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141. 
 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), Cserepes Helyi Közösség Tanácsa, a 
2013.09.5-én megtartott ülésén meghozta  
 

CSEREPES HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
   1.szakasz 

 
 Cserepes 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 
 

 A helyi közösség jogi személy, mely önállóan rendelkezik eszközeivel, ennek Alapszabályával s Topolya 
község Statútumával megállapított jogai és kötelességei keretében. 
  

   3. szakasz 
 

 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. 
 

   4. szakasz 
 

 E Helyi Közösség a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat alapján 
alakult. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség, Cserepes 
 A Helyi Közösség székhelye: Cserepes, Cer u. 16. sz. 
 

   5. szakasz 
 

 A Helyi Közösség ünnepe Szent Mihály napján, május 22-én van, a mai Cserepes alapítóinak 
emlékére, mely alkalmával rendezendő népünnepélyt és sporteseményeket az ünnep utáni első szombaton 
tartják.  
 

   6. szakasz 
 

 A Helyi Közösség díjakat és dícsérő oklevelet ítélhet oda a polgároknak, vállalatoknak és más 
szervezeteknek, melyek különösképpen kitűntek a Helyi Közösség és minden polgár életbevágóan fontos 
érdekeinek és szükségleteinek kielégítésében.  
 

2. A HELYI KÖZÖSSÉG MEGALAKÍTÁSA 
 

   7. szakasz 
 

 A helyi közösség megalakításának, egyesítésének vagy megszüntetésének kezdeményezéséhez 
legalább 100 polgár szükséges.  E kezdeményezés az alábbi adatokat tartalmazza: 

– A polgárok sajátkezűleg aláírt névsora, a szükséges személyes adatokkal,  
– A helyi közösség területének meghatározása s e terület lakossági létszáma, 



Број 13. 8.11.2013. СТРАНА   613. OLDAL 2013.11.8. 13. szám 

  
 
 

– A helyi közösség működése pénzelésének módja,  
– A helyi közösség munkájával kapcsolatos, egyéb kérdések.  
      A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kezdeményezést a Helyi Közösségek Munkájának 

Egyeztetésével Megbízott Bizottsághoz kell benyújtani, melyet Topolya Községi Képviselő-testülete nevez 
ki. Amennyiben a Községi Képviselő-testület a jelen szakasz 3. bekezdésében tárgyalt Bizottság javaslatára, 
a polgárok által indított kezdeményezés indítványát megerősíti, a Községi Képviselő-testület elnöke 
meghirdeti a népszavazást. 
 

3. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐI 
   8. szakasz 

 

 A Helyi Közösség, annak szervei által, a törvénnyel és a községi Statútummal összhangban, a 
polgárok érdekeit képező, alábbi teendőket látja el: 

1. gondoskodik a polgárok létszükségleteinek kielégítéséről, 
2. gondoskodik a környezetvédelemről,  
3. gondoskodik a falufejlesztésről, a mezőgazdasági földek és a vizek használatáról,  
4. gondoskodik az utcák karbantartásáról s a falusi, mezei utak használatáról,  
5. biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását,  
6. megvalósítja a bevezetett helyi járulékot s az új helyi járulék bevezetését, 
7. gondoskodik a lakosság szociálisan veszélyeztetett csoportjairól, 
8. szolgáltatói tevékenységeket lát el, 
9. más, a polgárok érdekét képező, közérdekű, a község által átruházott teendőket végez. 
 

   9. szakasz 
 

 A HK jelen Alapszabályának 8. szakaszában felsorolt teendőket e közösség önállóan látja el, a 
törvénnyel, a község Statútumával, A Topolya község területén levő Helyi Közösségekről szóló határozattal 
és a jelen Alapszabállyal összhangban. 
 

   10. szakasz 
 

 A község a HK részére átruházhat meghatározott, községi illetőségbe tartozó teendők ellátását, a 
lakásügyi – kommunális, településrendezési és más teendők köréből, s más, a HK polgárainak közvetlen 
érdekét képező teendők esetében.  

A jelen szakasz 1. bekezdésébe tartozó teendőkért a Helyi Közösséget külön térítmény illeti meg.  
Az illetékes községi szerv beszüntetheti az átruházott teendők pénzügyi támogatását, amennyiben az 

illető helyi közösség nem látná el az átruházott teendőket, az átruházásról szóló határozattal vagy 
szerződéssel összhangban.  
 

4. A HELYI KÖZÖSSÉG ESZKÖZEI 
   11. szakasz 

 

 A Helyi Közösség teendőinek ellátásához szükséges eszközöket az alábbiak alkotják:  
1. a HK részére a község által átutalt eszközök, e Helyi Közösség, illetve maga a község fejlesztési 

terveivel és programjaival összhangban. 
2. a polgárok által helyi járulékként vagy más módon biztosított eszközök,  
3. a Helyi Közösség szolgáltatásaiért felszámított térítmény és más bevételek, melyeket 

tevékenységével, az Alapszabállyal összhangban a HK valósít meg. 
4. a községi költségvetésben előirányzott eszközök 
5. ajándékok, adományok és más eszközök.  

 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. 
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5. A HELYI KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ DÖNTÉSHOZATAL 
 

   12. szakasz 
 

 A Helyi Közösség teendőiről a polgárok döntenek, népszavazás, írásos véleményezés, Polgárok 
Gyűlése, s a HK szerveinek döntése által, a törvénnyel, A Topolya község területén levő Helyi 
Közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 
 Az írásos véleményezés módját a Községi Képviselő-testület külön határozata szabályozza.  
 

   13. szakasz 
 
 Bizonyos kérdéseket, melyekről a HK szervei tartoznak döntést hozni, e HK polgárai a Polgárok 
Gyűlésén is megvitathatnak.  

 

   14. szakasz 
 
 A Polgárok Gyűlése megvitatja: 

1. a polgárok közös érdekeinek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítását és felhasználását,  
2. az Alapszabályt,  
3. a HK fejlesztési terveit és programjait, 
4. a HK szervei által feltett kérdéseket, e szervek működéséről s a HK polgárai számára lényeges, 

egyéb kérdéseket.  
 

   15. szakasz 
 
 A Polgárok Gyűlését a Helyi Közösség elnöke tartozik összehívni, az erről szóló határozat 
meghozatalával, s a napirend megállapításával, amennyiben ezt: 

5) a HK legalább 50 polgára 
6) a Községi Képviselő-testület képviselőinek legalább egyharmada,  
7) a községi elnök vagy 
8) a KKT elnöke követelik.  

A Polgárok Gyűlését hirdetmény, meghívó vagy más módon által hívják össze, a napirend javaslatának 
kötelező feltüntetése mellett.  
 

   16. szakasz 
 
 A Polgárok Gyűlésének határozatait az e gyűlésen jelenlevő polgárok többségi szavazata által 
hozzák meg. Az e gyűlés munkájáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a gyűlés helyét, időpontját, a 
jelenlevők létszámát, a napirendet és a gyűlés rövid leírását, s különösen a világosan megfogalmazott záró 
határozatokat és álláspontokat.  

A jegyzőkönyvet a gyűlés elnöklője és a jegyzőkönyvvezető írják alá.  
 

6. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVE 
  17. szakasz 

 

A HK az alábbi szervvel rendelkezik: 
a Helyi Közösség Tanácsa. 

Amennyiben a HK-nek több mint 2000 lakosa van, a HK tanácsának végrehajtó szerve is lehet.  
 

   18. szakasz 
 

 E Tanácsnak 9 tagja van.  Cserepes tanácstagjának választása a Szerb Köztársaság minden 
polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév betöltése, 
cselekvőképesség és a tanácsot választó helyi közösségben való lakhely, s mely választás titkos, a Cserepes 
Helyi Közösség tanácstag-választásának lebonyolításáról szóló határozat alapján. A Helyi Közösség 
tanácstag-jelöltjeinek jelölését a választási bizottsághoz írásban kell benyújtani, s ennek lehetővé kell tennie 
a jelölés és a jelölt pontos meghatározását. A HK tanácstagjainak választását a KKT elnöke hirdeti meg, a 
jelen Alapszabállyal és más jogi okirattal összhangban.  
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   19. 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. 
 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti más polgárok.  
 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. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervénél hitelesíthetik. 
 A szavazólapon a jelölt teljes neve, születési éve és lakcíme mellett a jelölő neve is szerepelhet. 
 A HK tanácstagságának megválasztását a választási bizottság bonyolítja le, melyet a HK tanácsa nevez 
ki.  
A Választási Bizottságnak elnöke és két tagja van, s melyek helyettessel rendelkeznek.  
E Választási Bizottság: 

- gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
- szavazóhelyeket jelöl ki 

 - szavazóbizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a szavazóbizottságoknak, 
 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat,  
 - megállapítja a szavazólapok számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testülethez a HK tanácstag-választásának lebonyolításáról,  
 - egyéb, a törvénnyel és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez 
 
 A választások lebonyolításával megbízott szervek kinevezéséről szóló végzések megjelennek 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ezek meghozatalától számított 5 napon belül. 
 A választás végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában az ennek meghozatalától 
számított 5 napon belül.  
 A HK tanácstagjai megválasztása végetti szavazás lebonyolítását A helyi önkormányzatról szóló 
törvénnyel összhangban végzik.  
 

   20. szakasz 
 

 A tanácstagok megbízatása 4 (négy) évig tart. 
 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. 
 A Helyi Közösség Tanácsának alakuló ülésén, e Tanács tagságából elnököt és elnökhelyettest 
választanak, titkos szavazással, teljes többséggel. A Tanács elnökének és elnökhelyettesének jelölését a 
Tanács legalább egyharmadának támogatnia kell.  

 
   21. szakasz 

 
 A HK tanácselnöke ellátja e Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét, gondoskodik a Tanács 
működésének szervezéséről, összehívja az üléseket, javasolja a napirendet s elnököl az üléseken, 
gondoskodik a munka nyilvánosságáról s a jelen Alapszabállyal összhangban, egyéb teendőket is ellát.  
 

   22. szakasz 
 

 A Tanács elnöke és elnökhelyettese ezek megbízatásának letelte előtt is felmenthető.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésben tárgyalt felmentés javaslatát benyújthatja: 

a HK tanácstagjainak legalább egyharmada.  
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23. szakasz 
 

  A HK Tanácsa döntésképes amennyiben az ülésen jelen van a tagok összlétszámának többsége 
(határozatképesség). 
 A HK Tanácsa a jelenlevő tagság többségi szavazatával dönt, amennyiben a törvény és a jelen 
Alapszabály másként nem rendelkezne.  
 

   24. szakasz 
 
 A Tanács ülését annak elnöke hívja össze, szükség szerint, de legalább háromhavonta 1 alkalommal. 
A tanácselnök köteles az ülést összehívni amennyiben azt a tanácstagság teljes létszámának legalább 
egyharmada igényli, mégpedig az írásos igénylés benyújtásától számított 15 napon belül.  
 Az elnök távollétében, az elnökhelyettes az elnököt tevékenyen helyettesíti. 
 

   25. szakasz 
 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke: 

1) jogilag s más módon képviseli a Helyi Közösséget, 
2) előkészíti és összehívja a HK Tanácsának ülését, s ezen elnököl,  
3) összehívja a Polgárok Gyűlését, 
4) döntést hoz a HK rendelkezésére álló eszközök felhasználásáról, a Tanács határozatai alapján,  
5) aláírja a HK Tanácsa által hozott okiratokat,  
6) összhangba hozza a HK Tanácsának működését a polgári egyesületek, s más jogalanyok munkájával, 

melyeknek a Helyi Közösséggel közös érdekei, szükségletei állnak fenn, 
7) egyéb, a HK Alapszabálya és a HK más általános okiratai által megállapított teendőket lát el.  

 
   26. szakasz 

  
A Helyi Közösség Tanácsa: 

 - meghozza a Helyi Közösség Statútumát, 
 -  meghozza a munkatervet, s a Helyi Közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 -  javasolja a HK fejlesztési programját, megerősíti az erről hozott határozatot,  
 - kötelezően megvitatja a Polgárok Gyűlésének javaslatait és záró határozatait, s ezekről határoz,  
 - határoz a tulajdonában álló ingatlanok használatának módjáról és ezek kezeléséről, 
 - kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 - ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 - új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
 - együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó polgárok 
érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 

- gondoskodik a helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás végrehajtásáról, 
 - kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a határozatokat, és 
a Polgárok Gyűlésének záró határozatait, 
 - elfogadja a helyi közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
 - bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít, a polgárok közös igényeinek 
kielégítésére, a törvényes rendelkezésekkel összhangban, 
 - meghozza A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló 
Szabályzatot, amennyiben ilyen munkahelyek léteznek,  
 - meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 
 - általános aktusokat hoz meg, a Helyi Közösség esetleges szakszolgálatának működése érdekében,  
 - megválasztja a HK Tanácsának elnökét és elnökhelyettesét 
 - lebonyolítja az esetleges Végrehajtó Tanács tagságának megválasztását, a tanácstagság javaslatára 
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- meghozza A Tanács tagjainak megválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatot, mely 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 napon belül. 
 - határoz a szakmai – adminisztratív s egyéb teendők ellátásához szükséges alkalmazottak számáról, 
a HK szolgálatának megléte esetén,  
 - egyéb, a Topolya község területén levő Helyi Közösségekről szóló határozat és a Helyi Közösség 
Alapszabályával meghatározott teendőket végez. 
 

7. HELYI JÁRULÉK 
   27. szakasz 

 
 A helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a polgárok közvetlen szavazással, népszavazás által 
hozzák meg.  
 A Községi Képviselő-testület megállapítja a határozati javaslatot, a község Statútumában 
előirányzott módon és eljárás szerint.  

A helyi járulék bevezetését illető kezdeményezés mellé be kell nyújtani a programot, mely 
megállapítja a helyi járulék megvalósításához szükséges pénzeszközök forrását, rendeltetését és 
biztosításának módját.  
 

   28. szakasz 
 

 A helyi járulékról szóló határozatot a HK területén lakhellyel rendelkező, nagykorú polgárok hozzák.  
 A határozat meghozottnak minősül, amennyiben e mellett a polgárok teljes létszámának többsége 
szavaz.  
 

   29. szakasz 
 

 Amennyiben a népszavazásról szóló határozat másképp nem rendelkezik, a helyi járulék 
végrehajtásának alapösszegét a bérek s az egyéb, személyi jövedelem jellegű bevételek, valamint a vagyoni 
bevételek és vagyonjogi bevételek képezik. A helyi járulékot a megfelelő bevételek alapján vetik ki.  
 

   30. szakasz 
 

 Helyi járulékot nem vezetnek be a törvény által adózásmentesnek minősített, vagyonjogból származó 
bevételekre. 
 

8. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

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

   32. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2001/55. számú, 2011.08.20-i 
Statútumának érvényessége. 
 

   33. szakasz 
 

 A tárgyalt Alapszabály rendelkezéseinek értelmezése, ennek alkalmazásával kapcsolatban, a Helyi 
Közösség Tanácsának illetékességébe tartozik. Minden olyan kérdésben, melyet a jelen Alapszabály nem 
szabályozna, a Helyi Közösségre vonatkozólag, a községi Statútum s a tárgyalt területet szabályzó, egyéb 
előírások alkalmazandók. 
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34. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály a Helyi Közösség hirdetőtábláján való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a meghozatalától számított legfeljebb 15 napon 
belül.  
 
Cserepes   Todorić Mirko sk  
Helyi Közösség a Helyi Közösség Tanácsának     
Kelt: 2013.09.5. elnöke 
 
142. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5. szám) és Cserepes Helyi Közösség Alapszabálya 19. szakaszának 
1. pontja alapján, Cserepes Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.09.5-i ülésén meghozta az alábbi 
 

CSEREPES HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
1.szakasz 

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

 2. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak választása választókörzetekben történik.  
Minden választókörzetben kilenc (9) tanácstagot választanak. 

 
3. szakasz 

 
A Helyi Közösség tanácstagjai választásának választókörzeteit a Cserepes Helyi Közösség területén levő 
helységek alkotják, az alábbiak szerint: 

 
 

JELÖLÉS 
 

4. szakasz 
 

A helyi közösség tanácstagságára való jelölés történhet maga a jelölt polgár, vagy egyéb polgár által, 
míg a választásra és megválaszttatásra jogot formálhat minden nagykorú, cselekvőképes Szerb Köztársaság 
állampolgára, aki az illető helyi közösség területén lakhellyel rendelkezik.  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 A jelölés végett begyűjtött aláírásokat nem hitelesítik. 
 

  

Sorszám A választókörzet 
elnevezése 

A választókörzet területe (utcák, helységek) 

1.  választókörzet   Cserepes 
2.  választókörzet  
3.  választókörzet  
4.  választókörzet  
5.  választókörzet  
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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. 
 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 jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét e jelöltek jelen Szabályzat 4. szakaszát 
kielégítő jelölésének sorrendje határozza meg.  
 

10. szakasz 
 

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

11. szakasz 
 

 Bački Sokolac Helyi Közösség tanácstagságát területi elven választják. 
 Bački Sokolac Helyi Közösség az azonos nevű helységet öleli fel, s így e helység választja a Helyi 
Közösség tanácstagságát is, kilenc (9) személyt. 
 

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 
 

 A helyi közösség választópolgárainak névjegyzékét, az illető helyi közösség tanácstagjai 
választásakor, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes szerve állítja össze, az illető 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 Cserepes 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 
minden munkafeltételének biztosítottságáról, a tanácstagok választásának lebonyolításakor.  
 

 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 Cserepes Helyi Közösség Alapszabályának 20. szakaszában részletezett 
teendőket. 
 E bizottságnak 6 tagja van, akiket a Helyi Közösség Tanácsa nevez ki, 4 éves megbízatási időszakra. 
  

SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
18. szakasz 

 

A szavazóbizottságokat a Választási Bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 nappal a választás 
megtartására kijelölt nap előtt. 

19. 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. 
 

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. 
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22. szakasz 
 

 Az illető Szavazóbizottság 2013. ___ ___n, 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 2013. ____ ____n , 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. 
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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 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. 
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 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, Cserepes 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 a helyi közösség hirdetőtábláján, s megjelenésének másnapján lép életbe.  
 
CSEREPES HELYI KÖZÖSSÉG 
Tanácsa Todorić Mirko sk  
Szám: 11/13 a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.09.5. elnöke 
 
143. 

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 Cserepes Helyi Közösség 
Alapszabálya 20. szakaszának 1. bekezdése alapján, Cserepes Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.09.05-i 
ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 
A CSEREPES HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  

VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  
ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 
 

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

 1. Borenović Goran, cserepesi lakos – elnök, 
 2. Relić Dragana, cserepesi lakos – tag, 
 3. Korica Željko, cserepesi lakos – tag, 
 4. Egić Radmila, cserepesi lakos – tag,  
 5. Borenović Zorana, cserepesi 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 Cserepes Helyi 
Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

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

CSEREPES  
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA Todorić Mirko sk, 
Szám: 10/13. a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.09.5. elnöke 
 
144. 

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), Felsőroglatica Helyi Közösség 
Tanácsa, a 2013.7.31-én tartott ülésén meghozta 
  

FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

   1.szakasz 
 

 Felsőroglatica 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). 
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   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 vannak. 
 A Helyi Közösség elnevezése:  MESNA ZAJEDNICA GORNJA ROGATICA (szerb nyelven), 
HELYI KÖZÖSSÉG, FELSŐROGLATICA (magyar nyelven), МЕСНА ЗАЕДНÏЦА Горня Роґатица 
(ruszin nyelven) és MIESTNE SPOLOČENSTVO GORNJA ROGATICA (szlovák nyelven). 
 A Helyi Közösség székhelye: Felsőroglatica, Petar Drapšin u. 1. sz. alatt van. 

 

   4. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Felsőroglatica 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. 
 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 a falu vallási ünnepe, ortodox pünkösd. 
 

   7. szakasz 
 

 A helyi közösség jogi és egyéb fajta 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 ellátásában,  
 13. a művelődési és könyvtárügyi tevékenységek területi, pénzügyi és szervezeti feltételeinek 
biztosításában, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való részvételben, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatásban, végül 
 16. a Helyi Közösség Statútuma által megállapított egyéb teendők ellátásában. 
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 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, s 
meghozatalától számított 15 napon belül megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

   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. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke és a Végrehajtó Tanács elnöke az illető helyi közösség 
rendelkezésére álló eszközök utalványozói, azzal, hogy az utalványozáshoz mindkét személy aláírása 
szükséges. 
 Az illetékes szerv megszakíthatja az átruházott teendők pénzügyi támogatását, amennyiben a helyi 
közösség nem hajtaná végre az átruházott teendők ellátását, az átruházásról szóló határozattal vagy 
szerződéssel összhangban.  
  

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. 
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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 jelenlevő, 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 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 5 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 
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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, az 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 Tanácsának minden tagját Felsőroglatica helységben választják. 
 

   26. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti más, az illető helyi 
közösségben lakó polgár, s mely jelölt a Szerb Köztársaság polgára, nagykorú, cselekvőképes s 
Felsőroglatica Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat nem hitelesítik. 
 A szavazólapon a jelölt teljes neve és születési éve mellett a jelölt lakcíme szerepel. 

 
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 az illető helyi 
közösség  területén élő polgárok 25%-ának indítványozására.  

 
   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 
a Szavazóbizottság. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 3 tagja van (elnök, elnökhelyettes és tag). 
 A Szavazóbizottságnak 6 tagja (elnök, elnökhelyettes, 2 tag és 2 helyettes) 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. 
 
     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,  
 - 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. 
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37. 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 

 
   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. 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. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK  
 

    39. 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 egyenként 3 tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

40. szakasz 
 

 A Helyi Közösségben, állandó munkatestületekként az alábbi bizottságok alakulnak:  
 1. Jogszabályügyi Bizottság és 
 2. Kárfelmérő Bizottság. 
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   41. 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. 

   42. szakasz 
 

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

   43. szakasz 
 

 A Helyi Közösségben Szakszolgálat alakítható, mely e helyi közösség teendőit és feladatait látja el. 
E Szakszolgálat vezetését a Helyi Közösség tanácselnöke 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, s a 
Helyi Közösség Alapszabályával 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. 
 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: 
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 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 

 
   49. 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. 

   50. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2011/18. számú, 2011.6.17-i 
Alapszabályának érvényessége.  

   51. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály megjelenik a Helyi Közösség hirdetőtábláján és a meghozatalától számított 15 napon 
belül Topolya Község Hivatalos Lapjában, s az itt megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. 

A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA      Dragović Gradimir,s.k. 
Szám:  10/2013.          a Helyi Közösség, 
Kelt: 2013.7.31.         Tanácsának elnöke 
FELSŐROGLATICA 
 
145. 

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) alapján, Felsőroglatica Helyi Közösség 
Tanácsa, annak 2013.08.19-i ülésén meghozta az alábbi 
 

FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK 
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
 1.szakasz  

 

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

 

A Helyi Közösség tanácstagjainak választása a Felsőroglatica helységben levő szavazóhelyen történik.   
5 tanácstagot választanak.  
 
                                                                    3. szakasz 

 

A Helyi Közösség tanácstagjainak választására szolgáló szavazóhely Felsőroglatica Helyi Közösség 
által felölelt területre érvényes. 

1. szavazóhely:  Felsőroglaticai Művelődési Ház. 
 
JELÖLÉS 
                                                                    4. szakasz 

 

Felsőroglatica Helyi Közösség Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság 
polgára, nagykorú, cselekvőképes s Felsőroglatica Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik. 

Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 
                                                                    5. szakasz 
 

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

 
                                                                    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 fel kell tüntetni a jelölt teljes nevét, születési évét, foglalkozását (képzettségét) és 

lakcímét.  
A jelöltek szavazólapon való sorrendjét a jelöltek családnevének cirill írásmód szerinti betűrendje 

határozza meg.  
      10. szakasz 

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

írásmóddal nyomtatják. 
 

      11. 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, előnyt a Felsőroglatica HK 
tanácstag-választására szóló jelölését előbb benyújtó jelölt szerez. 
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FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG POLGÁRAINAK JEGYZÉKE 
 

   12. szakasz 
 

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

   13. 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. 
 

   14. szakasz 
 

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

   15. szakasz 
 

Felsőroglatica Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzet keretében történő választását a 
Felsőroglatica helységben levő 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 

   16. 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 Felsőroglatica Helyi Közösség Alapszabályának 35. szakaszában részletezett 
teendőket. 

E bizottságot a Helyi Közösség Tanácsa nevezi ki, mégpedig a választások meghirdetésétől számított 
5 napon belül. E bizottság megbízatása 4 évig tart, s a bizottságnak 3 tagja (elnök és 2 tag) van, akiket 
Felsőroglatica Helyi Közösség tanácsa nevez ki.  

A vűéasztás lebonyolításával megbízott Bizottság kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 5 napon belül.  
 

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. 
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SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
   17. szakasz 

 

A Szavazóbizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
A Szavazóbizottságnak 6 tagja (elnök, elnökhelyettes, 2 tag és 2 helyettes tag) van.  
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. 

 
   18. szakasz 

 

A tanácstagságra önmagát jelölő polgár a tanácstagságra való jelöltségének szavazóhelyén egy 
megfigyelőt állíthat, aki nem lehet a jelölt közelebbi családtagja.  

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

19. szakasz 
 

A Szavazóbizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a szavazóhely 
rendjének fenntartásáról a választás időtartama alatt és egyéb, A választás lebonyolításával megbízott 
Bizottság által meghatározott teendőket is végez. 

A Szavazóbizottság eltávolíthatja a polgárt vagy megfigyelőt a szavazóhelyről amennyiben az 
megbontja a szavazóhely rendjét, akadályozza a szavazóbizottság munkáját, vagy bármely más módon 
megpróbál a szavazóbizottság munkájában résztvenni, s mely tényt a szavazóbizottság működéséről készült 
minden jegyzőkönyvben rögzíteni kell, 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. 
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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. 
 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. 
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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. 

 
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. 
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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 Felsőroglatica Helyi Közösség Tanácsa tagjai 
választásának lebonyolításáról szóló, 2009/134. számú, 2009.09.17-i Szabályzat. 

 
   40. szakasz 

 

E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 
napon belül, emellett a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában való 
közzétételének napján lép életbe. 
 
FELSŐROGLATICA                                                                     
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA                                                                         
Szám:  30 /2013 Dragović Gradimir sk           
Kelt: 2013.08.19. Felsőroglatica Helyi Közösség       
Felsőroglatica   Tanácsának elnöke 
 
146. 

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 Felsőroglatica Helyi Közösség 
Alapszabálya 34. szakaszának 2. bekezdése alapján, Felsőroglatica Helyi Közösség Tanácsa, annak 
2013.10.05-i ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 

A FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

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

 1. MARIĆ SAŠA, felsőroglaticai lakos – elnök, 
 2. STANIVUK LJUBOMIR, felsőroglaticai lakos – tag,  
 3. VREKIĆ PANTO, felsőroglaticai 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, 
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 - 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. 
 
FELSŐROGLATICA  
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA A Helyi Közösség Tanácsának  
Szám: 2013/31 elnöke 
Kelt: 2013.10.5. Dragović Gradimir sk 
 
147. 

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), Karađorđevo Helyi Közösség Tanácsa, 
a 2013.09.20-án megtartott ülésén meghozta 
  

KARAĐORĐEVO HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T   
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
   1. szakasz 

 
 Karađorđevo 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 vannak. 
 A Helyi Közösségnek Alapszabálya van, mely megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az 
ennek meghozatalától számított 15 napon belül.  

A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség, Karađorđevo  
 A Helyi Közösség székhelye: Karađorđevo, Nikola Tesla u. 25. sz. 
  

   4. szakasz 
 

 E Helyi Közösség Karađorđevo helységet foglalja magába. 
 

   5. szakasz 
 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
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 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 a falu ünnepe, június 28 – Vid napja.  
  
    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 ellátásában, 
 13. a művelődés és a helyi közösség számára lényeges, egyéb tevékenységek területi, pénzügyi és 
szervezeti feltételek biztosításában, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvételben, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatásban, 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. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 

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 megszöntetheti az átruházott teendők támogatását, amennyiben a HK nem 
látná el az átruházott teendőket, az átruházásról szóló határozattal vagy szerződéssel összhangban. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke és ennek helyettese az illető helyi közösség rendelkezésére 
álló eszközök utalványozói. 
  

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 megvitatása, az indítványozás s az egyes megoldások javaslása jogában áll minden 
nagykorú, község területén lakó polgárnak.  
 A Polgárok Gyűlésén döntési joga van az illető terület lakosainak, melyre a Polgárok Gyűlését 
összehívták.  
 A Polgárok Gyűlésén hozott határozatokat a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező polgárok 
többségi szavazatával 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 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 
 

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

   22. szakasz 
   

 E Tanácsnak 9 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. 
 A tanácstagság választásának lebonyolításáról szóló Szabályzatot a Helyi Közösség Tanácsa hozza 
meg, s ez megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 napon 
belül. 
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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 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 tanácstagságát Karađorđevo helységben 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 a jelen Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat hitelesíthetik. 
 A szavazólapon a jelölt teljes neve, születési éve és lakcíme mellett a jelölő neve is szerepelhet. 

 
   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 alakuló 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 
a Szavazóbizottság. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 3 tagja van (elnök, elnökhelyettes és tag). 
 A Szavazóbizottságnak 6 tagja van (elnök, elnökhelyettes, 2 tag és 2 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 választások lebonyolításával megbízott szervek kinevezéséről szóló végzések megjelennek 
Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ezek 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 

 
 - 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. 
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37. 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 

 

   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 záró határozatait, 
 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.  A TANÁCS VÉGREHAJTÓ SZERVE 

    
39. 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 egyenként 3 tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van.  
 

   40. szakasz 
 

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

   41. 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. 



Број 13. 8.11.2013. СТРАНА   646. OLDAL 2013.11.8. 13. szám 

  
 
 

   42. szakasz 
 

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

   43. 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 
 

   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, s a 
Helyi Közösség Alapszabályával 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. 
 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 
 

   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. 
 
 XIII.  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. 
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 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 
 

   49. 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 
 

   50. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség /11. számú, 2011.05.29-i 
Statútumának érvényessége. 
 

   51. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály megjelenik a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s a megjelentetésének másnapjától 
lép életbe. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám:  187/2013. Bodalec Nenad sk. 
Kelt: 2013.09.20. a Helyi Közösség Tanácsának   
Karađorđevo elnöke 
 
148. 

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 Karađorđevo Helyi Közösség 
Alapszabálya 38. szakaszának 17. pontja alapján, Karađorđevo Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.05-i 
ülésén meghozta az alábbi 
 

KARAĐORĐEVO HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
   1. szakasz 

 

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

2. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácstagjainak választása választókörzetben történik. 
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  3. szakasz 
 

 A Karađorđevo Helyi Közösség tanácstagjai választásakor 1 választókörzet alakul, mely megegyezik 
a helyhatósági választások 47. választókörzetével.  
 

JELÖLÉS 
   4. szakasz 

 
 Karađorđevo Helyi Közösség tanácstagjának jelöltjeként oly nagykorú polgár jelölheti magát, vagy 
lehet más polgár jelöltje, aki az illető helyi közösség területén lakhellyel rendelkezik. 
 A választásra és megválaszttatásra jogot formálhat minden nagykorú, cselekvőképes Szerb 
Köztársaság állampolgára, aki az illető tanácstag-választást tartó helyi közösség területén lakhellyel 
rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 A jelölés végett begyűjtött aláírásokat nem hitelesítik Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
illetékes szervénél.  

   5. szakasz 
 

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

   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 jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét a jelölések benyújtásának időrendje határozza 
meg. 
 

   10. szakasz 
 

 A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal nyomtatják. 
 A szavazólapon a jelöltek teljes neve mellett, ezek születési éve és lakcíme szerepel, s feltüntethető a 
jelölő neve is.   

   11. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással választják, az általános és egyenlő 
szavazati jog alapján.  
 

   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. 
 
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, 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 
 

 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 szavazóhelyet s gondoskodik a szavazóbizottság 
minden munkafeltétele kielégítettségének biztosítottságáról, a tanácstagok választásának lebonyolításakor. 
 
 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 Karađorđevo Helyi Közösség Alapszabályának 36. és 37. szakaszában 
részletezett teendőket. 
 E bizottságnak 3 tagja van, akiket e helyi közösség tanácsa nevez ki, 4 éves megbízatási időszakra. 
 

SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
   18. szakasz 

 

A szavazóbizottságokat a Választási Bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 nappal a választás 
megtartására kijelölt nap előtt. 

E bizottságnak 6 tagja van (elnök és 2 tag és mindezek helyettesei). 
 

   19. szakasz 
 

 A tanácstagságra önmagát jelölő, vagy mások által jelölt polgár, egy megfigyelőt jelölhet ki minden 
szavazóhely esetében, aki e polgár családtagja nem lehet. 
 A megfigyelő jelen lehet a szavazóhelyen e szavazás ideje alatt, valamint az eredmények 
összegzésénél, határozathozatali jog nélkül. 
 A megfigyelő köteles a Választási Bizottságnál írásban jelentkezni (vagy a jelölt, arról tájékoztatván 
hogy megfigyelőt állít) a választás előtt három nappal, öt jelölt aláírásának kíséretében.  
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   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, s melyeket a Helyi Közösség Alapszabályának 36. és 37. szakasza 
állapít meg. 

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 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. 
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   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. 
 

   33. szakasz 
 

 A Szavazóbizottság köteles a szavazás rendjének fenntartására. 
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 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, Karađorđevo 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 Karađorđevo Helyi Közösség hirdetőtábláján, emellett megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában is, az ennek meghozatalától számított 15 napon belül, s megjelenésekor lép 
életbe. 
 
KARAĐORĐEVO  
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA Bodalec Nenad sk. 
Szám: 192/2013.  a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.10.05. elnöke 
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149. 
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 Karađorđevo Helyi Közösség 
Alapszabálya 34. szakaszának 2. bekezdése alapján, Karađorđevo Helyi Közösség Tanácsa, annak 
2013.10.05-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A KARAĐORĐEVO HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Karađorđevo Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki: 
 1. Baćić Dragan, karađorđevoi lakos – elnök, 
 2. Đurić Mladen, karađorđevoi lakos – elnökhelyettes tag, 
 3. Dimić Nedeljko, karađorđevoi lakos,  - tag. 
 A tárgyalt bizottsági tagok valamelyikének igazolt akadályozottsága esetére, három tartalékos 
bizottsági tagot is kinevezünk, az alábbiak szerint:  
 1. Bodalec Nenad karađorđevoi lakos –Baćić Dragan tag helyetteseként, 
 2. Savić Ilija, karađorđevoi lakos – Đurić Mladen tag helyetteseként, 
 3. Drakulić Novica, karađorđevoi lakos – Dimić Nedeljko tag helyetteseként. 
  

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 Karađorđevo 
Helyi Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, valamint az illető helyi közösség hirdetőtábláján. 
  

KARAĐORĐEVO 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA Bodalec Nenad sk, 
Szám: 193/2013. a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.10.05. elnöke 
  
150. 
            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), Krivaja Helyi Közösség Tanácsa, a 
2013.08.19-én megtartott ülésén meghozta 
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KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T   
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

   1. szakasz 
 

 Krivaja 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 vannak. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség, Krivaja 
 A Helyi Közösség székhelye: Krivaja, Vuk Karadžić u. 14. sz. 
 A Helyi Közösségnek Alapszabálya van, mely megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az 
ennek meghozatalától számított 15 napon belül.  
 A Helyi Közösség tulajdonába, a törvénnyel összhangban, ingó és ingatlan vagyon tartozik. 
 

   4. szakasz 
 

 E Helyi Közösség Krivaja helységet foglalja magába, mely az e helyen lakó polgárok közösségét 
képezi.  
 

   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 október 17-re esik. 
 

   7. szakasz 
             
            A Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét a Helyi Közösség Tanácsának elnöke látja el. 
              
              A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK ELNÖKE: 
 
               -  megszervezi a Helyi Közösség működését; 
               -  végrehajtja a Helyi Közösség Tanácsának határozatait, mégpedig a működésre és a fejlesztésre 
vonatkozó határozatokat (beszerzi az iratanyagot, s az engedélyeket az építkezések kivitelezéséhez, 
figyelemmel kíséri a pályázatokat, előkészíti az átutalások iratanyagait, lebonyolítja a közbeszerzési eljárást, 
figyelemmel kíséri a munkát és mindent iratokban rögzít az adományozó/utalványozó részére); 



Број 13. 8.11.2013. СТРАНА   655. OLDAL 2013.11.8. 13. szám 

  
 
 

              -     figyelemmel kíséri a könyvviteli szolgáltatásokat, s beszerzi a teendők és áruk figyelemmel 
kíséréséhez szükséges teljes iratanyagot; 

- a tanácstagok kötelesek az elnök segítségben részesítésére, ahol csak szükséges; 
- összehívja a Tanács ülését s elnököl ezen; 
- javaslatokat és más okiratokat készít elő; 

              -    végzést hoz a dolgozók jogairól és kötelezettségeiről, valamint felelősségéről, a Helyi Közösség 
szakszolgálatának alkalmazottai esetében; 

- más teendőket is ellát, a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban; 
- figyelemmel kíséri a tanácstagság részvételét a Helyi Közösség gondjainak megoldásában; 
- előkészíti és összehívja a HK tanácsüléseit s ezeken elnököl; 
- aláírja a HK Tanácsa által meghozott okiratokat; 

             -  rendszeresen értekezik a községi szervekkel (a községi elnökkel, jogásszal, építési felügyelővel), a 
HK könyvelését ellátó szervezettel, a telekkönyvi szolgálat földhivatalával, a Községfejlesztési Társulással, 
résztvesz a község és e Társulás által tartott összejöveteleken, s más fajtájú képzéseken.  

Az elnökhelyettes helyettesíti az elnököt annak távolléte alatt.  
            A Helyi Közösségnek lehet titkára. 
             A Helyi Közösség titkára szakmai, adminisztratív, technikai, pénzügyi és más teendőket lát el, a 
törvénnyel s A Helyi Közösségben létesített munkahelyek szervezetéről és rendszeréről szóló Szabályzattal 
összhangban.  
 
 
            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), a 
szociálisan veszélyeztetett lakossági csoportokról való gondoskodás és a családon belüli erőszak 
érintettjeinek védelme; 
 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 tanács és kárbecslő bizottság alakításában, 
 9. a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel való együttműködésben, a tárgyalt helyi közösség 
polgárai számára jelentős érdekeket illetően, 
 10. a helyi járulék bevezetésében és megvalósításában, 
 11. a községi és állami szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködésben, 
 12. a község által átruházott teendők ellátásában, 
 13. a művelődés és könyvtárügy, s a helyi közösség számára lényeges, egyéb tevékenységek területi, 
pénzügyi és szervezeti feltételek biztosításában, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvételben, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatásban, végül 
 16. szolgáltatói tevékenység ellátásában s a Helyi Közösség tartalékainak használatáért kirótt illeték 
megfizettetésében,  

17. a polgári jogvédő (ombudsman) alkalmazása által, az egyéni és közös jogok védelme érdekében, 
18. a Helyi Közösség Statútuma által megállapított egyéb teendők ellátásában. 
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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 (szolgáltatások, a Helyi Közösség tartalékainak 
használatáért kirótt illetékek által) megvalósított eszközök. 
 4.Átutalások/adományok  

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 polgárok részt vesznek a saját és vegyes eszközökből épített létesítmények igazgatásában és 
kezelésében, a törvénnyel összhangban.  
 

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 határozatban vagy szerződésben rögzített teendők ellátásának elmulasztása esetén.  
 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. 

 
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: 
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 - a helyi járulékról szóló határozat tárgyát képező projektumok megvalósítása érdekében szerzett, 
valamennyi pénzeszköz biztosításának módját és forrását megállapító programot, 
 - a Helyi Közösség Alapszabályát, 
 - a Helyi Közösség terveit és programjait, 
 - a Helyi Közösség Tanácsának munkájáról készült jelentést, 
 - a Helyi Közösség területére tervezett s az itt 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. 
 A Polgárok Gyűlésének határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi szavazata 
által hozzák. 

A Polgárok Gyűléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza ennek helyét, megtartásának idejét, a 
résztvevők számát, ennek napirendjét, roved leírását és különösen a megfogalmazott záróhatározatokat és 
álláspontokat.  
            A jegyzőkönyvet a Polgárok Gyűlésének elnöklője és a jegyzőkönyvvezető írja alá.  

 
   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. 
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V.  A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVE 
 

   22. szakasz 
 

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

   23. szakasz 
 

            E Tanácsnak 5 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 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 a jelen Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 1. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat nem hitelesítik. 
 A szavazólapon a jelölt teljes neve, születési éve végzettsége és foglalkozása, postacíme mellett a 
jelölő neve is szerepelhet. A jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét e jelöltek családnevének 
cirill betűrendes sorrendje határozza meg. A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal, valamint magyar 
nyelven, az ennek megfelelő írásmóddal nyomtatják.  

   
 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. 
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   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 alakuló ülésén, e Tanács tagságából elnököt és elnökhelyettest 
választanak. A Helyi Közösség Tanácsa elnökének és elnökhelyettesének a legtöbb szavazatot elnyert 
tanácstagokat választják.  
 

   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. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 3 tagja van (elnök és 2 tag). 
 A Szavazóbizottságnak 6 tagja van (elnök, elnökhelyettes, 2 tag és 2 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 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. 
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 37. szakasz 
 

 - 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 fejlesztési programokat egészben vagy bizonyos formában, 
 4. meghozza a Helyi Közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 5. döntést hoz a tulajdonjogába tartozó ingatlan vagyon használatának és kezelésének módjáról, 
             6. a polgárok közös szükségleteinek kielégítése végett vállalatotés más szervezeteket alapíthat, 
 7. kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 8. ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 9. új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
           10. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó polgárok 
érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 
            11. gondoskodik a helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás 
végrehajtásáról, 
           12. kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a határozatokat, és 
a Polgárok Gyűlésének záró határozatait, 
           13. elfogadja a helyi közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
           14. bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít, a polgárok közös igényeinek 
kielégítésére, a törvénnyel és e határozattal összhangban, 

15. meghozza A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló 
szabályzatot,            
16. meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 

           17. az Alapszabály módosítására irányuló javaslatot a HK tanácsa, valamint a HK 50 polgára hozza 
meg; 
           18. szociálpolitikát folytat Krivaja HK lakossága iránt; 
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           19. dícsérő oklevelek és díjak odaítélését javasolja; 
           20. javasolja a más vállalkozói szervezetekkel közös, pénzeszközök társításáról szóló határozat 
meghozatalát; 
           21. általános aktusokat hoz meg, a Helyi Közösség szakszolgálatának működése érdekében, 
           22. megválasztja a Tanács elnökét és elnökhelyettesét,  
           23. megválasztja a Végrehajtó Tanácsot a Tanács tagjainak javaslatára, 
           24. meghozza a tanácstag – választás lebonyolításáról szóló Szabályzatot, 
           25. egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez. 
              
           X. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK  
 

   40. 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 egyenként 5 tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

 
   41. szakasz 

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

 
42. 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.  

A Közbeszerzési Bizottság dönt a nagyértékű közbeszerzések ajánlattevőinek megválasztásáról.  
 

     43. szakasz 
 

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

 
   44. 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. 

 
   45. 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 
 

   46. szakasz 
 

 A helyi közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések megvitatásának, 
illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, egymagában, vagy másokkal 
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együtt, mely személyek lakhelye az illető helyi közösségben van, a törvénnyel, a községi Statútummal, s a 
Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 
             Új helyi közösség alakításáról, meglevő HK területének módosításáról és a HK megszüntetéséről a 
Községi Képviselő-testület határoz, a képviselők teljes létszámának többségi szavazata által. Az erre 
vonatkozó javaslatot benyújthatja a községi elnök, a képviselők létszámának legalább ¼ -e, a HK tanácsa 
vagy a javaslat által felölelt terület legalább 50 polgára, valamint a legalább 1000 lakosú helység legalább 50 
polgára.  
             A kezdeményezésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

- a polgárok sajátkezűleg aláírt jegyzéke, a szükséges személyi adatokkal, akik kezdeményezik a 
HK megalakítását, egyesítését vagy megszüntetését; 

A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgalt kezdeményezést a helyi közösségek működésének 
egyeztetésével megbízott Bizottsághoz nyújtják be, melyet Topolya KKT Bizottsága nevez ki. 
Amennyiben Topolya KKT megerősíti a polgárok bizottsági javaslat alapján benyújtott 
kezdeményezését, a KKT elnöke meghirdeti a népszavazást.   

                   A népszavazást a Községi Választási Bizottság bonyolítja le.  
 

   47. 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.  
 

XII.  MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

   48. 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. 

   49. 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. 
             A HK Tanácsa dícsérő oklevelet és díjat ítélhet oda a polgároknak, tanácstagoknak, tanulóknak, 
vállalatoknak és más szervezeteknek, helyi közösségeknek, melyek különösképpen kitűntek az illető helyi 
közösség polgárai közös érdekeinek megvalósításában és szükségleteinek kielégítésében, a HK 
elismeréseinek  odaítéléséről szóló határozattal összhangban.  
 
 XIII.  A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

   50. 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. 
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 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 HK Tanácsa köteles hirdetőtábla felállítását biztosítani az általa felölelt helységben. 
 
 XIV.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

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

   52. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2012.12.26-i Statútumának 
érvényessége. 
 

   53. szakasz 
 

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

 

A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 75/2013 Stojanović Mira sk.  
Kelt: 2013.08.19. Krivaja Helyi Közösség  
K R I V A J A  Tanácsának elnöke 
 
151. 

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) alapján, Krivaja Helyi Közösség 
Tanácsa, annak 2013.08.19-i ülésén meghozta az alábbi 

 
K R I V A J A  HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  

LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
 

   1. szakasz 
 

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

 
VÁLASZTÓKÖRZETEK 
                                                                    2. szakasz 

 
A Helyi Közösség tanácstagjainak választása a Krivaja helységben levő szavazóhelyen történik. 
5 tanácstagot választanak. 
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                                                                    3. szakasz 
 
A Helyi Közösség tanácstagságának választására alakított szavazóhely helyszíne a Krivaja helyi 

közösség által felölelt helység:  
2. szavazóhely:  Vuk Karadžić Á.I. épülete, Krivaja 
 
JELÖLÉS 
                                                                    4. szakasz 

 
A helyi közösség tanácstagságába való választásra jogot formálhat a Szerb Köztársaság minden oly 

polgára aki ezen ország állampolgára, aki nagykorú, cselekvőképes, s Krivaja Helyi Közösség területén 
lakhellyel rendelkezik.  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 1 aláírás és a jelölés benyújtása. 

 
                                                                    5. szakasz 
 
A jelöltek jelöléseit az illető helyi közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott 

Bizottsághoz nyújtják be, legalább 15 nappal a választásra kijelölt nap előtt. 
 
                                                                    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 jelöltek  teljes neve, születési éve, foglalkozása (képzettsége) és lakcíme szerepel.   
A jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét e jelöltek családnevének cirill írásmód 

szerinti betűrendje határozza meg.  
 

      10. szakasz 
 

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

      11. szakasz 
 
           Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot nyerték el. 

Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, előnyben a Krivaja HK 
tanácstagjainak választására előbb benyújtott jelölés részesül előnyben.  
 



Број 13. 8.11.2013. СТРАНА   665. OLDAL 2013.11.8. 13. szám 

  
 
 

KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG POLGÁRAINAK JEGYZÉKE 
  

   12. szakasz 
 

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

   13. 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. 
 

   14. szakasz 
  

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

   15. szakasz 
 

A Krivaja Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását az e 
helységben levő szavazóhelyen tartják.  

E szavazóhelyet, végzés által, A helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával megbízott 
Bizottság jelöli ki. 

Krivaja Helyi Közösség szakszolgálata berendezi a szavazóhelyeket és gondoskodik a 
Szavazóbizottság munkafeltételeinek biztosításáról, a tanácstagok választásának lebonyolításakor. 
 
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

   16. szakasz 
 

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

E Bizottságot a Helyi Közösség Tanácsa nevezi ki, legkésőbb a választások meghirdetése előtt 5 
nappal. E bizottságnak 3 (elnök és 2 tag) tagja van, akiket Krivaja 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. 
E bizottság:  
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - kijelöli a szavazóbizottságot s kinevezi ennek tagságát,  
 - utasításokat ad a szavazóbizottságoknak, a választás lebonyolítási eljárásakor, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának műszaki előkészületeit, 
 - előírja a választás és visszarendelés lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja hogy a jelölések összeállítása és benyújtása A Topolya község területén levő Helyi 
Közösségekről szóló határozattal összhangban történt-e, 
           - megállapítja és meghirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja az egyes szavazóhelyekre szükséges szavazólapok számát, 
 - megállapítja a szavazás eredményét minden jelölt esetében, 
 - megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét,   
             - a választás végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, ezen eredmények 
megállapításától számított 5 napon belül, és 
 - más teendőket is ellát, a jelen Határozat és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban.  
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SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
   17. szakasz 

 

A szavazóbizottságokat a Választási Bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 nappal a választás 
megtartására kijelölt nap előtt. 

A szavazóbizottságnak   6    tagja (elnök, elnökhelyettes, 2 tag  és 2 helyettes tag) van. 
 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 Helyi 
Közösségekről szóló határozat és a HK Alapszabálya alapján. 

 
   18. szakasz 

 
A tanácstagságra önmagát jelölő, vagy mások által jelölt polgár, egy megfigyelőt állíthat, a 

tanácstagságra való jelölésének szavazóhelyén, s aki nem lehet a jelölt közeli családtagja.   
A megfigyelő jelen lehet a szavazóhelyen e szavazás ideje alatt, valamint az eredmények 

összegzésénél, határozathozatali jog nélkül. 
 

   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 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. 

 
   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. 
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 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. 
 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. 
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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. 
  
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, Krivaja 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.  
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A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MEGJELENTETÉSE 
 

38. szakasz 
 

A Krivaja Helyi Közösség tanácstagjai választása 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 hatályba lépésekor érvényét veszíti a Krivaja Helyi Közösség tanácstagjai 

választásának lebonyolításáról szóló, 134/2009. számú, 2009.09.17-i Szabályzat.  
 

40. szakasz 
 

E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 
napon belül, emellett Krivaja Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában való 
megjelenésekor lép életbe. 
 
KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉ  
TANÁCSA Stojanović Mira sk,  
Szám: 76 /2013 Krivaja Helyi Közösség Tanácsának  
Kelt: 2013.08.19. elnöke 
 
152. 

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 Krivaja Helyi Közösség 
Alapszabálya 34. szakaszának 2. bekezdése alapján, Krivaja Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.09.18-i 
ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 
A KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  

VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  
ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 A Krivaja Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki:  
 
 1. Vlaisavljević Ivanka, krivajai lakos – elnök, 
 2. Ivančević Sanja, krivajai lakos – tag, 
 3. Kovačević Sanda, krivajai 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, 
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 - 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 Krivaja Helyi 
Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, valamint az illető helyi közösség hirdetőtábláján. 
  
KRIVAJA  
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 81/2013. Stojanović Mira sk, 
Kelt: 2013.09.18. a Helyi Közösség Tanácsának 
K r i v a j a  elnöke 
 
153. 

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), Zentagunaras Helyi Közösség Tanácsa, 
a 2013.09.26-án tartott ülésén meghozta 
 

ZENTAGUNARAS HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
   1. szakasz 

 
 Zentagunaras 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 vannak. 
 E helyi közösségnek Alapszabálya van, mely megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az 
annak meghozatalától számított 15 napon belül.  
 A helyi közösség elnevezése: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО ОРАХОВО, HELYI KÖZÖSSÉG  
ZENTAGUNARAS, МЕСНА ЗАЕДНÏЦА НОВЕ ОРАХОВО, MIESTNE SPOLOČENSTVO NOVO 
ORAHOVO. 
 A helyi közösség székhelye: Zentagunaras, Kossuth Lajos u. 2. sz. alatt van. 
 

   4. szakasz 
 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
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 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. 
 

   5. szakasz 
 

 A helyi közösség jelképei a címer és a zászló.  
 A helyi közösség címere pajzs alakú, mely vízszintesen két részre oszlik, a felső rész alapszíne sárga, 
s három fehér házikót ábrázol vörös tetővel, míg az alsó rész alapszíne zöld, s mely felső részének teljes 
hosszában sárga kalászok húzódnak, mely alatt hullámzó fehér vonal látható, legalul kék színű mezővel. 

    
6. szakasz 

 

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

 
   7. 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 ellátásában,  
 13. a művelődési és könyvtárügyi tevékenységek területi, pénzügyi és szervezeti feltételeinek 
biztosításában, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvételben, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatásban, végül 
 16. a Helyi Közösség Statútuma által megállapított egyéb teendők ellátásában. 
 
 III.A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 

   8. 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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   9. 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. 

   10. szakasz 
 

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

   11. 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 szerv megszakíthatja az átruházott teendők pénzügyi támogatását, amennyiben a helyi 
közösség nem hajtaná végre az átruházott teendők ellátását, 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 és a Végrehajtó Tanács elnöke az illető helyi közösség 
rendelkezésére álló eszközök utalványozói, azzal, hogy az utalványozáshoz mindkét személy aláírása 
szükséges. 
  

IV. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐINEK ELLÁTÁSÁBAN 
 

   12. 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. 
 

   13. 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.. 
 

   14. 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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   15. 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 
 

   16. 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 jelenlevő, döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi 
szavazata által hozzák. 
 

   17. 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. 
 

   18. 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.        

      
19. 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 
 

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

   21. szakasz 
   
 E Tanácsnak 9 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 
 

   22. 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, mely megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 napon belül.  
 



Број 13. 8.11.2013. СТРАНА   674. OLDAL 2013.11.8. 13. szám 

  
 
 

   23. szakasz 

 
 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog 
alapján választják a választókörzetekben, a Helyi Közösség tanácstagsága megválasztásának lebonyolításáról 
szóló Szabályzattal összhangban. 
 A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválaszttatás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, s melynek feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése, cselekvőképesség és a tanácsot választó, illető helyi közösségben való lakhely. 

 
   24. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti más, az illető helyi 
közösségben lakó polgár. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 20. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat hitelesíthetik Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
illetékes szervénél. 
 A szavazólapon a jelölt teljes neve és születési éve s lakcíme mellett a jelölő neve is szerepelhet.  
 

   25. 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. 
 

   26. 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. 

 
 

   27. 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. 

 
   28. 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. 

 
   29. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága 25%-ának javaslatára, mely helyi közösségben e Tanácsot megválasztották. 
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30. 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. 
 

   31. 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 
 

   32. szakasz 
 

 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és 
a Szavazóbizottság. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 3 tagja van (elnök, elnökhelyettes és ezek helyettesei). 
 A Szavazóbizottságnak 6 tagja (elnök, 2 tag és ezek helyettesei) 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. 
 

33. szakasz 
 

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

   34. 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 jelen 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 jelen Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
 

35. 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 jelen Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 

 



Број 13. 8.11.2013. СТРАНА   676. OLDAL 2013.11.8. 13. szám 

  
 
 

VIII.  A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 

 
   36. 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 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 a helyi közösségekről szóló 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  
 

   37. szakasz 
 

 A Tanács végrehajtó szerve a Végrehajtó Tanács. 
 A Végrehajtó Tanácsnak 5 tagja van.  
 A Végrehajtó Tanács tagsága egyszersmind lehet a Tanács tagsága is.  
 A Végrehajtó Tanácsnak elnöke és elnökhelyettese van.  
 A Tanács elnöke vagy elnökhelyettese nem lehet egyszersmind a Végrehajtó Tanács elnöke is. 
 

   38. szakasz 
 

 A Végrehajtó Tanács tagságát a Tanács tagságából és az illető HK polgárai soraiból választják. 

 A Végrehajtó Tanácsba való megválasztás jelöléseit megejtheti a Tanács tagsága is. 
 A Végrehajtó Tanács tagságát a Tanács első ülésén, nyílt szavazással választják meg.  
 A Végrehajtó Tanács elnöke és elnökhelyettese a Végrehajtó Tanács első ülésén választják.  
 

   39. szakasz 
 

 A Végrehajtó Tanács: 
 - gondoskodik a Tanács határozatainak és más okiratainak végrehajtásáról, 
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- a Tanács előtt javasolja a határozatok és más okiratok meghozatalát, melyek a HK polgárainak 
közvetlen érdekét képviselik, 
 - javasolja az egyes, Tanács hatáskörébe tartozó kérdések megoldásának módját, 
 - véleményezi a helyi járulék bevezetését, 
 - végrehajtja a HK terveit és munkaprogramjait, 
 - jelentést nyújt be munkájáról a Tanácsnak, mégpedig évente legalább egyszer, s 
 - a HK Alapszabálya és más okiratai által megszabott, egyéb teendőket is ellát. 
 
 X.ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK 
 

   40. 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 egyenként 5 tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

   41. szakasz 
 

 A Helyi Közösségben, állandó munkatestületekként az alábbi bizottságok alakulnak:  
 1. Jogszabályügyi Bizottság és 
 2. Kárfelmérő Bizottság. 
 3. Kisértékű Közbeszerzési Eljárást Lebonyolító Bizottság 
 4. Leltárügyi Bizottság  
  

   42. 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. 
 Kisértékű Közbeszerzési Eljárást Lebonyolító Bizottság  megvitatja a beérkezett ajánlatokat, ezeket 
szakvéleményezi, jegyzőkönyvezi az ajánlatok felbontását s a legkedvezőbb ajánlattevő megválasztását.  
 A Leltárügyi Bizottság a vagyon összeírását végzi. 
   

   43. szakasz 
 

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

   44. szakasz 
 

 A Helyi Közösségnek titkára van. 
 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. 

 
  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 szükségleteinek kielégítése végett, a Helyi Közösség vállalatokat, intézményeket 
és más szervezeteket alapíthat.  
 A szakszolgálat szakmai-adminisztratív feladatokat láthat el, mint például a könyvelés vezetése, 
amennyiben e szolgálatnál van az ide vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelő személy. 
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 A polgárok szükségleteinek és érdekeinek kielégítése végett, a szakszolgálat az erre megfelelő 
létesítményekben – otthonokban lakodalmakat, bálakat s másfajta közéleti összejöveteleket szervezhet, a 
törvényes előírások tiszteletben tartása mellett.  
 
 XI. HELYI JÁRULÉK 

   47. szakasz 
 

 A helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a polgárok közvetlenül, titkos szavazással, 
népszavazás alkalmával hozzák.  
 A Községi Képviselő-testület megerősíti e határozati javaslatot a község Statútuma által előirányzott 
módon és eljárás szerint.   

A helyi járulék bevezetésének kezdeményezése mellé meghozzák a programot a helyi járulék 
megvalósításához szükséges eszközök forrásainak megállapításáról, ezen eszközök rendeltetéséről és a 
pénzeszközök biztosításának módjáról. 

 

   48. szakasz 
 

 A helyi járulékról szóló határozatot az illető helyi közösségben lakó, nagykorú polgárok hozzák 
meg. . 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt határozatot azon nagykorú polgárok is meghozzák, akiknek 
nincs lakhelye az illető, hely járulékról döntő helyi közösség területén, amennyiben ezen a területen ingatlan 
vagyonnal rendelkeznek, s a helyi járulékkal begyűjtött eszközöket az illető ingatlanok használati 
feltételeinek javítására fordítják (utak, közművesítési létesítmények és hasonlók kiépítése). 
 E határozat meghozottnak számít amennyiben mellette szavaz a jelen szakasz 1. és 2. szakaszában 
tárgyalt polgárok teljes létszámának többsége.  
 

   49. szakasz 
 

 A helyi járulék kifejezhető pénzben, munkában, szállítói és más feltételekben, a polgárok 
szükségleteitől és lehetőségeitől függően.  
 A jelen Alapszabály 48. szakaszának 2. bekezdésében tárgyalt polgárok részére, a helyi járulékot a 
vagyon, illetve az ezen vagyonból származó bevétel értéke szerint állapítják meg.  
 

   50. szakasz 
 

 Amennyiben a népszavazásról szóló határozat másképpen nem rendelkezne, a helyi járulék 
végrehajtásának alapösszegét a bérek s a személyi jövedelem jellegű egyéb bevételek, emellett a vagyonból 
és vagyonjogból származó bevételek, valamint e vagyon értéke képezik. A helyi járulékot a megfelelő 
bevételek alapösszege alapján vetik ki.  
 

   51. szakasz 
 

 Helyi járulék nem vethető ki a törvény által adómentességgel felruházott vagyonra és jövedelemre. 
  
 XII. POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ 
 

   52. 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, s a 
Helyi Közösség jelen Alapszabályával összhangban. 
 

   53. 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 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 
 

   54. 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. 
 

   55. 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. 
 
 XIV. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

   56. 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 a jelen Alapszabállyal összhangban. 
  
 XV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

   57. szakasz 
 

 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot legalább 300 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. 

 

   58. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 292/08-23. számú, 2010.08.23-i 
Alapszabályának érvényessége.  
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   59. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály megjelenik a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s az itt megjelenésének másnapján lép 
életbe. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám:  234/09-26. Farkas Zoltán sk, 
Kelt: 2013.09.26. a Helyi Közösség Tanácsának 
Zentagunaras elnöke 
 
154. 

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), Pannónia Helyi Közösség Tanácsa, a 
2012.10.07-én megtartott ülésén meghozta 
  

PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
1. szakasz 

 
 Pannónia 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 vannak. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség, Pannónia 
 A Helyi Közösség székhelye: Pannónia, Charles De Gaulle u. szn. 
 A Helyi Közösségnek Alapszabálya van, mely megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az 
ennek meghozatalától számított 15 napon belül.  
 

4. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Pannónia, Szurkos, Duboka és Emődpuszta helységeket 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. 
 A bélyegző négyszög alakú, mely a Helyi Közösség nevét, valamint az iktatószám és a dátum 
számára előirányzott mezőket tartalmazza. 
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6. szakasz 
 

 A Helyi Közösség ünnepe Pannónia helység napja, mely V.8-ra esik.  
 A Helyi Közösség jelképei a címer és a zászló.  
 A Helyi Közösség címere kettős körben elhelyezett, stilizált földgömb,  mely felső felében található 
a Pannónia HK felirat  
 A zászló négyszög alakú, fehér színű, a HK kék színű címerével középen. 
 

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 ellátásában,  
 13. a művelődés és könyvtárügy,  s a helyi közösség számára lényeges, egyéb tevékenységek 
területi, pénzügyi és szervezeti feltételek biztosításában, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvételben, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatásban, 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 
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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. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke és a Végrehajtó Tanács elnöke az illető helyi közösség 
rendelkezésére álló eszközök utalványozói, azzal, hogy az utalványozáshoz mindkét személy 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. 
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 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 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 11 tagja van, azzal hogy Szurkos 2 képviselővel rendelkezik. 
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. 
 A Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló Szabályzatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza, mely megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek 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. 
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 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 Tanácstagságát területi elven választják. 
 

26. szakasz 
 

A területi elvvel összhangban, Pannónia Helyi Közösségben, mely több településből áll, Szurkos 
helység 2 tagot, a többi tagot pedig Pannónia, Duboka és Emődpuszta választják a Helyi Közösség 
Tanácsába.  

 
27. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti más polgár, aki a Szerb 
Köztársaság polgára, nagykorú, cselekvőképes s Pannónia Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat nem hitelesítik. 
 A szavazólapon a jelölt teljes neve és születési éve mellett a jelölő elnevezése 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 2 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. 
 A Helyi Közösség tanácstagja mandátumának a jelen szakasz első bekezdése szerinti, bármely jogalap 
alapján való megszűnése esetén a megüresedett helyet a választáson nyert szavazatok szerinti, következő jelölt tölti 
be.  
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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. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 5 tagja van (elnök és 4 tag). 
 A Szavazóbizottságnak 6 tagja (elnök, elnökhelyettes, 2 tag és 2 helyettes) 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. 
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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 

 
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, 
 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 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 3 tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

 
41. szakasz 

 

 A Helyi Közösségben, állandó munkatestületekként az alábbi bizottságok alakulnak:  
 1. Jogszabályügyi Bizottság 
 2. Kárfelmérő Bizottság 
 3. Leltárügyi és Összeíró bizottság 

 
42. szakasz 

 

 A Jogszabályügyi Bizottság általános és egyes okiratokat készít elő, a Helyi Közösség és szervei 
működésének és munkájának hatásköréből. 
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 A Kárfelmérő Bizottság adatokat gyűjt a felügyelőség részére, elemi csapás esetén. 
 A Leltárügyi és Összeíró Bizottság rendes és rendkívüli leltárakat végez a nevezett helyi 
közösségben.  
 

43. szakasz 
 

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

44. 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. 

 
45. szakasz 

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

46. 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, s a 
Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 

 
47. 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. 
  
 XI.  MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ  
         EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

48. 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. 

 
49. 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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XII. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 
 

50. 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. 
 A Helyi Közösség együttműködést valósíthat meg, közös érdekek területén, más helyi közösségekkel 
ugyanazon vagy más község területéről, belfödről vagy külföldről.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, együttműködésről szóló határozatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza meg.  
  
 XIV.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

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

52. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2004. évi Statútumának 
érvényessége. 

53. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és a Helyi Közösség 
hirdetőtábláján, s a megjelentetésének másnapjától lép életbe. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám:322-12 Nerić Lazar sk. 
Kelt: 2012.10.07.  Pannónia HK 
Pannónia Tanácsának elnöke 
 
 
155. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5. szám) és Pannónia Helyi Közösség Alapszabálya 39. szakaszának 
18. pontja alapján, Pannónia Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.07-i ülésén meghozta az alábbi 
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PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 

S Z A B Á L Y Z A T O T   
 

   1. szakasz 
 

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

    
2. szakasz 

 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak választása választókörzetekben történik. 
 

   3. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjai választásának választókörzeteit a Pannónia Helyi Közösség területén 
levő helységek alkotják, az alábbiak szerint:  
_______________________________________________________________________________ 
Sorszám    A választókörzet elnevezése   A választókörzet területe (utcák, helységek) 
_______________________________________________________________________________ 
1.       1. választókörzet                   Pannónia, Emődpuszta és Duboka  

2.       2. választókörzet                   Szurkos 
 

JELÖLÉS 
   4. szakasz 

 

 Pannónia Helyi Közösség tanácstagjának jelöltjeként oly nagykorú polgár jelölheti magát, vagy lehet 
más polgár jelöltje, aki az illető helyi közösség területén lakhellyel rendelkezik.  
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 10. 

 

   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 családnevének cirill írásmód szerinti betűrendje alapján. 
 

   9. szakasz 
 

A jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét e jelöltek családnevének cirill írásmód 
szerinti betűrendje határozza meg. 
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   10. szakasz 
 

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

   11. szakasz 
 

 Pannónia Helyi Közösség tanácstagságát területi elven választják.  
 Pannónia Helyi Közösség Pannónia, Emődpuszta, Duboka és Szurkos helységekből áll. Pannónia, 
Emődpuszta és Duboka települések 9 tanácstagot, míg Szurkos település 2 tanácstagot választ.  
 

   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 

 
 A helyi közösség választópolgárainak névjegyzékét, az illető helyi közösség tanácstagjai 
választásakor, 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. 

 
   16. szakasz 

 
A Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását szavazóhelyen 

tartják. 
 A szavazóhelyeket, végzés által, az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottság jelöli ki. 
 Az illető helyi közösség szakszolgálata megállapítja a szavazóhelyeket, s gondoskodik a 
szavazóbizottságok minden munkafeltételének biztosításáról, a tanácstagok választásának lebonyolításakor. 

 
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 Pannónia Helyi Közösség Alapszabályának 37. szakaszában részletezett 
teendőket. 
 E bizottságnak 5 tagja van, akiket e helyi közösség tanácsa nevez ki, 4 éves megbízatási időszakra. 
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SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
   18. szakasz 

 
 A szavazóbizottságokat a Választási Bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 nappal a választás 
megtartására kijelölt nap 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. 

                                                                        
   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 2013.12.01-én, 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. 
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   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. 
 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 19. és 20. 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. 
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 A SZAVAZÓHELY BEZÁRÁSA 
   33. szakasz 

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

   39. szakasz 
 

 E szabályzat megjelenik Pannónia Helyi Közösség hirdetőtábláján, s megjelenésének másnapján lép 
életbe.  
 
PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG  
TANÁCSA Nerić Lazar sk.  
Szám: 408-1/13 Pannónia Helyi Közösség Tanácsának  
Kelt: 2013.10.7. elnöke 
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156. 
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 Pannónia Helyi Közösség 
Alapszabálya 34. szakaszának 2. bekezdése alapján, Pannónia Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.07-i 
ülésén meghozta az alábbi 

 

 V É G Z É S T   
 

A PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Pannónia Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki: 
 1. Guzina Rajko, pannóniai lakos – elnök, 
 2. Radić Olivera, pannóniai lakos – tag, 
 3. Ivanković Zoran, szurkosi lakos - tag, 
 4. Parak Alisa, pannóniai lakos - tag, 
 5. Kozić Ljiljana, pannóniai 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 Pannónia Helyi 
Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, valamint az illető helyi közösség hirdetőtábláján. 
 
PANNÓNIA 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA Nerić Lazar sk,  
Szám: 405-13. a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.10.7. elnöke 

 
157. 
 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), Pobeda Helyi Közösség Tanácsa, a 
2012.10.08-án megtartott ülésén meghozta 
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POBEDA HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
   1. szakasz  

 
 Pobeda 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 vannak. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség, Pobeda 
 A Helyi Közösség székhelye: Pobeda, Moša Pijade u. 4. sz. 
 

   4. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Pobeda, Svetićevo és Kavilló helységeket 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. 
 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 második szombatja.  
 

   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, 
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 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 ellátásában,  
 13. a művelődés és könyvtárügy,  s a helyi közösség számára lényeges, egyéb tevékenységek 
területi, pénzügyi és szervezeti feltételek biztosításában, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvételben, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatásban, 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. 
 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 az illető helyi közösség rendelkezésére álló eszközök 
utalványozója, azzal, hogy az utalványozáshoz két személy 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 SZERVEI 
 

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

   22. szakasz 
  
 E Tanácsnak 15 tagja van, az alábbiak szerint: 

-  Pobeda helység 5 képviselővel, 
- Kavilló helység 5 képviselővel és 
- Svetićevo helység 5 képviselővel rendelkezik. 
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, mely szabályzatot Pobeda Helyi 
Közösség Tanácsa hozza, 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 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 Tanácstagságát területi elven választják. 
 

   26. szakasz 
 

A területi elvvel összhangban, a több helységből álló helyi közösségekben, minden helység a 11. 
szakaszban megállapított számú tagot választ.  

 
   27. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti más polgár, aki a Szerb 
Köztársaság polgára, nagykorú, cselekvőképes s Pobeda Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 15. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervénél hitelesíthetik. 
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 A szavazólapon a jelölt teljes neve és születési éve mellett a jelölő elnevezése 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 két elnökhelyettest 
választanak, illetve rendelnek vissza, amellett hogy lehetőleg minden helység képviselve legyen.  
 

   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. 
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VII. A TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT SZERVEK 
 

   35. szakasz 
 

 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és 
a Szavazóbizottság. 
 A Választást Lebonyolító Bizottságnak 3 tagja van (elnök és tagság). 
 A Szavazóbizottságnak 3 tagja (szavazóbizottsági elnök és tagság) van, melyeknek helyettesei 
vannak.  
 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, 
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 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 
 

   40. 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 3 tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

 
   41. szakasz 

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

 
   42. 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. 
 

   43. szakasz 
 

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

 
   44. szakasz 

 
 A Helyi Közösségnek lehet titkára, szerződéses postai alkalmazottja és kommunális 
munkása/sírásója.  
 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. 
 A szerződéses postai alkalmazott a Szerb Állami Postahivatal KV által átruházott feladatokat látja el, 
s más teendőket, a törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről szóló 
Szabályzattal összhangban. 
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 A kommunális munkás/sírásó a vízvezeték-hálózathoz kötődő teendőket látja el, s más teendőket, a 
törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről szóló Szabályzattal összhangban.  
 

   45. szakasz 
 

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

   46. 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, s a 
Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 
 

   47. 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 
  
 XI.  MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

   48. 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. 

 

   49. 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 
 

   50. 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. 
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 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 
 

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

   52. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 2006.07.04-i Statútumának 
érvényessége. 

   53. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály, meghozatalától számított 15 napon belül megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában és a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s a megjelentetésének másnapjától lép életbe.  

 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 99 Zabos Jenci sk. 
Kelt: 2013.10.08. Pobeda HK 
POBEDA Tanácsának elnöke 
 
158. 

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 Pobeda Helyi Közösség 
Alapszabálya 39. szakaszának 17. pontja alapján, Pobeda Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.08-i 
ülésén meghozta az alábbi 
 

POBEDA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
   1. szakasz 

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

   2. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácstagjainak választása választókörzetekben történik. 
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   3. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjai választásának választókörzeteit a Pobeda Helyi Közösség területén 
levő utcák vagy helységek alkotják, az alábbiak szerint: 
 
Sorszám: A választókörzet elnevezése A választókörzet területe (utcák, helységek)  
1. 1. választókörzet - 

Pobeda 
Ifjúság u., Moša Pijade u., Petőfi Sándor u., Lenin u., Pionír u. 

2. 2. választókörzet -  
Svetićevo 

Testvériség u., Köztársaság u., Proletár u., November 29. u., 
Paraszt u., Harcos u.  

3. 3. választókörzet -  
Kavilló 

Topolyai út, Munkás u. 

 
 
JELÖLÉS 

   4. szakasz 
 

 A helyi közösség tanácstagságába való választásra jogot formálhat a Szerb Köztársaság minden oly 
polgára aki ezen ország állampolgára, aki nagykorú, cselekvőképes, s Pobeda Helyi Közösség területén 
lakhellyel rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 15. 
 A jelölés végett begyűjtött aláírásokat Topolya Községi Közigazgatási Hivatalánál hitelesíthetik.  
 

   5. 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. 
 

   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, foglalkozása és lakcíme szerepel, s feltüntethető 
a jelölő neve is.  
 A jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét a jelölések benyújtásának időrendje 
határozza meg. 
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10. szakasz 
 

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

   11. szakasz 
 

Pobeda Helyi Közösségének tanácstagságát területi elven választják. 
 Pobeda Helyi Közösség Pobeda, Buránysor és Kavilló helységekből áll, s tanácstagot minden 
helység az alábbiak szerint választ: Pobeda helység 5, Szurkos helység 5 és Kavilló helység 5 tanácstagot.  
 

   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 
 

 A helyi közösség választópolgárainak névjegyzékét, Pobeda Helyi Közösség tanácstagjai 
választásakor, 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 
 

 Pobeda Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását 
szavazóhelyen tartják. 
 E szavazóhelyeket, végzés által, az illető helyi közösség tanácstag-választásának lebonyolításával 
megbízott Bizottság jelöli ki. 
 A Helyi Közösség Szakszolgálata berendezi a szavazóhelyeket, s gondoskodik a szavazóbizottságok 
minden munkafeltételének biztosítottságáról, a tanácstagok választásának lebonyolításakor.  
 
 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 Pobeda Helyi Közösség Alapszabályának 37. szakaszában részletezett teendőket. 
 E bizottságnak 3 tagja van, akiket Pobeda Helyi Közösség tanácsa nevez ki, 4 éves megbízatási 
időszakra. 
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 SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
   18. szakasz 

 
A szavazóbizottságokat a Választási Bizottság nevezi ki. 
A választás lebonyolításával megbízott szerv kinevezéséről szóló végzések megjelennek Topolya 

Község Hivatalos Lapjában, az ezek meghozatalától számított öt napon belül.   
  

   19. szakasz 
 

 A tanácstagságra önmagát jelölő polgár, egy megfigyelőt állíthat a jelölésének szavazóhelye 
esetében, mely személy a jelölt közelebbi családtagja nem lehet.  
 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 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. 
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 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. 
 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. 
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 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. 
 
 A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA 
 

   38. szakasz 
 

 Az illető szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményének megállapítását követően, az illető 
Szavazóbizottság, Pobeda 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. 
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   40. szakasz 
 

 E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 
napon belül, emellett az illető helyi közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában való 
megjelenésének másnapján lép életbe. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA  
Szám:  100 Zabos Jenci sk.  
Kelt: 2013.10.08. a Helyi Közösség Tanácsának  
POBEDA    elnöke 
 
159. 

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 2013.10.08-i 
ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A POBEDA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

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

1. Szuromi Krisztián, pobedai lakos – elnök, 
2. Pintér Szabina, pobedai lakos – tag,  
3. Jerkan Gojko, buránysori 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 az illető helyi közösség hirdetőtábláján. 
  
POBEDA 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA Zabos Jenci sk,  
Szám: 101. a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.10.08. elnöke 
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160. 
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), Bácskossuthfalva Helyi Közösség 
Tanácsa, a 2013.10.01-én megtartott ülésén meghozta  
 

BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
  1.szakasz 

 
 Bácskossuthfalva 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). 

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

  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 vannak. 

A Helyi Közösség elnevezése: Mesna Zajednica Stara Moravica, Helyi Közösség Bácskossuthfalva. 
 A Helyi Közösség székhelye Bácskossuthfalván, a Pacséri út 2. sz. alatt van.  
 

  4. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Bácskossuthfalva helységet foglalja magába. 
 

  5. szakasz 
 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
 E pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, Bácskossuthfalva Helyi Közösség nevének, szerb nyelvű, cirill 
betűs feliratát, valamint ugyanezen felirat magyar, ruszin és szlovák nyelvű változatát tartalmazza, az ezeknek 
megfelelő helyesírással, az alábbiak szerint: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРА МОРАВИЦА, HELYI 
KÖZÖSSÉG BÁCSKOSSUTHFALVA, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРА МОРАВИЦА, MESNA 
ZAJEDNICA STARA MORAVICA. A pecsét közepében Bácskossuthfalva jelképe található.  
 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 a falunap és a szüreti napok. A falunapot minden év májusának utolsó 
hétvégéjén, míg a szüreti napokat minden év szeptemberében ünneplik.  

A Helyi Közösség jelképei a címer és a zászló. 
 A Helyi Közösség címere kék színű, pajzs alakú,  jobb és bal oldalról sárga színű búzakalászokkal.  
A címer közepében piros szívvel, a pajzs alsó részén szablya, melynek nyele a pajzs bal felén áll. A pajzs 
felett háromágú, vörös színű drágakövekkel ékesített, sárga színű korona. A korona három ága között két 
kisebb ág látható, vörös színű drágakövekkel.  
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 A Helyi Közösség zászlója négyszög alakú, fehér alapú, középen Bácskossuthfalva címerével. Bal 
oldalán az alábbi, fentről lefele haladó feliratot tartalmazó szalag függ: Stara Moravica, míg jobb oldalon az 
alábbi, fentről lefele haladó feliratot tartalmazó szalag függ: Bácskossuthfalva. E szalagok színe fehér, a 
feliratok sárgák.  
 A Helyi Közösség díszpecsétje kör alakú, 50 mm átmérőjű, nem jogügyletekre szolgál. A díszpecsét 
a Helyi Közösség hivatalos pecsétjével azonos külalakkal rendelkezik. A két pecsét közötti különbség hogy a 
díszpecséten látható az alapítás éve: „anno 1786”, míg e pecsét tartalmát egy borostyánkoszorú is körülveszi.     
 

  7. szakasz 
 

A Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét a Helyi Közösség Tanácsának elnöke látja el. A Helyi 
Közösség elnökének távolmaradása esetén, az elnököt az általa, vagy a Helyi Közösség Tanácsa által erre 
felhatalmazott személy képviseli.  
 
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 tanács 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 bevezetésében és megvalósításában, 
 11. a községi és állami szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködésben, 
 12. a község által átruházott teendők ellátásában,  
 13. a művelődés s a helyi közösség számára lényeges, egyéb társadalmi tevékenységek területi, 
pénzügyi és szervezeti feltételek biztosításában, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezésében és az ebben való 
részvételben, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatásban, végül 
 16. a Helyi Közösség Alapszabálya 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; 
 4. Ajándékok és más eszközök.  

A Helyi Közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását a Községi Tanács végzi, s mely 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 napon belül. 
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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. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke és elnökhelyettese, valamint a Helyi Közösség titkára az illető 
helyi közösség rendelkezésére álló eszközök utalványozói, azzal, hogy az utalványozáshoz két 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 200 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. 
 A Polgárok Gyűlésén a Helyi Közösség Tanácsának elnöke által kijelölt személy elnököl.  

E gyűlés munkájáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza e gyűlés helyét, idejét, a jelenlevők 
számát, a napirendet, a munka rövid leírását, s különösképpen az itt hozott, világosan megfogalmazott 
zárhatározatokat és álláspontokat. A jegyzőkönyvet az elnöklő és a jegyzőkönyvvezető írják alá. 
Amennyiben a polgárok gyűlését a polgárok igénylésére tartják, a jegyzőkönyv egy példánya a gyűlés 
indítványozóját illeti.  
 

  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.  
      A népszavazás meghirdetésének javaslata származhat a Helyi Közösség Tanácsától, az illető helyi 
közösség 200 polgárától és a Községi Képviselő-testülettől. 
 Népszavazás meghirdetéséről s az illető helyi közösség által önállóan eldöntendő kérdésekről 
alkotott vélemény írásos kinyilvánításáról szóló határozatot a Helyi Közösség Tanácsa hozza, amennyiben 
úgy ítéli hogy célszerű az illető kérdésben a polgárok véleményét említett módon kérni. A célszerűség okait 
indokolni kell.  
 Kötelezően népszavazás útján hozható döntés: 

1. a helyi közösség alakításáról, egyesítéséről vagy megszüntetéséről; 
2. a helyi közösség jogállása módosításának kezdeményezéséről.  

 
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. 
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  22. szakasz 
 
 E Tanácsnak 18 (tizennyolc) tagja van. 
 A tanácstag lakhelye kötelezően a helyi közösség területén található. 
 A tanácstagok megbízatása 4 (négy) 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 (hatvan) 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, 
meghozatalától számított 15 napon belül, megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 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. (tizennyolcadik) 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 Bácskossuthfalva Helyi Közösség területén lakhellyel 
rendelkezik. 

Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 30 (harminc). 
A jelöltséget támogató aláírásokat nem hitelesítik. 
A szavazólapon a jelölt teljes neve és születési éve mellett, a jelölt igénylésére, 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, a mandátum a jelölési iratanyagot előbb 
benyújtó jelöltet illeti meg. 
 

  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 (tizenöt) 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 újonnan választott tanácstagjainak többsége jelen van. 

A Helyi Közösség Tanácsának alakuló ülésén, e Tanács tagságából elnököt és elnökhelyettest választanak. 
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Az elnök és elnökhelyettes választását a Helyi Közösség tanácstagságának legalább egyharmada 
javasolhatja. 

A Helyi Közösség Tanácsának elnökét, ennek távolléte esetében az elnökhelyettes helyettesíti. 
 

  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, végül 
a tanácsülésekről 5 alkalommal való, igazolatlan hiányzás miatt szűnik meg.  
 

  30. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága (huszonöt) 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 (tizenöt) 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 Bizottságnak 5 tagja van: elnök, elnökhelyettes és 3 (három) tag. 
 A Szavazóbizottságoknak 6 ( hat) tagja van, melyek összetétele elnök, elnökhelyettes és 4 (négy) 
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 választás lebonyolításával megbízott szerv kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában, az 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, 
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 - 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, az illető határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
 

  36. szakasz 
 

 A Szavazóbizottságokat legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
 A Szavazóbizottságok a választást közvetlenül bonyolítják le, biztosítják ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítják az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodnak 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 végeznek. 

 
 
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 Polgárok 
Gyűlésének határozatait és zárhatározatait, 
 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. Szakszolgálatot alakít, megállapítja ennek illetékességi körét, alkalmazottainak számát, a bérek s 
az egyéb személyi jövedelem nagyságát, a pénzügyi lehetőségekkel és törvényes előírásokkal összhangban.  
 16. általános aktusokat hoz meg, a Helyi Közösség Szakszolgálatának működése érdekében, 
 17. megválasztja a Tanács elnökét és elnökhelyettesét, 
 18. megválasztja és hivatalba helyezi  a Helyi Közösség titkárát, míg e szerv hatáskörét, jogait, 
kötelezettségeit és jogosítványait a Tanács külön határozata szabályozza,   
 19. meghozza A közbeszerzésekről szóló Szabályzatot, 
 20. meghozza A Tanács tagjai megválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatot, 
 21. egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez, 
 22. végrehajtja a Helyi Közösség terveit, valamint munka- és fejlesztési programjait. 
 

  



Број 13. 8.11.2013. СТРАНА   717. OLDAL 2013.11.8. 13. szám 

  
 
 

 38. szakasz 
 

 A Helyi Közösség közéleti díjakat alapíthat, s ezeket odaítélheti, s díszpolgárrá avathat, melyről 
szóló határozatot a Helyi Közösség Tanácsa hozza meg, az előzőleg megállapított követelmények és mércék 
alapján, s melyeket a Helyi Közösség Tanácsának külön szabályzata szabályoz.   
 

  39. szakasz 
 
 A helyi közösség és szerveinek működésekor biztosítani kell a területén élő nemzetek és 
nemzetiségek nyelvének és írásmódjának alkalmazását. 
 

  40. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa más felhasználók használatára bocsáthatja a rendelkezésére álló 
ingatlanokat, az épületek jó házigazda módján való karbantartásának, ezek megfelelő átalakításának és 
bővítésének feltételével, mégpedig a törvény által előírt módon. A Helyi Közösség Tanácsa határozhat az e 
helyi közösség területén levő ingatlan megszerzéséről is, a helyi lakosság szükségleteinek és érdekének 
kielégítése végett.   
 

X. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK 
 

  41. 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 Békéltető Tanácsnak 3 (három) tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

 
  42. szakasz 

 
 A Helyi Közösségben, állandó munkatestületekként az alábbi bizottságok alakulnak: 
 1. Kárfelmérő Bizottság; 
 2. Felekezeti és kegyeleti bizottság; 
            3. Falufejlesztési és KKV-fejlesztési (Kis- és Középvállalkozásokat fejlesztő) Bizottság; 
            4. Ösztöndíjakat Odaítélő Bizottság;  
            5. Népünnepélyeket Szervező Bizottság;  
            6. Környezetvédelmi és Sportügyi Bizottság;  
            7. Testvérvárosokkal Ápolt Kapcsolatokért Felelős Bizottság;   
            8. Díjakat Odaítélő Bizottság;  
            9. Rendkívüli Helyzetek Bizottsága. 
 

  43. szakasz 
 

 A bizottságok hatáskörét külön szabályzat szabályozza. 
 

  44. szakasz 
 

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

A Kárfelmérő Bizottság adatokat gyűjt a felügyelőség részére, elemi csapás esetén. 
 

  45. szakasz 
 

 A Helyi Közösségnek lehet titkára. 
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A Helyi Közösség titkárát e helyi közösség nyilvános pályázata alapján nevezik ki. Munkájáért e 
titkár a Helyi Közösség Tanácsának s ennek elnökének felel.  

A Helyi Közösség titkárának megbízatása 4 (négy) évig tart. E megbízatás leteltével ugyanazon 
személy titkárként ismét kinevezhető. A Helyi Közösség titkára szakmai, adminisztratív, műszaki, pénzügyi 
és más teendőket lát el, a törvénnyel és A Helyi Közösségben létesített munkahelyek szervezéséről és 
rendszeréről szóló Szabályzattal összhangban.  
 

  46. szakasz 
 

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

  47. szakasz 
  
 A polgárok közös igényeinek kielégítése végett, a Helyi Közösség vállalatokat, intézményeket s más 
szervezeteket, közösségeket alapíthat.  

 

 XI. POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ 
 

  48. 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, s a 
Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 
 

  49. 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 (harminc) napon belül e petíció benyújtóival közölni. 
  

XII. MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

  50. 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. 

  51. 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 
 

  52. szakasz 
 

A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános. 
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 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 a Helyi Közösség Alapszabályával 
összhangban. 
  

XIV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

  53. szakasz 
 

 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot legalább 200 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 2/3-os (kétharmados) szavazati többség által. 
 Az Alapszabály s ennek módosításai, melyeket a törvényes rendelkezésekkel vagy községi 
határozatokkal való összhangba hozatal végett hoztak, megjelennek Topolya Község Hivatalos Lapjában, az 
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. 
 

  54. szakasz 
 

 A helyi közösség alakításának vagy területe módosításának eljárását a polgárok a törvénnyel és a 
községi Statútummal összhangban indítványozhatják.  
 A község az illető helyi közösséget csakis az e helyi közösség területén lakhellyel rendelkező 
polgárok többségi véleményének előzőleges megszerzése mellett szüntetheti meg.  

 
  55. szakasz 

 
Az Alapszabály rendelkezéseinek értelmezése s ezek alkalmazása a Helyi Közösség Tanácsának 

hatáskörébe tartozik. 
 

  56. szakasz 
 

 A jelen Alapszabály hatályba lépésével érvényét veszíti e Helyi Közösség 2009.06.16-án meghozott 
Alapszabálya.  
 

  57. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály megjelenik az illető helyi közösség hirdetőtábláján, s közzétételének másnapján 
lép életbe. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 290 Fazekas Róbert, sk., 
Kelt: 2013.10.01. Bácskossuthfalva Helyi Közösség Tanácsának 
Bácskossuthfalva elnöke 
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161. 
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 Bácskossuthfalva Helyi Közösség 
Alapszabálya 37. szakaszának 21. pontja alapján, Bácskossuthfalva Helyi Közösség Tanácsa, annak 
2013.10.01-i ülésén meghozta az alábbi 
 

BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
1.szakasz 

 
E szabályzat közelebbről szabályozza Bácskossuthfalva Helyi Közösség tanácstagjai választása 

lebonyolítását illető eljárást és ennek módját. 
 
VÁLASZTÓKÖRZETEK 

 
2. szakasz 

 
A Helyi Közösség tanácstagjainak választása egy választókörzetben, hat szavazóhelyen történik: 

1. szavazóhely -  Bácskossuthfalva – Az id. Kovács Gyula Á.I. épülete, Táncsics Mihály u. 2. sz. alatt,  
2. szavazóhely - Bácskossuthfalva – Az id. Kovács Gyula Á.I. épülete, Táncsics Mihály u. 2. sz. alatt, 
3. szavazóhely -  Bácskossuthfalva – Az id. Kovács Gyula Á.I. épülete, Táncsics Mihály u. 2. sz. alatt, 
4. szavazóhely -  Bácskossuthfalva – Az id. Kovács Gyula Á.I. épülete, Táncsics Mihály u. 2. sz. alatt, 
5. szavazóhely -  Bácskossuthfalva – Az id. Kovács Gyula Á.I. épülete, Táncsics Mihály u. 2. sz. alatt, 
6. szavazóhely -  Bácskossuthfalva – Az id. Kovács Gyula Á.I. épülete, Táncsics Mihály u. 2. sz. alatt. 
 

Minden szavazóhelyen ugyanazon tanácstagokat választják, összesen 18 tanácstagot.   
 

3. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácstag-választásának szavazókörzeteit az Bácskossuthfalva HK területén levő 
utcák vagy települések alkotják, az alábbiak szerint: 
 

Sorszám A szavazókörzet 
elnevezése 

Azon terület, melyre a szavazókörzetet alakították (utcák, 
települések) 

  1. szavazókörzet 
(39. szavazóhely) 

Szabó Dániel, József Attila, Perdó Völgy, Dr Dévai Lajos (JNH), 
Mátyás király (Testvériség - Egység), Orgona, Posta utcák, 
Bácskossuthfalvai út, Drágics István, Zsák- utcák, Park, Dűlő, 
Eperfás. 

  2. szavazókörzet 
(40. szavazóhely) 

Szent István (Boris Kidrič), Mesterköz utcák, Szabadkai út, Papp 
Dániel, Telefon, Bálint Károly (Marx), Alkotmány, Mikszáth 
Kálmán (Kiss Ferenc), Mélykút (Pionír) utcák, Topolyai út, Keleti, 
Ivan Modričin (Papp Pál) és Vuk Karadžić (Papp Pál) utcák.  

  3. szavazókörzet 
(41. szavazóhely) 

Felszabadulás, Gulyás (Csáki Lajos), Újvidék, Gróf Széchenyi 
István (Ivo Lola Ribar), Május 1., Köztársaság, Március 8., Magyar, 
Keskeny (Proletár), Hárs (Október 18.), Gesztenye (November 29.), 
Nyári, Győzelem, Nikola Tesla, Bácska (Lenin) utcák és a tanyák. 
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  4. szavazókörzet 
(42. szavazóhely) 

Ady Endre, Kendergyár, Arany János, Sólyaköz utcák, Ongai 
Völgy, Akác  (Ifjúság), Szibijányi Jank (Ifjúság) utcák, Bajsai út, 
Órásköz, Árpád és Belgrád utcák.  

  5. szavazókörzet 
(43. szavazóhely) 

Iskola, Kurta, Zrínyi Miklós (Harcos), Huszár (Brigád), Vasút, 
Kossuth Lajos (Tito marsall), Új sor, Táncsics Mihály (Bolmán) 
utcák, Árok, Völgy, Új nyugati, Kőbánya és Zsáki József utcák.  

  6. szavazókörzet 
(44. szavazóhely) 

Id. Kovács Gyula (Kovács Gyula), Kunmadaras (Népfront), Petőfi 
Sándor, Gyepszél, Temető, Szőlő, Danilo Kiš (Partizán), Domb, 
Kis, Jászkisér  (Rohammunkás), Duna, Dózsa György és Karcag 
utcák. 

 
JELÖLÉS 

 
4. szakasz 

 
A Bácskossuthfalva 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.  

Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 30. mégpedig a Szerb Köztársaság azon polgáraitól 
akik nagykorúak s lakhelyük Bácskossuthfalva Helyi Közösség területén található. 

A jelöléshez szükséges aláírásokat nem hitelesítik. 
Egy jelöltet az aláírás kibocsátója csak egyszer támogathat.  

 
5. szakasz 

 
A jelöltek jelöléseit az illető helyi közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott 

Bizottsághoz nyújtják be, legalább 15 nappal a választásra kijelölt nap előtt. 
A jelölés mellé be kell nyújtani az illető jelölt községi választói névjegyzékbe való bejegyzettségről 

szóló 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 jelölésének benyújtási időrendje alapján. 

 
9. szakasz 

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

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

11. szakasz 
 
 

Bácskossuthfalva  Helyi Közösség tanácstagjait egységes listáról választják, minden egységben 
összesen 18 tanácstagot választanak Bácskossuthfalva Helyi Közösség Tanácsába. 

 
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. 
 

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 szavazóhelyeken tartják. 
E szavazóhelyeket, 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 Bácskossuthfalva Helyi Közösség Alapszabályának 35. szakaszában részletezett 
teendőket. 
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E bizottságnak 5 tagja van (elnök, elnökhelyettes és három tag), akiket a Helyi Közösség Tanácsa 
nevez ki 4 éves megbízatásra. 

A választás lebonyolításával megbízott Bizottság kinevezéséről szóló végzés megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 5 napon belül. 

A választás lebonyolításával megbízott Bizottság tagsága és helyettes tagsága csakis a 
Bácskossuthfalva Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkező polgárokból állhat.  
 

SZAVAZÓBIZOTTSÁG 
 

18. szakasz 
 

A Szavazóbizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
 

19. szakasz 
 

A Szavazóbizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a szavazóhely 
rendjének fenntartásáról a választás időtartama alatt és egyéb, A választás lebonyolításával megbízott 
Bizottság által meghatározott teendőket is végez. 

A Szavazóbizottság eltávolíthatja a polgárt a szavazóhelyről, amennyiben az megbontja a 
szavazóhely rendjét, akadályozza a szavazóbizottság munkáját, vagy bármely más módon megpróbál a 
szavazóbizottság munkájában résztvenni, s mely tényt a szavazóbizottság működéséről készült minden 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell, 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. 
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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. 
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 28. és 29. szakasza alapján lefolytatott szavazást a Szavazóbizottság az ennek 
munkájáról szóló jegyzőkönyvben tünteti fel. 
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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 ZÁRÁSA 
 

33. szakasz 
 

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

 
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. 
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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 
 

E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 
napon belül, emellett a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában való 
közzétételének napján lép életbe. 
 
BÁCSKOSSUTHFALVA  
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA Fazekas Róbert sk  
Szám: 291  a Helyi Közösség Tanácsának  
Kelt: 2013.10.1. elnöke 
 
162. 
 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), Tomislavci Helyi Közösség Tanácsa, a 
2013.10.11-én megtartott ülésén meghozta 
 

TOMISLAVCI HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
   1. szakasz 

 
 Tomislavci 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 vannak. 
 A Helyi Közösség elnevezése: Helyi Közösség, Tomislavci 
 A Helyi Közösség székhelye: Tomislavci, Kozara u. 34. sz. 
 

   4. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tomislavci helységet foglalja magába. 
 

   5. szakasz 
 

 A helyi közösségnek pecsétje és bélyegzője van. 
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 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 VII. 7-e (Szent Iván napja). 
 A Helyi Közösség jelképei a címer és a zászló. 
 A Helyi Közösség címere ellipszis alakú, cirill T betűvel középen, e betű felett koronával, mely alatt 
az 1921 évszám látható. 
  

   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 ellátásában,  
 13. a művelődés és könyvtárügy,  s a helyi közösség számára lényeges, egyéb tevékenységek 
területi, pénzügyi és szervezeti feltételek biztosításában, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvételben, 
 15. a Helyi Közösség polgárai szociális – gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről 
való tájékoztatásban, 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. 
 A Helyi Közösség anyagi - pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a községi költségvetési felügyelőség végzi. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke és a Végrehajtó Tanács elnöke az illető helyi közösség 
rendelkezésére álló eszközök utalványozói, azzal, hogy az utalványozáshoz mindkét személy aláírása 
szükséges. 
 Amennyiben a Községi Képviselő-testület a Helyi Közösség részére, hatásköréből átruházta 
bizonyos teendők ellátását, az illetékes községi szerv felfüggesztheti ezen átruházott teendők pénzügyi 
támogatását, amennyiben a Helyi Közösség nem látja el az átruházott teendőket, az átruházásról szóló 
határozattal vagy szerződéssel összhangban.   

 
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 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 9 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. 
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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 Tanácstagságát 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 Tomislavci Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 20. 
 A jelöltséget támogató aláírásokat nem hitelesítik. 
 A szavazólapon a jelölt teljes neve és születési éve mellett a jelölő neve is szerepelhet.  

 
   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. 
 

   31. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága 25%-ának javaslatára, mely helyi közösségben e Tanácsot megválasztották. 
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 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 
a Szavazóbizottság. 
 A választás lebonyolításával megbízott szerv kinevezéséről szóló végzések megjelennek Topolya 
Község Hivatalos Lapjában, az ezek meghozatalától számított 5 napon belül. 
 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és 
a Szavazóbizottság. 
 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. 

 
   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,  
 - 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. 
 

   37. 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. 
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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. 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 

  
  39. szakasz 

 
 A Tanács végrehajtó szerve a Végrehajtó Tanács. 
 A Végrehajtó Tanácsnak 3 tagja van. 
 A Végrehajtó Tanács tagjai lehetnek egyszerre a Tanács tagjai is. 
 A Végrehajtó Tanácsnak elnöke és elnökhelyettese van.  
 A Tanács elnöke vagy ennek helyettese nem lehet egyszersmind a Végrehajtó Tanács elnöke is. 
 

40. 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. 
 

   41. 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, 
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 - 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 5 tagja van. 
 A Bizottságoknak s a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 
 

   43. szakasz 
 

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

   44. 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. 
   

   45. szakasz 
 

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

 
   46. 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. 

 
   47. 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 
 

   48. 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, s a 
Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 
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   49. 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 
  
 XI.  MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

   50. 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. 

   51. 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 
 

   52. 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 
 

   53. szakasz 
 

 Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot legalább 25 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. 
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   54. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a Helyi Közösség 8/2009. számú, 2009.07.13-i 
Statútumának érvényessége.  
 

   55. szakasz 
 

 Ezen Alapszabály, meghozatalától számított 15 napon belül megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában és a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s a megjelentetésének másnapjától lép életbe. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám:  10/2013. Spasojević Mirko sk  
Kelt: 2013.10.11. Tomislavci HK 
Tomislavci Tanácsának elnöke 
 
163. 
 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 Tomislavci Helyi Közösség 
Alapszabálya 38. szakasza alapján, Tomislavci Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.10.11-i ülésén 
meghozta az alábbi 
 

TOMISLAVCI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
1.szakasz 

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

2. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácstagjainak választását a 28. sz. községi választókörzetben tartják. 
 
JELÖLÉS  

 
3. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsába oly polgár jelöltetheti magát, aki a Szerb Köztársaság polgára, 
nagykorú, cselekvőképes s e Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkezik. 
 Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 20. 
 A jelölés végett begyűjtött aláírásokat nem hitelesítik Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
illetékes szervénél. 
 

4. 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 választói névjegyzékbe való bejegyzés bizonylatát. 
 

5. szakasz 
 

 A javaslattevő az illető jelölt jelölését a jelöltlista megállapításáig és meghirdetéséig vonhatja vissza. 
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6. 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.  

7. 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. 
 

8. szakasz 
 

 A jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét e jelöltek családnevének cirill írásmód 
szerinti betűrendje határozza meg. 
 

   9. szakasz 
 

 A szavazólapokat szerb nyelven, cirill írásmóddal nyomtatják. 
 

   10. szakasz 
 

 Tomislavci Helyi Közösség tanácstagjait nem területi elven választják.  
 

   11. 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 
 

   12. szakasz 
 

 Az illető helyi közösség választópolgárainak névjegyzékét, e helyi közösség tanácstagjai 
választásakor, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes szerve állítja össze, ugyanezen helyi 
közösség igénylésére. 

   13. 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. 

 
   14. szakasz 

 

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

   15. szakasz 
 

 Tomislavci Helyi Közösség tanácstagjainak választókörzetek keretében történő választását 
szavazóhelyen tartják. 
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 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 
minden munkafeltételének biztosításáról, a tanácstagok választásának lebonyolításakor.  
 
 A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

 
   16. 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 Tomislavci Helyi Közösség Alapszabályának 37. szakaszában részletezett 
teendőket. 
 E bizottságnak 3 tagja van, akiket e helyi közösség tanácsa nevez ki, 4 éves megbízatási időszakra. 
 

   17. szakasz 
 

A szavazóbizottságokat a Választási Bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 nappal a választás 
megtartására kijelölt nap előtt. 

 
   18. 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. 
 

   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 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. 

 
   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. 
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 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. 
 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. 
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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. 
 

   30. szakasz 
 

 A jelen szabályzat 19. és 20. 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. 
 
 
 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. 
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A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA 
 

   37. szakasz 
 

 Az illető szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményének megállapítását követően, az illető 
Szavazóbizottság, Tomislavci 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, mely végeredmény  
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, ezen eredmények megállapításától számított 5 napon belül. 
 

   39. szakasz 
 

 E Szabályzat megjelenik a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában és ennek meghozatalától számított 15 napon belül lép életbe.  
 
Tomislavci 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 10-P/2013. Spasojević Mirko sk, 
Kelt: 2013.10.11. a Helyi Közösség Tanácsának  
 elnöke  
164. 

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 Tomislavci Helyi Közösség 
Alapszabálya 35. szakaszának 2. bekezdése alapján, Tomislavci Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013.09.29-
i ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T  
 

A TOMISLAVCI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 
 

I. 
 

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

 1. Uzelac Nada,  tomislavci lakos – elnök, 
 2. Jovanović Nedeljko, tomislavci lakos – tag, 
 3. Agbaba Ljiljana, tomislavci lakos – tag. 
 

II. 
 E Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - kijelöli a szavazóbizottságokat s kinevezi ezek tagságát,  
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 - 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 Tomislavci Helyi 
Közösség Alapszabályával előirányzott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik az illető helyi közösség 
hirdetőtábláján. 
  
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
TOMISLAVCI Spasojević Mirko sk, 
Szám: 03/10. a Helyi Közösség Tanácsának 
Kelt: 2013.09.29. elnöke 
 
165. 
 Az eredeti szöveggel való egybevetést követően, megállapítást nyert hogy Njegoševo Helyi 
Közösség Alapszabályának, valamint a Njegoševo Helyi Közösség tanácstagjai választásának 
lebonyolításáról szóló Szabályzat szövegébe (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/12. szám) hiba 
csúszott, ezért kibocsátjuk az alábbi 
 

H E L Y E S B Í T É S T  
 

NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYA  
  

 A 25. szakasz 3. bekezdésében „A jelölést támogatók aláírásai hitelesíthetők Topolya Községi 
Közigazgatási Hivatalának illetékes szervénél.” megfogalmazás helyett „A jelölést támogatók aláírásai nem 

hitelesítendők a községi közigazgatás illetékes szervénél.“ megfogalmazás áll.  
 

valamint a 
NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK 

LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 
szövegében 

 
 Mely 4. szakasza 3. bekezdésének „A jelölést támogatók aláírásai hitelesíthetők Topolya Községi 
Közigazgatási Hivatalának illetékes szervénél.” megfogalmazás helyett: „A jelölést támogatók aláírásai nem 
hitelesítendők a községi közigazgatás illetékes szervénél.“ megfogalmazás áll. 
 
 Képviselő-testületi Szolgálat 
166. 
 Az eredeti szöveggel való összehasonlítás megtörténtével, megállapítottuk hogy Topolya község 
Hivatalos Lapjának 2013/12. számában megjelent Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjai választásának 
lebonyolításától szóló Szabályzatban, a Pacsér Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról 
szóló Szabályzatban és a Pacsér Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottság elnökének 
és tagságának kinevezéséről szóló végzésben hiba csúszott a magyar nyelvű szövegekben, ezért Topolya 
község Hivatalos Lapjának kiadásáról szóló határozat 3. szakasza alapján (Topolya község Hivatalos Lapja, 
2006/9 szám) kibocsátjuk az alábbi 
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H E L Y E S B Í T É S Е K E T 

 
1.  A Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló   

Szabályzatot illetőleg 
 

 A Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról  szóló Szabályzat magyar 
nyelvű szövegének 13. szakasza 1. bekezdésében szereplő „Pobeda” szó helyett „Kisbelgrád” szónak kell 
állnia. 
 

2. A Pacsér Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló 
Szabályzatot illetőleg 

 
 A Pacsér Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló Szabályzat magyar 
nyelvű szövegének 18., 19. és 20. szakaszainak  a megjelent szerb nyelvű szöveg helyett a megfelelő magyar 
nyelvű szövegnek kell állnia: 
 

„18. szakasz 
 

A szavazóbizottságokat, melyekből 3 van, a Tanács javaslatára a Választási Bizottság nevezi ki, 
legkésőbb 10 nappal a választás megtartására kijelölt nap előtt.   

A Szavazóbizottságoknak egyenként 6 tagjuk (elnök és 2 tag, valamint ezek helyettesei) van. 
 

19. szakasz 
 

 Minden tanácstagságra jelölt polgár egy megfigyelőt állíthat a jelöltségének szavazóhelyére, mely 
megfigyelő nem lehet a jelölt közelebbi családtagja.  
 A megfigyelő jelen lehet a szavazóhelyen a szavazás alatt s az eredmények összegzésénél, 
határozathozatali jog nélkül.   

A megfigyelő köteles írásban jelentkezni a Választási Bizottságnál (vagy a jelölt köteles a 
megfigyelőt bejelenteni) a választás előtt három nappal, őt jelölt aláírása mellett.  
 

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 Helyi Közösség Alapszabálya 36. és 37. szakaszának rendelkezései szerint. 
 A Szavazóbizottság eltávolíthatja a megfigyelőt vagy választópolgárt a szavazóhelyről, amennyiben 
az megbontja a szavazóhely rendjét, akadályozza a Szavazóbizottság munkáját, vagy bármely más módon 
megpróbál a Szavazóbizottság munkájában részt venni, mely tényt a Szavazóbizottság munkájáról szóló 
minden jegyzőkönyvben meg kell állapítani, az eltávolítás okának feltüntetése mellett. „ 
 

3. A Pacsér Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító 
Bizottság elnökének és tagságának kinevezéséről szóló végzést illetőleg 

 
 A Pacsér Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottság elnökének és tagságának 
kinevezéséről szóló végzésben az aláírásban szereplő „Zsulyevity Zsolt, s.k.” helyett „Mr Szombathy Zoltán, 
s.k.,” kell állnia. 
 Képviselő-testületi Szolgálat 
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155. Pannónia Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló 

Szabályzat 
688 

   

156. Végzés a Pannónia Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító 
Bizottság elnökének és tagságának kinevezéséről 

694 

   
157. Pobeda Helyi Közösség Alapszabálya 694 

   
158. Pobeda Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló 

Szabályzat 
703 

   
159. Végzés a Pobeda Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottság 

elnökének és tagságának kinevezéséről 
709 

   
160. Bácskossuthfalva Helyi Közösség Alapszabálya 710 

   
161. Bácskossuthfalva Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló 

Szabályzat 
720 
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162.  Tomislavci Helyi Közösség Alapszabálya 726 

   
163. Tomislavci Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló 

Szabályzat 
735 

   
164. Végzés a Tomislavci Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító 

Bizottság elnökének és tagságának kinevezéséről 
740 

   
165. Helyesbítés a Njegosevo Helyi Közösség Alapszabálya valamint a Njegosevo Helyi 

Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló Szabályzat szövegében 
741 

   
166.  Helyesbítések a Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjai választásának 

lebonyolításáról szóló Szabályzatot, a Pacsér Helyi Közösség tanácstagjai 
választásának lebonyolításáról szóló Szabályzatot és a Pacsér Helyi Közösség 
tanácstagjainak választását lebonyolító bizottság elnökének és tagságának 
kinevezéséről szóló végzést illetőleg 

741 

   


