatokat látja el: 
 1. meghozza a Helyi Közösség Statútumát, 
 2. meghozza a munkatervet és a pénzügyi tervet, 
 3. meghozza a Helyi Közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 4. döntést hoz a tulajdonjogába tartozó ingatlan vagyon használatának és kezelésének módjáról, 
 5. kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 6. ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 7. új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
 8. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó 
polgárok érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 
 9. gondoskodik a helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás 
végrehajtásáról, 
 10. kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a 
határozatokat, és a Polgárok Gyűlésének záróhatározatait, 
 11. elfogadja a helyi közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
 12. bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít, a polgárok közös 
igényeinek kielégítésére, a törvénnyel és e határozattal összhangban, 
 13. meghozza A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről 
szóló szabályzatot, 
 14. meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 
 15. általános aktusokat hoz meg, a Helyi Közösség szakszolgálatának működése érdekében, 
 16. megválasztja a Tanács elnökét és elnökhelyettesét, 
 17. kinevezi a közbeszerzési eljárást lebonyolító bizottságot 
 17. meghozza A Tanács tagjainak megválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatot, 
 19. egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez. 

 
IX. A TANÁCS VÉGREHAJTÓ SZERVE 
 

39. szakasz 
 

 A Tanács végrehajtó szerve a Végrehajtó Tanács. 
 A Végrehajtó Tanácsnak 7 tagja van. 
 A Végrehajtó Tanács tagjai lehetnek egyszerre a Tanács tagjai is.  
 A Végrehajtó Tanácsnak elnöke van.  
 A Tanács elnöke vagy ennek helyettese nem lehet egyszersmind a Végrehajtó Tanács elnöke is.  
 

40. szakasz 
 

A Végrehajtó Tanács elnökét a Tanács választja, titkos szavazással, a Tanács első ülésén. 
A Végrehajtó Tanács elnöke választja a Végrehajtó Tanács tagságát, míg a Tanács hitelesíti ezek 

mandátumait.  
            A Végrehajtó Tanács tagságát a Tanácsból és az illető helyi közösség polgárainak sorából 
választják, az igények és a szaktudás szerint.  
   

41. szakasz 
 

 A Végrehajtó Tanács: 
 - gondoskodik a Tanács határozatainak és más okiratainak végrehajtásáról, 
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 - javasolja a Tanács előtt a Helyi Közösség polgárainak közvetlen érdekét képező határozatok s 
más okiratok meghozatalát, 
 - javasolja bizonyos, a Tanács illetőségébe tartozó kérdések megoldásának módját, 
 - véleményezi a helyi járulék bevezetését, 
 - végrehajtja a Helyi Közösség terveit és munkaprogramjait, 
 - évente legalább egyszer jelentést nyújt be munkájáról a Tanácsnak,  
 - egyéb, az Alapszabály és a Helyi Közösség más okiratai által előirányzott teendőket is ellát. 
 
 X. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK 
 

42. szakasz 
 

 A Tanács állandó és időleges munkatestületeket alkothat. 
 Az állandó munkatestületek a Bizottságok és a Békéltető Tanács s ezek szükség szerint 
alakíthatók.  
 A Bizottságok s a Békéltető Tanács megbízatása 4 évig tart. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak egyenként három tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

 
43. szakasz 

 
            A Békéltető Tanács megvitatja és javasolja a helyi közösség polgárai közötti perek békés 
megoldásának módját. 
 

44. szakasz 
 

             A Helyi Közösségnek titkára van, akit a Tanács közpályázat által válasz, 4 éves megbízatásra. 
Ugyanazon személy titkárnak többször is megválasztható.  
         A Helyi Közösség titkára szakmai, adminisztratív, műszaki, pénzügyi és egyéb teendőket lát el, a 
törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről szóló Szabályzattal 
összhangban, s munkájáért a Végrehajtó Tanács elnökének felel. Munkaköri kötelezettségeinek mulasztása 
esetén a Végrehajtó Tanács a titkár felmentésére irányuló eljárást indít, a Tanács pedig erről határozatot 
hoz.  
 

45. szakasz 
 

 A Helyi Közösségben Szakszolgálat alakítható, mely e helyi közösség teendőit és feladatait látja 
el. E Szakszolgálat vezetését a Helyi Közösség titkára vezeti. 
 

46. szakasz 
 

 A polgárok közös igényeinek kielégítése érdekében a Tanács vállalatok, intézményeket és más 
szervezeteket alakíthat, a törvénnyel összhangban.  
 
 XI. POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ  
 

47. szakasz 
 

 A helyi közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések 
megvitatásának, illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, egymagában, 
vagy másokkal együtt, mely személyek lakhelye az illető helyi közösségben van, a törvénnyel, a községi 
Statútummal, Pacsér Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 
 

48. szakasz 
 

 A helyi közösség minden polgárának jogában áll, egymagában, vagy az illető helyi közösség más 
polgáraival együtt, petíciót intézni a Helyi Közösség Tanácsához, melyben követelhetik: 
 - az illető helyi közösség hatáskörébe tartozó jogi aktus meghozatalára, vagy módosítására és 
bővítésére vonatkozó eljárás eszközlését vagy elindítását, 
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 - a helyi közösség szervei munkájának, valamint a helyi közösség dolgozói helytelen 
viszonyulásának felülvizsgálását. 
 A petíciónak tartalmaznia kell a benyújtó teljes nevét, személyi számát és lakcímét.  
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles a benyújtott petíciót megvitatni, s álláspontját, a benyújtástól 
számított 30 napon belül e petíció benyújtóival közölni. 
 

XII. MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

49. szakasz 
 

 A helyi közösség a közérdekek területén együttműködést folytathat más, ugyanazon vagy más 
községekben, ezenkívül külföldön vagy belföldön található helyi közösségekkel. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, együttműködésről szóló határozatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza meg. 

 

50. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség és polgárai érdekében együttműködhet civil 
szervezetekkel, emberbaráti és más szervezetekkel is, e helyi közösség és polgárai érdekében. 
 
 XIII.  A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

51. szakasz 
 

A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános. 
 A munka nyilvánossága, szabály szerint, az alábbiakkal biztosítható: 
 1. Kötelező érvényű közvita a helyi közösség pénzügyi tervét, a helyi közösség zárszámadását és a 
helyi közösség tanácsa működéséről szóló évi jelentést illetően, valamint más kérdésekben, amennyiben 
erről a község így dönt. 
 2. A helyi közösség tanácsülése napirendjének és anyagának, a határozati javaslatok, az elfogadott 
határozatok és egyéb aktusok kötelező érvényű kifüggesztése a hirdetőtáblán, a polgárok tájékoztatásával a 
helyi közösség tanácsüléséről, polgárok gyűléséről és más összejövetelekről. 
 3. A polgárok azon joga, hogy a helyi közösség alapszabályával összhangban, betekintést 
nyerjenek a Helyi Közösség Tanácsa jegyzőkönyveibe és aktusaiba, hogy részt vegyenek e tanács ülésein. 
 4. Tájékoztatók kiadása. 
 5. A médiumokkal való együttműködés. 
 6. Internetes bemutató kialakításával. 
 7. Közviták szervezése, a törvénnyel, a község Statútumával és e határozattal összhangban. 

 
 XIV.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

52. szakasz 
 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot legalább 100 polgár és a Helyi Közösség 
szervei nyújthatják be.  
 A Tanács köteles minden javaslatot megvitatni, és erről a javaslattevőt értesíteni. 
 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatról, közvitát követően, a Tanács dönt, a tagság 
összlétszámához viszonyított szavazati többség által. 
 Az Alapszabály meghozatala vagy módosítása a törvénnyel vagy községi határozattal való 
összhangba hozatal végett is történhet, s ekkor közvitát nem tartanak. 

Az Alapszabály rendelkezéseinek értelmezése és ezek alkalmazása a Tanács illetőségébe tartozik. 
 

53. szakasz 
 

Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2009.06.09-i, 144/2009. számú 
Statútumának érvényessége.  
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54. szakasz 

 
 E Statútum megjelenik a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában, s 
a megjelentetésének másnapjától lép életbe. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám:    252 /2013 
Kelt: 2013.10.03. 
 mr Szombathy Zoltán  
_______PACSÉR____________  
             (helység) ____________________ 
 a Helyi Közösség Tanácsának 
 elnöke 
139. 
 A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám) és Pacsér Helyi Közösség 
Alapszabálya 38. szakaszának 18. pontja alapján, Pacsér Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.X.03-i 
ülésén meghozta az alábbi 
 

PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 

1.szakasz 
 

 E szabályzat közelebbről szabályozza Pacsér Helyi Közösség tanácstagjai választása lebonyolítását 
illető eljárást és ennek módját. 
 
VÁLASZTÓKÖRZETEK 

2. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak választása választókörzetekben történik.  
 

3. szakasz 
 
 A Helyi Közösség tanácstagjainak választására létrejött választókörzetek megegyeznek a községi 
választások választókörzeteivel, s Pacséron ezekből 3 van, az alábbiak szerint:  
 
             - 1. választókörzet, mely megegyezik a 36. községi választókörzettel, 
 
           - 2. választókörzet, mely megegyezik a 37. községi választókörzettel,  
 
           - 3. választókörzet, mely megegyezik a 38. községi választókörzettel.  
 
JELÖLÉS 

4. szakasz 
 

 A Pacsér Helyi Közösség  Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság 
polgára, nagykorú, cselekvőképes s e helyi közösség területén lakhellyel rendelkezik, a jelölt jelölheti 
önmagát, vagy jelölhető más polgár által.  
 A helyi közösség tanácsát illető választójog, és jelöltségre való jog a Szerb Köztársaság azon 
polgárát illeti meg, aki nagykorú, s a választás tárgyát képező helyi közösség területén lakhellyel 
rendelkezik.  

Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 20. 
 A jelölés végett begyűjtött aláírások lehitelesíthetők Topolya községi közigazgatásának illetékes 
szervénél.  
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5. szakasz 

 

 A jelöltek jelöléseit az illető helyi közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott 
Bizottsághoz nyújtják be, legalább 15 nappal a választásra kijelölt nap előtt. 
 Egy polgár csak egy választókörzetben lehet jelölt. 
 

6. szakasz 
 

 A javaslattevő az illető jelölt jelölését a jelöltlista megállapításáig és meghirdetéséig vonhatja 
vissza. 
 

7. szakasz 
 

 A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság az illető jelölt jelölését 
végzés által állapítja meg, amennyiben e jelölés a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban áll, 
mégpedig a jelölés benyújtását követő 24 óra alatt. 
 Amennyiben az illető tanácstag-jelölt jelölése nem áll összhangban a jelen Szabályzattal, a 
Bizottság e jelölést visszautasítja.  

 
8. szakasz 

 

 A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja és meghirdeti 
az összes választókörzet tanácstag-jelöltjeinek jelöltlistáját, mégpedig a jelölések határidejének leteltétől 
számított 24 órán belül, e jelöltek jelölésének benyújtási időrendje alapján. 
 

9. szakasz 
 

 A jelöltek szavazólapon való sorrendjét a jelölések benyújtásának sorrendje szerint állapítják meg.  
 

10. szakasz 
 

 A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal, valamint magyar nyelven, az ennek megfelelő 
írásmóddal nyomtatják. 
 A szavazólapon a jelöltek utóneve és családneve, születési éve és lakcíme mellett a jelölő neve is 
szerepelhet.  
 

11. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjait területi elven választják, mégpedig minden választókörzetből 5  
tanácstagot.   
 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlenül, titkos szavazással, általános és egyenlő választójog 
alapján választják.   
 

12. szakasz 

 
 Megválasztásra azon helyi közösségi tanácstag-jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a 
legtöbb szavazatot nyerték el.. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
két héten belül megismétlik. 
  
A HELYI KÖZÖSSÉG POLGÁRAINAK JEGYZÉKE 
 

13. szakasz 

 
 A Helyi Közösség választópolgárainak névjegyzékét, az illető helyi közösség tanácstagjai 
választásakor, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes szerve állítja össze, a Helyi Közösség 
igénylésére. 
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14. szakasz 
 

 A választás napján, a választóhelyeken bármely polgár eszközölheti a választópolgárok 
névjegyzékébe való felvételét, aki esetében az illető szavazóbizottság, személyi igazolvány vagy más 
közokirat alapján megállapítja hogy lakhellyel rendelkezik az illető választókörzet területén, s hogy neve, 
mulasztás miatt, nem szerepel a választópolgárok névjegyzékében. 

 
15. szakasz 

 
 A szavazóbizottság, az illető helyi közösség tanácstagjai választása eredményeinek összegzésekor 
tekintetbe veszi a választópolgárok névjegyzékébe utólag felvett polgárokat is. 
 
 SZAVAZÓHELYEK 

16. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását szavazóhelyen tartják. 
 E szavazóhelyet, végzés által, az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottság jelöli ki. 
 A Helyi Közösség Szakszolgálata berendezi a szavazóhelyeket s gondoskodik a 
szavazóbizottságok helyi közösségi tanácstagság megválasztásakor végzett munkájához szükséges minden 
feltétel biztosításáról. 
 
 A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

 

17. szakasz 
 

 Az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával megbízott Bizottság (a 
továbbiakban: Választási Bizottság) gondoskodik az illető helyi közösségben tartott választás 
törvényességéről, s ellátja a Pacsér Helyi Közösség Alapszabályának 36. és 37. szakaszában részletezett 
teendőket. 
 E bizottságnak elnöke, elnökhelyettese és 3 tagja van, akiket e helyi közösség tanácsa nevez ki, 4 
éves megbízatási időszakra, mégpedig a választások meghirdetésétől számított 5 napon belül.  
 
 SZAVAZÓBIZOTTSÁG 

18. szakasz 
 

Бирачке одборе , којих има 3 , именује Комисија за спровођење избора, на предлог Савета 
најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање избора. 

Бирачки одбори имају по 6 чланова ( председик и 2 члана, који имају своје заменике) 
 

19. szakasz 
 

 Сваки грађанин који се кандидује за члана Савета може одредити  једног посматрача за 
бирачко место где су кандидовани, који не може бити ужи члан породице. 
 Посматрач може да присуствује на бирачком месту за време гласања и код сумирања 
резултата без права одлучивања.  

Посматрач  је обавезан, да се пријави  у писменој форми Изборној комисији (или кандидат 
да ће имати посматрача) три  дана пре избора са потписом  пет кандидата. 
 

20. szakasz 
 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту, стара се о одржавању реда на бирачком месту за 
време избора и обавља и друге послове по упутству Комисије за спровођење избора утврђене у 
члану 36. и 37. Статута Месне заједнице. 
 Бирачки одбор може да удаљи посматрача или бирача са бирачког места ако нарушава ред 
на бирачком месту, омета рад бирачког одбора, или на било који начин покушава да учествује у 
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раду бирачког одбора, што  констатује у сваком записнику о раду бирачког одбора, уз навођење 
разлога за удаљавање. 
 

21. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság elnöke a Választási Bizottságtól átveszi a teljes választási anyagot, legkésőbb 
egy nappal a választás napja előtt. 
 

22. szakasz 
 

 Az illető Szavazóbizottság a választás napján, 6,00 órakor összeül az illető szavazóhelyen, a 
választás megkezdésére való felkészülés végett. 
 A Szavazóbizottság tagsága megállapítja a választási anyag kifogástalanságát és teljességét, 
berendezi a szavazóhelyet, s megbeszéli a munka módját, valamint a megbízatásoknak a nap folyamán 
történő beosztását. 
 

23. szakasz 
 

 A választás lebonyolítása előkészületeinek befejeztével, az illető Szavazóbizottság megállapítja 
hogy a választás megkezdődhet, s ezt jegyzőkönyvben állapítják meg. 
 Az illető szavazóhelyet a választás napján, 7,00 órakor nyitják meg. 
 
 A SZAVAZÓURNA KIFOGÁSTALANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

24. szakasz 
 

 A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzését a szavazóhelyre elsőként érkező (s nem bizottsági 
tag) polgár jelenlétében bonyolítják le, mely ellenőrzés eredményét az urna ellenőrzésére szolgáló 
ellenőrző lapra jegyzik fel. 
 A Szavazóbizottság megállapítja az elsőnek érkező polgár személyazonosságát, s ellenőrzi hogy e 
személy neve szerepel-e a választópolgárok jegyzékén. 
 Az elsőnek érkező polgár jelenlétében, a Szavazóbizottság kitölti az ellenőrző lapot, melyet a 
Szavazóbizottság minden tagja, valamint az elsőnek érkező polgár aláír, s ezt a szavazóurnába helyezik, 
melyet ezt követően lezárnak, s színes fonallal, valamint pecsétviasszal lepecsételnek. 
 
 A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁS 
 

25. szakasz 
 

 Mikor a polgár a szavazóhelyre érkezik, a Szavazóbizottság köteles személyazonosságát 
megállapítani, személyi igazolványa vagy más közokirat által, s ellenőrizni hogy e polgár neve szerepel-e 
az illető szavazóhely választópolgárainak jegyzékén. 
 Amennyiben megállapítást nyer a választópolgárok jegyzékén szereplő polgár személyazonossága, 
a Szavazóbizottság egy tagja átnyújtja részére a szavazólapot. 
 

26. szakasz  
 
 A szavazólapot a polgár a szavazásra előkészített válaszfal mögött tölti ki, azt követően hogy egy 
bizottsági tag felvilágosítja a szavazás módjáról. 
 

27. szakasz 
 

 A szavazólap kitöltését követően, a szavazólapot polgár maga hajtja félbe, s a szavazóurnába 
helyezi, melyet követően elhagyja a szavazóhelyet. 
 A választópolgárok jegyzékén szereplő polgár szavazhat a választás idejéről és helyéről szóló 
értesítés felmutatása nélkül is. 
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28. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság köteles a választás titkosságáról gondoskodni. 
 A szavazóhelyiségben csak annyi polgár tartózkodhat ahány polgár részére a titkos szavazást 
biztosítani tudják. 
 

A ROKKANTSÁGGAL ÉLŐK ÉS AKADÁLYOZOTTAK SZAVAZÁSÁNAK KÜLÖNLEGES 
ESETEI 

29. szakasz 
 

 Azon polgárnak, akinek nem áll módjában a szavazólap kitöltése (vak, rokkantsággal él, vagy 
analfabéta), jogában áll a szavazóhelyre segítőt hívni, aki helyette a szavazólapot, az illető polgár által 
meghatározott módon kitölti. 
 

30. szakasz 
 

 Azon polgár, akinek (betegség miatt) nem áll módjában a szavazóhelyet felkeresni, a szavazás 
napján legkésőbb 11,00 óráig értesíti szavazási szándékáról a Szavazóbizottságot. 
 A Szavazóbizottság elnöke megbízza ezen bizottság két tagját vagy helyettes tagját a 
szavazóhelyen kívüli szavazás lebonyolításáról. 
 A terepre való kiszállást megelőzően ellenőrzik hogy az illető polgár neve szerepel-e a 
választópolgárok névjegyzékén. 
 A Szavazóbizottság megbízott tagjai a helyszínen megállapítják az illető polgár 
személyazonosságát, s átnyújtják részére a hivatalos borítékban levő szavazólapot, emellett tájékoztatják a 
szavazás módjáról. 
 A polgár a szavazást követően a kitöltött szavazólapot visszahelyezi a hivatalos borítékba, s 
mindezt átadja a Szavazóbizottság megbízott tagjainak. 
 Közvetlenül a szavazóhelyre való visszatérést követően, a Szavazóbizottság megbízott tagjai 
átadják a hivatalos borítékot a Szavazóbizottságnak, mely bekeretezi az illető polgár nevét a 
választópolgárok jegyzékében, s e félbehajtott szavazólapot a szavazóurnába helyezi. 
 

31. szakasz 
 

 A jelen szabályzat 29. és 30. szakasza alapján lefolytatott szavazást a Szavazóbizottság az ennek 
munkájáról szóló jegyzőkönyvben tünteti fel. 
 
 A SZAVAZÓHELY RENDJÉNEK FENNTARTÁSA 
 

32. szakasz 
 

 A szavazóhelyen veszteglés minden oly személy részéről tilos, aki a választás lebonyolításából 
eredő joggal és kötelezettséggel nem rendelkezik. 
 A szavazóhelyen tilos a mobiltelefon és más távközlési eszköz használata. 
 Szavazóhelyen való rendbontásnak minősül a polgárok szavazáson való részvételi arányáról szóló 
nyilvántartás vezetése, és a polgárok részvételi arányáról szóló közlemények kibocsátása a médiumok 
részére. 

33. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság köteles a szavazás rendjének fenntartására. 
 
 A SZAVAZÓHELY BEZÁRÁSA 

34. szakasz 
  

 A szavazóhely zárása 20,00 órakor történik. 
 A szavazóhelyen záráskor tartózkodó polgárok szavazását lehetővé teszik. 
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 A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

35. szakasz 
 

 A szavazóhely zárását követően, a Szavazóbizottság megállapítja az illető szavazóhelyen történt 
szavazás eredményét. 
 A szavazás eredményének megállapításánál részt kell vennie a Szavazóbizottság teljes tagságának 
vagy a helyettes tagoknak. 
 

36. szakasz 
 

 Érvénytelen szavazólapnak minősül a kitöltetlen szavazólap, valamint az oly módon kitöltött 
szavazólap, melyről nem lehet megállapítani hogy a polgár mely jelöltet választotta. 
 

37. szakasz 
 

 A szavazás eredményének megállapítását követően a Szavazóbizottság azonnal s olvashatóan 
kitölti a Szavazóbizottság működéséről szóló jegyzőkönyvet. 
 
 A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA 
 

38. szakasz 
 

 Az illető szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményének megállapítását követően, az illető 
Szavazóbizottság, a Helyi Közösség épületében, a Választási Bizottságnak haladéktalanul átnyújtja az 
alábbi okiratokat: 

- a Szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet,  
- a választópolgárok névjegyzékét, 
- az ellenőrző lapot 
- a felhasználatlan szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvénytelen szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot,  
- az érvényes szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot, 
- az illető Szavazóbizottság tagságának és helyettes tagságának választás napján való jelenlétéről 
szóló jelentést. 

  
A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MEGJELENTETÉSE 

 
39. szakasz 

 
 A Helyi Közösség területén tartandó választás lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja 
és közzéteszi a választás végeredményét, a szavazóhelyek zárását követő 24 órán belül.  A választás 
végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, ezen eredmények megállapításától 
számított 5 napon belül. 
 

40. szakasz 
 

 E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 
15 napon belül, emellett a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s közzétételének napján lép életbe. 
 
PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG 
TANÁCSA 
Szám:    253/2013. A Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt:  2013.10.03. elnöke 
 

 ______________________ 
  
 



Број 12. 18.10.2013. СТРАНА   610. OLDAL 2013.10.18. 12. szám 

 

140. 
A Topolya község területén levő Helyi Közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. 

bekezdése  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5. és 2013/6. szám) és Pacsér Helyi Közösség 
Alapszabálya 35. szakaszának 2. bekezdése alapján, Pacsér Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.03-i 
ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 
A PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  

VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  
ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 A Pacsér Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki:  
 
 1. Živanović Helena, pacséri lakos – elnök, 
 2. Breznyák János, pacséri lakos – elnökhelyettes, 
 3. Tari Nándor mk, pacséri lakos – tag, 
 4. Živanović Velibor, pacséri lakos – tag,  
 5. Miklós József, pacséri lakos – tag. 
  

II. 
 

 E Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - kijelöli a szavazóbizottságokat s kinevezi ezek tagságát,  
 - utasításokat ad a szavazóbizottságoknak a választás lebonyolításának eljárását illetően, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának műszaki előkészületeit, 
 - előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja hogy a jelöltek jelöléseit A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 
határozattal és az illető helyi közösség alapszabályával összhangban készítették és nyújtották-e be, 
 - megállapítja és közzéteszi a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazólapok mennyiségét az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és az egyes jelöltek által elnyert szavazatok számát, 
 - megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét, 
 - a választás végeredménye megjelenik az illető helyi közösség hirdetőtábláján, valamint Topolya 
Község Hivatalos Lapában, ennek megállapításától számított 5 napon belül és  
 - egyéb, A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal és Pacsér Helyi 
Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, valamint a Helyi Közösség hirdetőtábláján. 
 
 
PACSÉR  
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA Zsulyevity Zsolt sk.  
Szám: 256/13. Pacsér Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.10.3. elnöke 
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 Кiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős  
             szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2013. évre 15.000,00  
            dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya  
            község Hivatalos Lapjára”.. 
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