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206. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. és 76. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 

2014/83. - más. törv. és 2016/101. – más. törv. szám) és a Topolya község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozat 14. szakaszának 1. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5., 
2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám), Pacsér Helyi Közösség Tanácsa 2017. 10. 20-i ülésén meghozta 
  

PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG 
 

A L A P S Z A B Á L Y Á T  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
1. szakasz 

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

2. szakasz 
 

 E Helyi Közösség a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat alapján 
alakult (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. 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: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАЧИР, HELYI KÖZÖSSÉG PACSÉR. 
 A helyi közösség székhelye: Pacsér, Laza Kostić u. 2. sz. 
 

4. szakasz 
 

 E helyi közösség Pacsér helység és ugyanezen kataszteri község területét foglalja magába. 
 

5. szakasz 
 

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

6. szakasz 
 

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

7. szakasz 
 

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

 
 A helyi közösség polgárai, szükségleteik kielégítését és érdekeik megvalósítását az alábbi 
területeken eszközölhetik: 

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

8. békéltető tanácsok és kárbecslő bizottságok alakításában, 
 9. a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel való együttműködés, a tárgyalt helyi közösség 
polgárai számára jelentős érdekeket illetően, 
 10. a helyi járulék bevezetése és megvalósítása, 
 11. a községi és állami szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködésben, 
 12. a község által átruházott teendők ellátása 
 13. a művelődés és a könyvtári tevékenység számára lényeges területi, pénzügyi és szervezeti 
feltételek biztosítása, 
 14. az egészséges környezet és környezetvédelem biztosításának szervezése és az ebben való 
részvétel, 
 15. a helyi közösség polgárai szociális-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése és az erről való 
tájékoztatás, végül 
 16. a helyi közösség 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 is; 
 2. Adományok; 
 3. Az illető helyi közösség saját tevékenységéből megvalósított eszközök. 
 A helyi közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását a Községi Tanács végzi. 
 

10. szakasz 
 

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

11. szakasz 
 

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

12. szakasz 
 

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

 
IV. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐINEK ELLÁTÁSÁBAN 

 
13. szakasz 

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

14. szakasz 
 

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

15. szakasz 
 

 A Polgárok Gyűlését egy településre vagy annak egy részére vonatkozóan 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 megillet. 
 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. 
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18. szakasz 
 

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

19. szakasz 
 

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

20. szakasz 
 

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

V.  A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI 
 

21. szakasz 
 

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

22. szakasz 
 

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

VI. A TANÁCSTAGSÁG MEGVÁLASZTÁSA ÉS VISSZARENDELÉSE 
 

23. szakasz 
 

 A helyi közösség tanácstagjainak megválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke hirdeti meg, 
legkorábban 60, legkésőbb 30 nappal az előző összetétel mandátumának lejárta előtt, a község Statútumával, 
a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozattal, a Helyi Közösség Alapszabályával 
és a helyi közösség tanácstagjai választásának 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 tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló 
Szabályzattal összhangban.  
             A helyi közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló Szabályzat megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában, ennek meghozatalától számított 15 napon belül. 
 A helyi közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválaszttatás a Szerb 
Köztársaság minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév 
betöltése, cselekvőképesség és a tanácsot választó helyi közösségben való lakhely. 
 

25. szakasz 
 

 A helyi közösség tanácstagjait területi elven választják.  
26. szakasz 
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 A Helyi Közösség Tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy jelölheti polgárok csoportja, 
akik a helyi közösség területén lakhellyel rendelkeznek. 
 Minden jelölt állításához szükséges 20 aláírás, mely személyek lakhelye az illető választókörzet 
területén van, s az aláírások hitelesíthetők az illetékes közjegyzőnél.  

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

 
27. szakasz 

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

28. szakasz 
 

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

 
29. szakasz 

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

30. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsában betöltött tagság 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. 

 
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 napos határidőn belül, a Topolya község területén levő helyi 
közösségekről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával összhangban. 

 
VII. A TANÁCSTAGOK VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT SZERVEK 
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34. szakasz 
 

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

A választást lebonyolító szervek és ezek helyettesei csakis választási joggal, és az illető helyi 
közösség területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek, akik nincsenek rokoni kapcsolatban a 
jelöltekkel. 

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

 
35. szakasz  

 
A Bizottság mandátuma 4 évig tart. 

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

36. szakasz 
 

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

37. szakasz 
 

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



Број 23. 27.10.2017. СТРАНА   1023. OLDAL 2017.10.27. 23. szám 

  
 
 

 8. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tartozó 
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. megválasztja a Végrehajtó Bizottság elnökét és verifikálja a Végrehajtó Bizottság tagjai 
mandátumát, a Végrehajtó Bizottság elnökének javaslatára 
 17. meghozza a tanácstagok megválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatot, 
 19. egyéb, a helyi közösségről szóló határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával 
meghatározott teendőket végez. 

 
IX. A TANÁCS VÉGREHAJTÓ SZERVE 
 

39. szakasz 
 

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

40. szakasz 
 

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

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

41. szakasz 
 

 A Végrehajtó Bizottság: 
 - gondoskodik a Tanács határozatainak és más okiratainak végrehajtásáról, 
 - javasolja a Tanács előtt a helyi közösség polgárainak közvetlen érdekét képező határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 
 - javasolja bizonyos, a Tanács illetőségébe tartozó kérdések megoldásának módját, 
 - véleményezi a helyi járulék bevezetését, 
 - végrehajtja a helyi közösség terveit és munkaprogramjait, 
 - évente legalább egyszer jelentést nyújt be munkájáról a Tanácsnak,  
 - egyéb, a helyi közösség Alapszabálya és 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 és a Békéltető Tanács megbízatása 4 évig tart. 
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 A Bizottságoknak és a Békéltető Tanácsnak egyenként három tagja van. 
 A Bizottságoknak és a Békéltető Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese is van. 

 
43. szakasz 

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

44. szakasz 
 

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

45. szakasz 
 

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

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

47. szakasz 
 

 A helyi közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések 
megvitatásának, illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, önállóan vagy 
másokkal együtt, mely személyek lakhelye az illető helyi közösségben van, a törvénnyel, a községi 
Statútummal, a helyi közösségekről szóló határozattal és ezen Alapszabállyal összhangban. 
 

48. szakasz 
 

 A helyi közösség minden polgárának jogában áll önállóan 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 HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

49. szakasz 
 

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

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

51. szakasz 
 

A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános. 
 A munka nyilvánossága, szabály szerint, az alábbiakkal biztosítható: 
 1. Kötelező érvényű közvita a helyi közösség pénzügyi tervét, a helyi közösség zárszámadását és a 
Helyi Közösség Tanácsa működéséről szóló éves 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. Honlap létrehozásával. 
 7. Közviták szervezése, a törvénnyel, a község Statútumával, a helyi közösségekről szóló 
határozattal és ezen Alapszabállyal összhangban. 

 
 XIV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

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

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

53. szakasz 
 

Ezen Alapszabály életbe lépésétől megszűnik a helyi közösség 2013. 10. 03-i keltezésű, 252/2013. 
számú Alapszabályának érvényessége.  

 
54. szakasz 

 
 Ezen Alapszabály, meghozatalának napjától számított 15 napos határidőn belül, megjelenik a helyi 
közösség hirdetőtábláján és Topolya Község Hivatalos Lapjában, s elfogadásának másnapján lép életbe. 
 
PACSÉR 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 311/2017 
Kelt: 2017. 10. 20-án 
Pacsér  

mgr. Szombathy Zoltán s.k. 
a Helyi Közösség 

Tanácsának elnöke 

 
 
 
207. 

A helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2009/5, 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) és Pacsér Helyi Közösség Alapszabálya 38. 
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szakaszának 18. pontja alapján, Pacsér Helyi Közösség Tanácsa, annak 2017. 10. 20-i ülésén meghozta az 
alábbi,  
 

PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
1. szakasz 

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

2. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak választása választókörzetekben történik.  
 

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

4. szakasz 
 

 A Pacsér Helyi Közösség Tanácsába a polgár jelöltetheti saját magát, vagy jelölheti más polgár.  
 A Helyi Közösség Tanácsát illető választójog, és jelöltségre való jog a Szerb Köztársaság azon 
polgárát illeti meg, aki betöltötte 18. életévét, s a választás tárgyát képező helyi közösség területén 
lakhellyel rendelkezik.  

Egy jelölt jelöléséhez szükséges aláírások száma 20. 
 A jelöléshez szükséges aláírások az illetékes közjegyzőnél hitelesíthetők.  
 

5. szakasz 
 

 A jelöltek jelöléseit az illető helyi közösség tanácstagjai megválasztásának 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 kihirdetéséig 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 órán belül. 
 Amennyiben az illető tanácstagjelölt jelölése nem áll összhangban a jelen Szabályzattal, a Bizottság 
e jelölést elutasítja.  
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8. szakasz 
 

 A tanácstagok megválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság megállapítja és kihirdeti az 
összes választókörzet tanácstagjelöltjeinek jelöltlistáját, mégpedig a jelöltekre vonatkozó javaslattétel 
határidejének leteltétől számított 24 órán belül, e jelöltek jelölésének benyújtási időrendje alapján. 
 

9. szakasz 
 

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

10. szakasz 
 

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

11. szakasz 
 

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

12. szakasz 
 

 Megválasztásra azon helyi közösségi tanácstagjelöltek 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 szavazóhelyek szerinti 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 szavazóhelyeken 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 szavazóhely területén, s hogy neve 
mulasztás miatt nem szerepel a választópolgárok névjegyzékében. 

 
15. szakasz 

 A szavazóbizottság, az illető helyi közösség tanácstagválasztása eredményeinek összegzésekor 
figyelembe 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 
szavazóbizottságoknak a helyi közösségi tanácstagjainak megválasztásakor végzett munkájához szükséges 
minden feltétel biztosításáról. 
 A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

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

18. szakasz 
 

 A szavazatszedő bizottságokat, melyből 3 van, a választási bizottság nevezi ki, legkésőbb 10 nappal 
a választás megtartása előtt.  
 A szavazatszedő bizottságoknak 6-6 tagjuk van (elnök és két tag, s azok helyettesei). 

 
19. szakasz 

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

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. 

 
20. szakasz 

 
A szavazatszedő bizottság 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, melyeket a Helyi Közösség Alapszabályának 36. és 37. szakasza 
állapít meg. 

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

21. szakasz 
 

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

22. szakasz 
 

 A szavazatszedő bizottság a választás napján, 6.00 órakor összeül az illető szavazóhelyen, a 
választás megkezdésére való felkészülés végett. 
 A szavazatszedő bizottság 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 szavazatszedő bizottság 
megállapítja, hogy a választás megkezdődhet, s ezt jegyzőkönyvben konstatálja. 
 Az illető szavazóhelyet a választás napján, 7.00 órakor nyitják meg. 
 A SZAVAZÓURNA KIFOGÁSTALANSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

24. szakasz 
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 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 szavazatszedő bizottság megállapítja az elsőnek érkező polgár személyazonosságát, s ellenőrzi, 
hogy e személy neve szerepel-e a választópolgárok jegyzékén. 
 Az elsőnek érkező polgár jelenlétében, a szavazatszedő bizottság kitölti az ellenőrző lapot, melyet a 
szavazatszedő bizottság minden tagja, valamint az elsőnek érkező polgár aláír, s ezt a szavazóurnába 
helyezik, melyet ezt követően lezárnak, s iratfonállal (nemzeti színű, hitelesítő zsinór), valamint 
pecsétviasszal lepecsételnek. 
 
 A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁS 
 

25. szakasz 
 

 Mikor a polgár a szavazóhelyre érkezik, a szavazatszedő bizottság 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 
szavazatszedő bizottság 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 a 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 szavazatszedő bizottság 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 szavazatszedő bizottságot. 
 A szavazatszedő bizottság 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 szavazatszedő bizottság 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 szavazatszedő bizottság megbízott tagjainak.  
 Közvetlenül a szavazóhelyre való visszatérést követően, a szavazatszedő bizottság megbízott tagjai 
átadják a hivatalos borítékot a szavazatszedő bizottságnak, mely bekeretezi az illető polgár nevét a 
választópolgárok jegyzékében, s e félbehajtott szavazólapot a szavazóurnába helyezi. 
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31. szakasz 
 

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

32. szakasz 
 

 A szavazóhelyen való hosszas időzés minden olyan személy számára 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 szavazatszedő bizottság 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 szavazatszedő bizottság megállapítja az illető szavazóhelyen 
történt szavazás eredményét. 
 A szavazás eredményének megállapításánál részt kell vennie a szavazatszedő bizottság 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 szavazatszedő bizottság azonnal és 
olvashatóan kitölti a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet. 
 
 A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA 
 

38. szakasz 
 

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

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

  
A VÁLASZTÁS VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MEGJELENTETÉSE 

 
39. szakasz 

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

40. szakasz 
 

 E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az ennek meghozatalától számított 15 
napon belül, emellett a Helyi Közösség hirdetőtábláján, s közzétételének napján lép életbe. 
 
PACSÉR 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 312/2017 
Kelt: 2017. 10. 20-án 
Pacsér 

mgr. Szombathy Zoltán s.k. 
a Helyi Közösség Tanácsának 

elnöke 

 
 
208. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. és 76. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 
2014/83. – más. törv. és 2016/101. – más törv. szám) és a Topolya község területén lévő helyi 
közösségekről szóló határozat 14. szakaszának 1. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5., 2011/5., 
2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) alapján Pobeda Helyi Közösség Tanácsa 2017. 10. 25-i ülésén 
meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
POBEDA HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 Pobeda Helyi Közösség Alapszabályában (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13. szám) a 23. 
szakasz módosul, és így hangzik: 

„A helyi közösség tanácstagválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke írja ki, legkorábban 60, 
legkésőbb 30 nappal a tanács előző összetétele mandátumának lejártát megelőzően, a község Statútumával, 
a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozattal, a helyi közösség Alapszabályával és 
a helyi közösség tanácstagválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzattal összhangban”. 

 
 A 27. szakasz 3. bekezdése módosul, és így hangzik: 
 „A jelöltséghez szükséges aláírásokat nem kell hitelesíteni.” 

 
2. szakasz 

 E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és a helyi közösség hirdetőtábláján, s a 
helyi közösség hirdetőtábláján való megjelenését követő napon lép életbe.  
 
POBEDA 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 411 
Kelt: 2017. 10. 25-én 
Pobeda  

Víkor László s.k. 
Pobeda HK 

Tanácsának elnöke 
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209. 
A Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. bekezdése 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5., 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) alapján Pobeda 
Helyi Közösség Tanácsa 2017. 10. 25-i ülésén meghozta a  
 

H A T Á R O Z A T O T 
POBEDA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

Módosul a Pobeda Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló Szabályzat 4. 
szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13. szám), s így hangzik: 

 
 „A jelöltséghez szükséges aláírásokat nem kell hitelesíteni.” 
 

2. szakasz 
 E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és a helyi közösség hirdetőtábláján, s a 
helyi közösség hirdetőtábláján való megjelenését követő napon lép életbe. 
 
POBEDA 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 412 
Kelt: 2017. 10. 25-én 
Pobeda  

Víkor László s.k. 
Pobeda HK 

Tanácsának elnöke 

 
 
210. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. 
– más. törv. és 2016/101. – más törv. szám) és a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló 
határozat 14. szakaszának 1. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5., 2011/5., 2013/6., 2015/18. 
és 2017/20. szám) alapján Topolya Helyi Közösség Tanácsa 2017. 10. 26-i ülésén meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 Topolya Helyi Közösség Alapszabályában (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/12., 2014/3., 
2015/16. és 2016/2. szám) a 27. szakasz módosul, és így hangzik: 

„A helyi közösség tanácstagválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke írja ki, legkorábban 60, 
legkésőbb 30 nappal a tanács előző összetétele mandátumának lejártát megelőzően, a község Statútumával, 
a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozattal, a helyi közösség Alapszabályával és 
a helyi közösség tanácstagválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzattal összhangban”. 

 
 

2. szakasz 
 

 A 31. szakasz 4. bekezdése módosul, és így hangzik: 
 „A jelöltséghez szükséges aláírások a közjegyzőnél hitelesítendők Topolyán.” 

3. szakasz 
 

 E határozat meghozatalának napjától számított 15 napos határidőn belül megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában és Topolya Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos Lapjában való 
megjelenésének napján lép életbe. 
 
TOPOLYA 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 

Predrag Lalović s.k. 
tanácselnök 
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Szám: 334/2017. 
Kelt: 2017. 10. 26-án 
Topolya  
  
 
 
211. 

A Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozat 13. szakaszának 7. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5., 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) alapján Topolya 
Helyi Közösség Tanácsa 2017. 10. 26-i ülésén meghozta a  
 

SZABÁLYZATOT 
TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Módosul a Topolya Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításáról szóló Szabályzat 4. 

szakaszának 4. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/12. szám), s így hangzik: 
 

 „A jelöltséghez szükséges aláírások a közjegyzőnél hitelesítendők Topolyán.” 
 

2. szakasz 
 

 A 14. szakasz módosul, s így hangzik: 
 „A választás napján semmilyen változtatás nem eszközölhető a polgárok névjegyzékében.” 
 

3. szakasz 
 

 A 15. szakaszt töröljük.  
 

4. szakasz 
 

 E szabályzat meghozatalának napjától számított 15 napos határidőn belül megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában és Topolya Helyi Közösség hirdetőtábláján, s Topolya Község Hivatalos 
Lapjában való megjelenésének napján lép életbe. 
 
TOPOLYA 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 335/2017. 
Kelt: 2017. 10. 26-án 
Topolya  

Predrag Lalović s.k. 
tanácselnök 

 
 
 
 
 
212. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5., 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) és Topolya Helyi 
Közösség Alapszabálya 40. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/12., 2014/3., 
2015/16. és 2016/2. szám) alapján Topolya Helyi Közösség Tanácsa, 2017. 10. 26-i ülésén meghozta az 
alábbi 

 

V É G Z É S T  
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A TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI  
VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

 A Topolya Helyi Közösség tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott Bizottságba (a 
továbbiakban: Bizottság), 4 éves mandátumra, kinevezzük:  
 
 1. Nada Mehaković, okl. jogász, topolyai lakos – elnök 
 2. Magdalena Deak Đukić, okl. jogász, topolyai lakos – tag 
 3. Marija Čabrilo, okl. jogász, topolyai lakos – tag 
 4. Kókai Mónika, okl. jogász, topolyai lakos – tag 
 5. Mák Árpád, okl. jogász, topolyai lakos – tag 

 

II. 
 

E Bizottság: 
- gondoskodik a választás törvényes lebonyolításáról, 
- kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi ezek tagságát, 
- utasítást ad a szavazatszedő bizottságoknak a választás lebonyolításáról, 
- technikai előkészületeket szervez a választás lebonyolítása céljából, 
- előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja, hogy a jelöltek jelöléseit a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 
határozattal és a helyi közösség Alapszabályával összhangban állították-e össze, s nyújtották-e be, 
- megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
- megállapítja az egyes szavazóhelyek szavazólapjainak számát, 
- megállapítja a választás eredményét és a szavazatok jelöltenkénti számát, 
- megállapítja és közzéteszi a választás eredményét Topolya Község Hivatalos Lapjában is, az 
eredmény megállapításának napjától számított 5 napos határidőn belül, 
- egyéb, a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat és Topolya Helyi 

Közösség Alapszabálya által megszabott teendőket is ellát. 
 

 
III. 

 

 E végzés meghozatalának napján lép életbe, s meghozatala napjától számított 5 napos határidőn 
belül megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, valamint a helyi közösség hirdetőtábláján.  
 
TOPOLYA 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 336/2017 
Kelt: 2017. 10. 26-án 
Topolya 

Predrag Lalović s.k. 
a Helyi Közösség 

Tanácsának elnöke 

 
 
 
 
 
 
213. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. –jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103. és 
2016/99. szám), illetve a Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2016/19., 2017/7. és 2017/20. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az 
alábbi 
 

VÉGZÉST 
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A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. 
A Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozatban, 4. rész – KÖZSÉGI 

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0009. programtevékenység – Folyó költségvetési tartalék, 112. feladatkör, 499. 
gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 228. – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított 
eszközökből engedélyezzük az eszközök átcsoportosítását összesen 155.000,00 dinár összegben, az orvosi 
bizottságok munkadíjának – halottkémvizsgálat finanszírozása címén. 
 

II. 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 

HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 12. Program: ELSŐDLEGES 
EGÉSZSÉGVÉDELEM, 1801-0002. programtevékenység – Halottkémvizsgálat, 760. feladatkör, 01-es 
pénzelési forrás, 424. gazdasági besorolás, 180. Az orvosi bizottságok munkadíja helyrend keretében 
átcsoportosítjuk 155.000,00 dinár összegben.   
 

III. 
Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 

 
IV. 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

V. 
E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 

megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- községi elnök - 
Szám: 400-5/2017-III-11 
Kelt: 2017. 10. 19. 
Topolya  

 
Kislinder Gábor s.k. 

Topolya 
községi elnöke 

 
 
214. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. –jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103. és 
2016/99. szám), illetve a Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2016/19., 2017/7. és 2017/20. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az 
alábbi 

VÉGZÉST 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

I. 
A Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozatban, 4. rész – KÖZSÉGI 

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0009. programtevékenység – Folyó költségvetési tartalék, 112. feladatkör, 499. 
gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 228. – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított 
eszközökből engedélyezzük az eszközök átcsoportosítását összesen 69.620,00 dinár összegben, az orvosi 
bizottságok – tárcaközi bizottság munkadíjának finanszírozása címén. 
 

II. 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 

HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 12. Program: ELSŐDLEGES 
EGÉSZSÉGVÉDELEM, 1801-0002. programtevékenység – Halottkémvizsgálat, 760. feladatkör, 01-es 
pénzelési forrás, 424. gazdasági besorolás, 180. Az orvosi bizottságok munkadíja helyrend keretében 
átcsoportosítjuk 69.620,00 dinár összegben.   
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III. 

Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 
 

IV. 
E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 

 
V. 

E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- községi elnök - 
Szám: 400-5/2017-III-12 
Kelt: 2017. 10. 23. 
Topolya  

 
Kislinder Gábor s.k. 

Topolya 
községi elnöke 

 
 
215. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. –jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103. és 
2016/99. szám), illetve a Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2016/19., 2017/7. és 2017/20. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az 
alábbi 

VÉGZÉST 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
I. 

A Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozatban, 4. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0009. programtevékenység – Folyó költségvetési tartalék, 112. feladatkör, 499. 
gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 228. – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított 
eszközökből engedélyezzük az eszközök átcsoportosítását összesen 350.500,00 dinár összegben a 
végrehajtó I.I.225/17 számú, 2017. 10. 06-i záróhatározata alapján kiszabott költségek finanszírozása címén. 

II. 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 

HIVATAL, 4.5. fejezet – Helyi közösségek, 4.5.4. fejezet – Gunaras Helyi Közösség, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0002. programtevékenység – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési 
forrás, 483. gazdasági besorolás, 394.1. Pénzbírságok és büntetések bírósági végzések alapján helyrend 
keretében átcsoportosítjuk 350.500,00 dinár összegben.   
 

III. 
Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 

 
IV. 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
V. 

E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- községi elnök - 
Szám: 400-5/2017-III-13 
Kelt: 2017. 10. 24. 
Topolya  

 
Kislinder Gábor s.k. 

Topolya 
községi elnöke 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310.  
              Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2017. évi előfizetés 15.000,00 dinárt    
              tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása,  
             Topolya Község Hivatalos Lapjára. 
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