
A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 65. szakasza (Magyarkanizsa 
Község Hiv. Lapja, 17/12., 22/12. és 21/13 sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
jogszabály-, folyamodvány- és indítványügyi bizottsága 2014. február 20-án tartott ülésén megállapította 
Magyarkanizsa község alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

Magyarkanizsa község alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbiakat foglalja 
magában:  

1. Magyarkanizsa község 2012. október 3-án kelt 02-301/2012-I/B sz. alapszabálya egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. sz.)  

2. 2013. június 14-én kelt  02-191/2013-I/B sz. rendelet Magyarkanizsa község alapszabályának 
módosításáról és kiegészítéséről (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 14/13. sz.) – a 43. szakasz rendeletet 
hatályba léptető rendelkezései kivételével;  

3. 2013. november 28-án kelt 02-313/2013-I/B sz. rendelet Magyarkanizsa község alapszabályának 
módosításáról (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 21/13. sz.) – az átmeneti és zárórendelkezések kivételével. 
 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG  

A  L  A  P  S  Z  A  B  Á  L  Y  A 

– EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG – 

 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 Magyarkanizsa község (a továbbiakban: község) a helyi önkormányzat megvalósulásának alapvető 
területi egysége, amely szervei révén képes önállóan gyakorolni a hatáskörébe tartozó valamennyi jogot és 
kötelezettséget. 
 A helyi önkormányzat az állampolgároknak az a joga, hogy a helyben élő lakosság közvetlen, közös és 
általános érdekeit képviselő közügyeket – közvetlenül és a helyi önkormányzati egységekben szabadon 
választott képviselőik révén – irányítsák, valamint a helyi önkormányzati szervek abbéli joga és képessége, 
hogy a törvény szabta határok között szabályozzák és irányítsák a hatáskörükbe tartozó és a helyben élő 
lakosságot érintő közügyeket. 
 Külföldi állampolgárok törvényben megállapított feltételek mellett és módon gyakorolhatnak egyes 
helyi önkormányzati jogokat. 
 A helyi önkormányzat ügyeinek irányításával kapcsolatos jog – az alkotmánnyal, a törvénnyel és a 
helyi önkormányzati egység alapszabályával összhangban – a helyi önkormányzati egység területén azokat az 
állampolgárokat illeti meg, akik választójoggal és a helyi önkormányzati egység területén állandó lakóhellyel 
rendelkeznek. 

2. szakasz 
 A község területe természetes és földrajzi egész, olyan gazdaságilag egybefűződő térség, amelynek 
településeit fejlett és kiépült kommunikáció köti össze, a székhelye pedig a gravitációs központja. 
 A község területe egységes és elidegeníthetetlen, törvény állapítja meg. 
 A község területét a keretébe tartozó települések, illetve kataszteri községek alkotják:  
 
Sor- 
szám 

A település neve 
szerbül 

A település neve  
magyarul 

A kataszteri község neve  
szerbül 

A kataszteri község neve 
magyarul 

1.  2.  3.  4.  5.  
1. − Адорјан  – Adorján − Адорjaн − Adorján 
2. − Долине  – Völgyes − Ором − Orom 
3. − Хоргош – Horgos − Хоргош − Horgos 
4. − Кањижа – Magyarkanizsa − Кањижа − Magyarkanizsa 
5. − Мале Пијаце – Kispiac − Мале Пијаце − Kispiac 
6. − Мали Песак – Kishomok − Мартонош II − Martonos II. 
7. − Мартонош – Martonos − Мартонош − Martonos 
8. − Ново Село – Újfalu − Ором − Orom 
9. − Ором – Orom − Ором − Orom 
10. − Тотово Село  – Tóthfalu − Трешњевац  − Oromhegyes 



11. − Трешњевац – Oromhegyes − Трешњевац − Oromhegyes 
12. − Велебит – Velebit − Велебит − Velebit 
13. − Војвода Зимоњић – Vojvoda Zimonjić − Кањижа  − Magyarkanizsa 

  
A községek létrehozásának, egyesítésének és megszüntetésének, valamint területük megváltoztatásának 

eljárását törvény szabályozza.  
A község létrehozását, megszüntetését és területének megváltoztatását tanácsadó népszavazásnak kell 

megelőznie.  
 

3. szakasz 
 Egy adott területen élő lakosság általános, közös és mindennapi igényeinek kielégítésére a község – a 
törvénnyel és ezzel az alapszabállyal összhangban – helyi közösségeket vagy a helyi közösségi önkormányzat 
egyéb formáit hozhatja létre. 

 
4. szakasz 

 A község területén az alábbi helyi közösségek alakulnak:  
Sor- 
szám 

A helyi közösség neve szerbül A helyi közösség neve magyarul 

1.  2.  3.  
1.  – Адорјан – Adorján 

2.  – Хоргош – Horgos 

3.  – Кањижа – Magyarkanizsa 

4.  – Мале Пијаце – Kispiac 

5.  – Мартонош – Martonos 

6.  – Ором – Orom 

7.  – Тотово Село – Tóthfalu 

8.  – Трешњевац – Oromhegyes 

9.  – Велебит – Velebit 

  
A helyi közösségek és a helyi közösségi önkormányzat egyéb formáinak létrehozását, a területet, 

amelyre létrehozzák, valamint a megszűnésüket a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.  
 

5. szakasz 
 A község székhelye Magyarkanizsán van.  
 

6. szakasz 
 A község elnevezése:  ОПШТИНА КАЊИЖА – szerb nyelven (cirill írásmóddal) 
    OPŠTINA KANJIŽA – szerb nyelven (latin írásmóddal) 
    MAGYARKANIZSA KÖZSÉG – magyar nyelven.  

 
7. szakasz  

 A község a törvénnyel összhangban jogi személyiséggel bír.  
 

8. szakasz 
 A község szervei a hatáskörükbe tartozó teendők végzése során pecsétet használnak. 

A pecsét kör alakú, közepén a Szerb Köztársaság címere látható. 
A pecsét szövegét szerb nyelven cirill és latin betűkkel, valamint magyarul kell kiírni. 
A pecsét szövegét a Szerb Köztársaság címere köré koncentrikus körökben kell kiírni. A pecsét külső 

körébe a Szerb Köztársaság neve kerül. Az ezen belül következő második körbe Vajdaság Autonóm Tartomány 
nevét kell írni. Az ezen belül következő harmadik körbe Magyarkanizsa község és a községi szerv nevét kell 
írni. A pecsét aljára kell írni a községi szerv székhelyét. 
 A pecsét magyar nyelvű szövegét a jelen szakasz 4. bekezdésében leírt módon kell elrendezni, és 
magyar nyelvű pontos szövege így hangzik: „Szerb Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány, 
Magyarkanizsa község”, majd a községi szerv neve magyarul. A pecsét alján a községi székhely magyar 
nevének kell állnia. 
 A községi szervek pecsétjeinek tartalmát, alakját és használatuk módját a képviselő-testület a 
törvénnyel és ezzel a alapszabállyal összhangban külön rendeletben szabályozza.  



 
9. szakasz 

 A községnek saját jelképeként címere és zászlója van. 
 A község címere a következő: pajzs alakú fehér mezőben határőr-földműves, jobb kezében kardot, 
baljában pedig csoroszlyát tart; a pajzs fölött ötágú korona. 
 A községi címer részletes leírását a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza. 
 A község zászlója fehér színű, átlósan két kék csík szeli át.  
 A zászló szélessége és hosszúsága közötti arány 1:2.  
 A nyélhez közelebb eső felső sarkában a község címere van, nagysága a zászló hosszához viszonyítva 
1:5.  
 A község jelképei csak az állami jelképekkel együtt tűzhetők ki. 
 A község hivatali helyiségeiben csak az állami jelképek és a község jelképei tűzhetők ki.  
 A községi címer és zászló tartalmának és külalakjának megváltoztatásához ki kell kérni a Szerb 
Köztársaság Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumának véleményét.  
 

10. szakasz  
A községnek ünnepe van. 

 A község ünnepe október 20-a. 
 A község területén levő településeknek lehet ünnepük; az ünnepet a helyi közösségek ezzel az 
alapszabállyal összhangban az alapszabályukban állapítják meg. 
 A község ünnepéről való megemlékezés módját a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.  
 A község ünnepének megváltoztatásáról szóló rendelet meghozatalához jóváhagyást kell kérni a Szerb 
Köztársaság Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumától.  
 

11. szakasz 
 A község díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket alapít szervezetek és állampolgárok részére a 
termelésben, a tudományban, művészetben és más társadalmi területeken szerzett jelentős érdemekért.  
 A képviselő-testület az elismerés jeléül a Szerb Köztársaság olyan állampolgárait – ha nem e község 
állampolgára –, illetve más országok olyan állampolgárait, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a község 
fejlesztésében, és hozzájárultak a gazdaság, a tudomány, a kultúra, a közoktatás, az egészség- és szociális 
védelem és egyéb területek fejlesztéséhez, valamint más kiemelkedő érdemekért a község díszpolgárává 
nyilváníthatja.  
 A község díszpolgárává és érdemes polgárává nyilvánításról az érintett oklevelet kap. 
 A gazdaságban, közoktatásban, egészségügyben, szociális védelemben, kultúrában, testnevelésben és a 
társadalmi életnek a község fejlődését érintő egyéb területein tanúsított odaadó szerepvállalásért és az elért 
kiemelkedő eredményekért magánszemélyek, állampolgári csoportok, vállalatok és egyéb szervezetek PRO 
URBE díjban részesíthetők.  
 A díjat a képviselő-testület ítéli oda.  
 A képviselő-testület külön rendelettel másfajta díjakat és elismeréseket is alapíthat. 
 

12. szakasz 
Az utcák, terek, városnegyedek, házcsoportok és a területén található egyéb lakott helyek elnevezését a 

községi képviselő-testület a helyi önkormányzati ügyekben illetékes minisztérium előzetes jóváhagyásával 
állapítja meg. 

Ha a helyi önkormányzati egység területén nemzeti kisebbségi nyelv van hivatalos használatban, az 
utcák, terek, városnegyedek, házcsoportok és egyéb településrészek nevének megváltoztatására irányuló 
eljárásban ki kell kérni a nemzeti tanácsok véleményét. 

 
13. szakasz 

A községben a szerb és a magyar nyelv és írásmódja, valamint a törvénnyel összhangban a cirill- és 
latinbetűs írásmód van egyenrangú hivatalos használatban.  

 
14. szakasz 

 A helyi önkormányzati egység szervei és szolgálatai a tömegtájékoztatási eszközök révén és egyéb arra 
alkalmas módon kötelesek tájékoztatni munkájukról a nyilvánosságot. A helyi önkormányzati egység szervei és 
szolgálatai az állampolgároknak jogaik és kötelezettségeik érvényesítéséhez kötelesek megadni a szükséges 
adatokat, magyarázatokat és értesítéseket. 

A helyi önkormányzati egység szervei és szolgálatai kötelesek mindenki számára lehetővé tenni, hogy 
a munkájukra és az alkalmazottak kifogásolható magatartására panaszt tegyen. 



Ha a panasztevő választ kér, a helyi önkormányzati egység szervei és szolgálatai az előterjesztett 
panaszt 30 napon belül kötelesek megválaszolni. 

 
15. szakasz 

A helyi önkormányzati egységek közös fejlesztési céljaik, terveik és programjaik valóra váltása, 
valamint egyéb közös érdekű szükségleteik érdekében együttműködnek és társulnak, ezek megvalósítása végett 
– a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban – eszközöket társíthatnak, közös szerveket, vállalatokat, 
intézményeket, egyéb szervezeteket és szolgálatokat alakíthatnak. 

A helyi önkormányzati egységek a Szerb Köztársaság külpolitikája keretében, a Szerb Köztársaság 
területi egységét és jogrendjét tiszteletben tartva, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban 
együttműködhetnek más államok helyi önkormányzati egységeivel. 

A más állam helyi önkormányzati egységével való együttműködésről, illetve az együttműködési 
megállapodás megkötéséről – a kormány jóváhagyásával – a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete 
hoz döntést. 

A  helyi önkormányzati egységek az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban egyesületeket 
alapíthatnak. 

A  helyi önkormányzati egységek szervei a helyi önkormányzati egység és a területén élő lakosság 
érdekében együttműködhet civil, emberbaráti és egyéb szervezetekkel.  
 
II. KÖZSÉGI HATÁSKÖRÖK 
1. A községi hatáskörök 

16. szakasz 
 Szervei révén a község az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban: 

1. községi szintű és egyes tevékenységi ágakra szóló fejlesztési programokat hoz; 
2. meghozza a község rendezési terveit és területi tervét; 
3. költségvetést és zárszámadást hoz; 
4. megállapítja a község eredeti bevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértékének 

meghatározásához alapul szolgáló módszert és mércéket, beszedi és ellenőrzi a község eredeti 
bevételeit; 

5. gondoskodik a kommunális építmények építéséhez, fenntartásához és működtetéséhez, valamint a 
rendszerek műszaki egységességéhez szükséges szervezeti, anyagi és egyéb feltételekről, szabályozza 
és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését (ivóvízellátás, csapadék- és 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, hőenergia-előállítás és -ellátás, kommunálishulladék-kezelés, városi és 
városkörnyéki személyszállítás, temető- és temetkezési szolgáltatási igazgatás, közparkoló-igazgatás, 
közvilágításról való gondoskodás, piacigazgatás, utca- és útkarbantartás, közrendeltetésű területek 
takarítása, zöld közterületek fenntartása, kéményseprési szolgáltatás, gyepmesteri tevékenység stb.); 

6. gondoskodik a lakóépületek karbantartásáról, használatuk biztonságáról, megállapítja a lakóépületek 
karbantartásáért fizetendő térítés mértékét; 

7. lefolytatja a lakásokba és a lakóépületek közös helyiségeibe jogtalanul beköltözött személyek 
kiköltöztetési eljárását; 

8. telekrendezési programokat hoz, szabályozza és biztosítja a telekrendezési és telekhasználati ügyek 
ellátását, megállapítja a telekrendezésért és telekhasználatért fizetendő térítés mértékét; 

9. helyi gazdaságfejlesztési programokat hoz és ilyen projektumokat bonyolít le, gondoskodik a 
községben rendelkezésre álló általános gazdálkodási keretek előmozdításáról, népszerűsíti a község 
gazdasági potenciálját, kezdeményezi az iskolai képzési profiloknak a gazdaság igényeivel való 
egybehangolását, megkönnyíti a működő gazdasági szereplők üzletvitelét, új gazdasági szereplők 
alapítását és új munkahelyek nyitását ösztönzi; 

10. szabályozza és biztosítja a kezelésébe tartozó üzlethelyiségek használatát, megállapítja az 
üzlethelyiségek használata után fizetendő térítés mértékét, felügyeli az üzlethelyiségek használatát; 

11. gondoskodik a környezetvédelemről, a stratégiai dokumentumokkal, saját érdekeivel és sajátosságaival 
összhangban programokat hoz a természeti értékek használatára és megvédésére,  környezetvédelmi 
programokat, illetve helyi cselekvési és szanálási terveket hoz, és külön környezetvédelmi és -
fejlesztési térítést állapít meg; 

12. szabályozza és biztosítja az önkormányzati és osztályba nem sorolt utak, valamint a településeken 
található utcák építésével, helyreállításával és átépítésével, karbantartásával, megvédésével, 
használatával, fejlesztésével és kezelésével kapcsolatos ügyek ellátását; 

13. szabályozza és biztosítja a taxival történő személyszállítás különfeltételeit és megszervezését; 
14. szabályozza és biztosítja a község területén vízi úton történő menetrendszerű szállítás megszervezését, 

kijelöli azokat a partszakaszokat és vízterületeket, amelyeken vízépítészeti műtárgyak építhetők és 
úszóalkalmatosságok fölállíthatók; 



15. az illetékes minisztérium egyetértésével a helyi lakosság igényeinek kielégítése érdekében 
árutartalékokat hoz létre, megállapítja a nagyságukat és a szerkezetüket; 

16. intézményeket és szervezeteket alapít az iskoláskor előtti oktatás és nevelés, az alapfokú oktatás, a 
művelődés, az elsődleges egészségvédelem, a testnevelés, a sport, a gyermek- és szociális védelem és 
az idegenforgalom terén, figyelemmel kíséri és biztosítja a működtetésüket; 

17. szociális védelmi intézményeket alapít, figyelemmel kíséri és biztosítja a működésüket, más jogi és 
természetes személyek által létesített szociális védelmi intézmények részére működési engedélyt ad ki, 
megállapítja a szociális védelmi szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételek teljesítését, 
megállapítja az általa alapított intézmények tevékenységgyakorlásának szabályait és szabványait, a 
szociális védelmi jogosultságokat érintő előírásokat hoz, és gyakorolja az állami gondnoksági ügyeket; 

18. megszervezi a község számára jelentős művelődési javak megvédésével kapcsolatos teendők végzését, 
serkenti a művelődési és művészeti alkotótevékenység fejlesztését, a község számára jelentős 
művelődési programok és projektumok pénzellátásához és társfinanszírozásához biztosítja a 
pénzeszközöket, és megteremti azoknak a múzeumoknak, könyvtáraknak és egyéb művelődési 
intézményeknek a működési feltételeit, amelyeknek alapítója; 

19. megszervezi az természeti és egyéb nagyobb csapások és a tűz elleni védelmet, megteremti a 
föltételeket a csapások elhárítására, illetve következményeik enyhítésére; 

20. meghozza a mezőgazdasági földterület megvédésének, használatának és rendezésének alapjait, 
gondoskodik azok végrehajtásáról, meghatározza a lepusztuló területeket, gondoskodik a legelők 
használatáról, dönt a legelők más művelési ágba való átsorolásáról; 

20а) szabályozza és biztosítja a polgári védelmi rendszer működését, megalakítja a rendkívüli helyzetek 
törzskarát, meghozza a védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervét és programját, meghozza a 
rendkívüli helyzetek eshetőségének felmérését és az ilyen helyzetekkel kapcsolatos védelmi és mentési 
tervet, valamint a védelmi és mentési rendszer és a polgári védelmi rendszer fejlesztése érdekében 
egyéb teendőket lát el; 

20b) meghozza a mezőgazdasági földterület megvédésének, használatának és rendezésének alapjait, 
gondoskodik azok végrehajtásáról, meghatározza a lepusztuló területeket, gondoskodik a legelők 
hasznosításáról, dönt a legelők más művelési ágba való átsorolásáról; 

21. rendezi és megállapítja a források, közkutak és kifolyók használatának és kezelésének módját, 
megállapítja a vízgazdálkodási feltételeket, helyi jelentőségű létesítményekre vízgazdálkodási 
jóváhagyást és vízgazdálkodási engedélyt ad ki; 

22. gondoskodik a természetes gyógyhatású területek megóvásáról, használatáról és fejlesztéséről, és 
biztosítja ezek feltételeit; 

23. serkenti a területén folyó idegenforgalom fejlesztését, gondoskodik róla, és megállapítja az üdülőhelyi 
illeték mértékét; 

24. gondoskodik a vendéglátóipar, a kisipar és a kereskedelem fejlesztéséről és előmozdításáról, 
szabályozza a nyitvatartási időt, a helyeket, amelyeken az adott tevékenység folyhat, és a működésük 
egyéb feltételeit; 

25. kezeli a község vagyonát, a törvénnyel, ezzel az alapszabállyal és a község más aktusaival összhangban 
dönt adott dolgoknak a község köztulajdonába való megszerzéséről és a velük való rendelkezésről, 
állami tulajdonú eszközöket használ, gondoskodik a megóvásukról és gyarapításukról; 

26. szabályozza és megszervezi a házi- és egzotikus állatok tartásával és megvédésével kapcsolatos ügyek 
ellátását; 

27. megszervezi a jogainak és érdekeinek jogi védelmével kapcsolatos ügyek ellátását; 
28. szerveket, szervezeteket és szolgálatokat alakít a község részére, szabályozza a megszervezésüket és 

működésüket; 
 28а) megteremti az emberi jogok előmozdításának, érvényesítésének és védelmének feltételeit; 
29. stratégiákat hoz, és külön intézkedéseket fogad el az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, az emberi és 

kisebbségi jogok érvényesítéséhez szükséges esélyegyenlőség megteremtésére, segíti a különleges 
bánásmódot igénylő személyek és a többi emberhez képest lényegében hátrányos helyzetű személyek 
különféle formában történő önsegélyezésének és  a velük való bánásmód szolidalitásának fejlesztését, 
serkenti és segíti a területén működő fogyatékosszervezetek, illetve egyéb jóléti és emberbaráti 
szervezetek tevékenységét; 

30. serkenti és segíti a szövetkezeti mozgalom fejlődését; 
31. megszervezi a lakosságnak nyújtandó jogsegély szolgálatát; 
32. gondoskodik a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok egyéni és kollektív jogainak érvényesítéséről, 

védelméről és előmozdításáról; 
32а) gondoskodik a nők és férfiak egyenjogúságának érvényesítéséről, védelméről és előmozdításáról, a 
jogérvényesítési esélyegyenlőség megteremtésére és az egyenjogútlanság kiküszöbölésére irányuló 
stratégiákat és külön intézkedéseket fogad el;  



33. megállapítja a község területén hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveket és írásokat;  
34. biztosítja a helyi jelentőségű köztájékoztatást, és megteremti a köztájékoztatás feltételeit szerb nyelven 

és a község területén használatban levő nemzeti kisebbségi nyelveken, tévé- és rádióállomást létesít a 
községben hivatalos használatban levő, valamint olyan kisebbségi nyelven való tájékoztatás érdekében, 
amely nyelven a tájékoztatásban a kisebbségi jogok ilyen szintet értek el; 

35. szabálysértéseket ír elő a községi jogszabályok megszegéséért; 
36. felügyelőségi szolgálatokat alakít, és felügyelőségi ellenőrzést végez a községi hatáskörben hozott 

jogszabályok és egyéb általános aktusok végrehajtása fölött; 
36а) Az SZK védelmi tervének elválaszthatatlan részévé váló védelmi terveket dolgoz ki, intézkedéseket 

tesz a hatáskörébe tartozó tevékenységekben működő jogi személyek védelmi előkészületeinek a 
tartomány védelmi előkészületeivel és az SZK védelmi tervével való egybehangolására, intézkedéseket 
tesz a község hadi- és rendkívüli állapot közepette történő működésére, végrehajtja a készültségi 
intézkedéseket, és a hadi- és rendkívüli állapot idején érvényes szerveződésre való átálláshoz szükséges 
egyéb intézkedéseket tesz 

37.  szabályozza a békéltető tanácsok megszervezését és működését; 
38. szabályozza és biztosítja a község nevének, címerének és egyéb ismertetőjegyének használatát; 
39. szabályozza és megteremti a fiatalokról való gondoskodás feltételeit, meghozza és valóra váltja az 

ifjúságpolitikai stratégiát és cselekvési tervet, és megteremti az ifjúsági szerveződés feltételeit; 
39а) segíti az állampolgári szervezetek és egyesületek működését.  
40. аz alkotmánnyal, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban az állampolgárokat közvetlenül érintő 

egyéb ügyeket lát el 
 

17. szakasz 
Jogainak és kötelezettségeinek érvényesítésére és a helyben élő lakosság szükségleteinek kielégítésére 

a helyi önkormányzati egység a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban közszolgálatot ellátó vállalatokat, 
intézményeket és egyéb szervezeteket alapíthat. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt ügyek ellátásával a helyi önkormányzati egység a verseny és a 
nyilvánosság elvei alapján szerződéssel megbízhat jogi vagy természetes személyeket. 
 A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt ügyek külön képviselő-testületi rendelettel, illetve 
szerződéssel ruházhatók át. 
 
2. Átruházott ügyek 

 
18. szakasz 

 Az állampolgárok jogainak és kötelezettségeinek hatékonyabb és ésszerűbb érvényesítése, az életüket 
és munkájukat közvetlenül érintő szükségletek kielégítése érdekében egyes államigazgatási ügyek átruházhatók 
a községre. 
 Az átruházott ügyek ellátására az eszközöket az ügyek fajtájával és terjedelmével összhangban a Szerb 
Köztársaság költségvetése biztosítja. 

 
19. szakasz 

Átruházott ügyek keretében a község ellátja a közoktatás, az egészségügy, a környezetvédelem, a 
bányászat, az áru- és szolgáltatásforgalom, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és erdészet szakterületének 
felügyelőségi ellenőrzési ügyeit és a törvénnyel összhangban álló egyéb felügyelőségi ügyeket. 
 

19a. szakasz 
A község a köz- és magánszféra partnerségét szabályozó törvénnyel és ezzel az alapszabállyal 

összhangban magánpartnerrel – koncessziós elemeket tartalmazó vagy azokat nem tartalmazó – köz- és 
magánszféra közötti partnerségre léphet. 
 
III.  A KÖZSÉG VAGYONA 

20. szakasz 
 A község a törvénnyel összhangban meghatározott dolgokon és egyéb vagyoni jogosultságokon 
fennálló tulajdon jogosultja. 

A törvénynek megfelelően Magyarkanizsa község köztulajdonában a következők állnak: a 
Magyarkanizsa község területén közhasználatban levő javak (önkormányzati utak, kategóriába nem sorolt utak, 
autópályához vagy I. és II. rendű állami úthoz nem tartozó utcák, terek, közparkok stb.); a község területén levő 
közműhálózat; a község szervei és szervezetei által használt ingatlanok, ingóságok és egyéb vagyoni 
jogosultságok; azok a köztulajdonú dolgok, amelyek használati jogának jogosultjai a község területén működő 



helyi községek, a község által alapított közintézmények, ügynökségek és egyéb szervezetek; a törvénnyel 
összhangban köztulajdonban álló egyéb ingatlanok, ingóságok és vagyoni jogosultságok. 

A község köztulajdonával a törvénnyel összhangban a község szervei rendelkeznek és kezelik őket. 
A község köztulajdonában álló dolgok szerzését, használatát, kezelését és a velük való rendelkezést a 

Községi Közigazgatási Hivatal felügyeli. 
 
IV. A KÖSZÉG PÉNZELLÁTÁSA 

21. szakasz 
 A község alkotmányban és törvényben rögzített ügyeinek ellátásáért, a köztársaság jogosultságainak és 
kötelességeinek köréből törvénnyel átruházott ügyek ellátásáért, valamint az autonóm tartomány hatásköréből 
rendelettel átruházott egyes ügyek ellátásáért a községet a törvényben megállapított bevételek és jövedelmek 
illetik meg.  
 
V. A KÖZSÉGI HATÁSKÖRÖK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN VALÓ KÖZVETLEN ÁLLAMPOLGÁRI 
RÉSZVÉTEL FORMÁI 

 
22. szakasz 

 A község hatásköreinek érvényesítésében az állampolgárok közvetlenül, állampolgári kezdeményezés, 
lakossági gyűlés és népszavazás útján vehetnek részt. 
 
1. Állampolgári kezdeményezés 

23. szakasz 
Az állampolgárok állampolgári kezdeményezés útján a képviselő-testületnek olyan aktus meghozatalát 

indítványozzák, amely a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban a község hatáskörébe tartozó adott kérdést 
fog szabályozni, valamint az alapszabály vagy egyéb aktus módosítását és népszavazás kiírását.  
 Az állampolgári kezdeményezés jogszerű megindításához az állampolgári kezdeményezést aláírók 
névsorát a törvénnyel összhangban kell összeállítani, és azt alá kell írnia az állampolgári kezdeményezésről 
szóló aktus átadásának napján a választói névjegyzékben szereplő összes községi választó legalább 10%-ának. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt indítványról a képviselő-testület az indítvány kézhezvételétől 
számított 60 napon belül köteles tárgyalni, majd a megindokolt választ megküldeni az állampolgároknak. 
 
2. Lakossági gyűlés 

24. szakasz 
Lakossági gyűlés a községnek alapszabályban megállapított területrészére hívható össze. 
A lakossági gyűlés a község szerveinek hatáskörébe tartozó kérdésekről tárgyal és tesz javaslatokat. 

  A község szervei és szolgálatai a lakossági gyűlés megtartásától számított 60 napon belül kötelesek 
megvitatni az állampolgárok kérelmeit és javaslatait, állást foglalni róluk, illetve megfelelő határozatot vagy 
intézkedést hozni, majd arról tájékoztatni az állampolgárokat.  

 
25. szakasz 

Lakossági gyűlés egész településre vagy a település egy részére hívható össze, ami lehet házcsoport, 
utca, városnegyed, helyi közösségnek vagy a helyi közösségi önkormányzat egyéb formájának területe. 

 
26. szakasz 

 A lakossági gyűlést a polgármester vagy a választókerületből kikerült képviselő-testületi tag hívja 
össze, a megtartását megelőzően legalább 8 nappal.  

 A lakossági gyűlést a képviselő-testület elnöke is összehívhatja a képviselő-testület végzése alapján 
olyan kérdések megvitatására, amelyekről a képviselő-testület dönt.  

 A képviselő-testület elnöke vagy a jelen szakasz 1. bekezdésében említett képviselő-testületi tag a 
lakossági gyűlést saját kezdeményezésére vagy az alábbiak javaslatára hívja össze:   

− legalább 100 állampolgár, 
− a helyi közösség tanácsa, 
− legalább 10 képviselő-testületi tag, 
− a Községi Tanács, 
− a helyi közösség elnöke.  
Ha a képviselő-testület elnöke vagy a jelen szakasz 1. bekezdésében említett képviselő-testületi tag a 

lakossági gyűlést nem hívja össze az előző bekezdésben említett javaslat kézhezvételétől számított 8 napon 
belül, akkor a lakossági gyűlést összehívhatja a javaslattevők képviselője.  

 
 



27. szakasz 
A lakossági gyűlés összehívásáról az állampolgárokat a tömegtájékoztatási eszközök révén – a 

lakossági gyűlés összehívásáról szóló aktusnak a hirdetőtáblára való kifüggesztésével és más szokásos módon – 
kell tájékoztatni.  

28. szakasz 
 A lakossági gyűlésen azok a választók rendelkeznek döntéshozatali joggal, akik szerepelnek a választói 

névjegyzékben, és állandó lakóhelyük azon a területen van, amelyre a gyűlést összehívták. 
 Lakossági gyűlés akkor tartható, és jogerős végzéseket akkor hozhat, ha azon a választóknak legalább 
10%-a jelen van.  

29. szakasz 
A lakossági gyűlés lefolyásának pontos feltételeit és a lakossági gyűlés munkája szempontjából fontos 

más kérdéseket a képviselő-testület külön rendelettel szabályozza.  
 

3. Népszavazás  
30. szakasz 

 A  képviselő-testület saját kezdeményezésre az összes képviselő-testületi tag szótöbbségével községi 
népszavazást írhat ki a hatáskörébe tartozó kérdésekről. 

 
31. szakasz 

 A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdésekről köteles községi népszavazást kiírni a község 
állampolgárainak kérelmére.  
 A község képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó kérdésről tartandó népszavazást köteles kiírni, ha azt 
a törvényben és az alapszabályban megállapított módon a helyi önkormányzati egység teljes választó testületébe 
tartozó választóknak legalább 10%-a indítványozza. 

 
32. szakasz 

 Az állampolgároknak községi népszavazás kiírására tett kérelem jogszerűségéhez az aláírók névsorát a 
törvénnyel összhangban kell összeállítani, és azt alá kell írnia az állampolgári kérelem képviselő-testületnek 
történő átadása napján a választói névjegyzékben szereplő összes községi választó legalább 10%-ának.  
 A képviselő-testület a népszavazás kiírására tett minden indítványt köteles megvitatni, és döntéséről 
tájékoztatni az indítványozót.  

33. szakasz 
A népszavazás útján meghozott határozat akkor érvényes, ha a szavazáson részt vett állampolgároknak 

többsége megszavazta, föltéve, hogy az állampolgárok több mint fele részt vett a szavazáson. 
 A népszavazáson hozott határozat kötelező érvényű, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete 
a határozat meghozatalát követő egy éven belül nem helyezheti hatályon kívül, módosítással és kiegészítéssel 
nem változtathatja meg a lényegét. 

34. szakasz 
A népszavazás lebonyolításának eljárását részletesen a képviselő-testület rendelettel szabályozza. 

 
VI. HELYI KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
35. szakasz 

A helyben élő lakosság szükségleteinek és érdekeinek kielégítésére helyi közösségek és a helyi 
közösségi önkormányzat egyéb formái alakulnak.  

 
36. szakasz 

A helyi közösségek, illetve a helyi közösségi önkormányzat egyéb formáinak létrehozásáról, a 
területről, amelyre létrehozzák, valamint a megszűnésükről a községi képviselő-testület a lakosság előzetesen 
kikért véleménye alapján külön rendelettel dönt. 
 A jelen szakasz 1 bekezdésében említett rendeletet a képviselő-testületi tagok teljes számához 
viszonyított szótöbbséggel kell meghozni. 

 
 
 

37. szakasz 
A község alapszabályával és az alapító okirattal összhangban a helyi közösségnek, illetve a helyi 

közösségi önkormányzat egyéb formájának alapszabályával meg kell állapítani az általa ellátott ügyeket, a 
szerveit és a megválasztásuk eljárását, a szervek megszervezését és működését, a döntéshozatal módját és a 



helyi közösségnek, illetve a helyi közösségi önkormányzat egyéb formájának működésére nézve fontos egyéb 
kérdéseket. 

38. szakasz 
A képviselő-testület minden vagy néhány helyi közösségre és a helyi közösségi önkormányzat egyéb 

formáira rendelettel átruházhatja a község hatásköréből egyes ügyek ellátását, ha az ahhoz szükséges eszközöket 
is biztosítja. 
 Az ügyek átruházásakor abból kell kiindulni, hogy az adott ügyek közvetlen és mindennapi 
jelentőséggel bírnak-e a helyi közösség, illetve az egyéb formájú helyi közösségi önkormányzat lakosságának 
életében. 

A Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörébe tartozó meghatározott ügyek ellátására a Községi 
Közigazgatási Hivatal működése megszervezhető a helyi közösségekben. 

Az e szakasz előző bekezdésében írt ügyeket a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének javaslatára a 
polgármester határozza meg. 

39. szakasz 
A helyi közösségnek, illetve a helyi közösségi önkormányzat egyéb formájának működését szolgáló 

eszközök forrása: 
1. a község költségvetéséről szóló rendeletben megállapított eszközök, beleértve az önkéntes járulékot 

is; 
2. adományok; 
3. a helyi közösségnek, illetve a helyi közösségi önkormányzati formájának saját tevékenységből 

szerzett bevételei. 
A helyi közösség, illetve a helyi közösségi önkormányzat egyéb formája pénzügyi tervet hoz, amelyet a 

község illetékes szerve hagy jóvá.  
 

40. szakasz 
A helyi közösség, illetve a helyi közösségi önkormányzati egyéb formája az alapszabályban és az 

alapító okiratban megállapított jogokra és kötelességekre kiterjedő jogi személyiséggel bír. 
 

VII. A KÖZSÉGI SZERVEK MEGSZERVEZÉSE, MŰKÖDÉSE, HATÁSKÖRE ÉS KÖLCSÖNÖS 
VISZONYA  
 

41. szakasz 
 A község szervei: a Községi Képviselő-testület, a polgármester, a Községi Tanács és a Községi 
Közigazgatási Hivatal. 
 
1. Községi Képviselő-testület  
1.1. A képviselő-testület hatásköre  

 
42. szakasz 

 A képviselő-testület a község legfelsőbb szerve, amely a helyi hatalom alkotmányban, törvényben és a 
község alapszabályban rögzített alapvető funkcióit gyakorolja. 

 
43. szakasz 

 A Községi Képviselő-testületet a képviselő-testületi tagok alkotják, akiket a törvénnyel és a községi 
alapszabállyal összhangban az állampolgárok közvetlen választáson titkos szavazással választanak. 
 A képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testületi titkár 
kijelölésével számít megalakultnak. 

 
44. szakasz 

 A képviselő testületi tagokat a községben mint egységes választókörzetben választják. 
  

45. szakasz 
 A képviselő-testületnek 29 tagja van. 

A tagokat négy évre választják. 
 A képviselő-testületi tagot mentelmi jog illeti meg, a bírósági védelmet is beleértve, amely a 
választójognak a választási eljárás során való védelmét szabályozó törvény irányadó alkalmazásával érvényesül. 
 Képviselő-testületi tag nem lehet a Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottja és a Községi 
Képviselő-testület által kinevezett, illetve kijelölt személy.  

Ha a Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottját képviselő-testületi taggá választják, munkaügyi 
jogai és kötelezettségei a képviselői megbízatásának tartama alatt szünetelnek. 



A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete által kinevezett, illetve kijelölt személyek képviselői 
megbízatásának megerősítésével megszűnik a kinevezés illetve kijelölés szerinti tisztségük.  

A köztisztségek betöltése során bekövetkező érdekütközés megakadályozását szabályozó előírások nem 
zárják ki a képviselő-testületi tagok tisztségével összeegyeztethetetlennek nyilvánított ügyekről szóló törvény 
rendelkezéseinek alkalmazását. 

46. szakasz  
 A képviselő-testületi tag képviselői megbízatása a törvényben megállapított feltételek mellett és módon 
kezdődik és szűnik meg.  

47. szakasz 
 A Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban:  

1. meghozza a községi alapszabályt és a képviselő-testületi ügyrendet; 
2. meghozza a község költségvetését és zárszámadását; 
3. megállapítja a község eredeti bevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértékének 

meghatározásához alapul szolgáló módszert és mércéket; 
4. meghozza a község és az egyes tevékenységek fejlesztési programját; 
5. meghozza a község területi tervét és rendezési terveit, és szabályozza az építési telkek használatát; 
6. előírásokat és egyéb általános aktusokat hoz; 
7. községi népszavazást és a község területének egy részére kiterjedő népszavazást ír ki, nyilatkozik az 

állampolgári kezdeményezésben foglalt indítványokról, és megerősíti az önkéntes járulékról szóló 
rendelet javaslatát; 

8. a községi alapszabályban megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket 
alapít, és gyakorolja a működésük felügyeletét; 

9. a törvénnyel összhangban kinevezi és fölmenti az általa alapított intézmények, szervezetek és 
szolgálatok igazgató- és felügyelőbizottságát, kinevezi és fölmenti az igazgatójukat, és jóváhagyja az 
alapszabályukat; 

9а. kinevezi és fölmenti a község által alapított közvállalatok felügyelő bizottságának elnökét és tagjait, 
rendeletet hoz a közvállalati igazgató kinevezésére irányuló pályázat lebonyolításáról, kinevezi és 
fölmenti a közvállalatok igazgatóját, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja a közvállalatok 
alapszabályát; 

10. megválasztja és fölmenti a képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület elnökhelyettesét; 
11. kijelöli és fölmenti a képviselő-testület titkárát; 
12. megválasztja és fölmenti a polgármestert, és a polgármester javaslatára megválasztja a polgármester-

helyettest és a Község Tanács tagjait; 
13. községi illetékeket és a törvény szerint a községet megillető egyéb helyi bevételeket állapít meg; 
14. térítést állapít meg az építési terület rendezése és használata után; 
15. a közadósságot szabályozó törvénnyel összhangban meghozza a közadósság-vállalásról szól aktust; 

  15а. dönt a község köztulajdonában álló ingatlanok szerzéséről és a velük való rendelkezésről; 
  15b. dönt a község köztulajdonában álló, a községi szervek és szervezetek szükségleteit szolgáló ingatlanok 

szerzéséről és a velük való rendelkezésről; 
15c. dönt a község köztulajdonában álló ingatlanok elidegenítéséről, a cserét is ideértve; 
15d. dönt ingatlan-köztulajdoni jogosultságnak másik köztulajdon-jogosultra való átruházásáról, a cserét is 

ideértve; 
15e. dönt ingatlannak közvállalat vagy általános tevékenységet ellátó tőketársaság részére való használatba 

adásáról, ha az adott ingatlant a közvállalat vagy tőketársaság tőkéjébe nem vitték be, és ha az az 
ingatlant külön törvény vagy az alapító okirat alapján nem használja;  

15f. dönt az olyan ingatlanoknak nem általános érdekű tevékenységet folytató, a község által alapított 
tőketársaság részére való használatba adásáról, amely annak számára az alapítása szerinti tevékenység 
ellátásához nélkülözhetetlen; 

15g. dönt a közvállalat, az általános érdekű tevékenységet folytató tőketársaság és az általános érdekű 
tevékenységet nem folytató tőketársaság tőkéjébe való befektetésről, építési terület tulajdonjogának 
közvállalat és tőketársaság tőkéjébe való befektetéséről, valamint beépítetlen építési terület 
elidegenítését és tartós bérletbe adását közvállalat és tőketársaság számára előzetesen jóváhagyja; 

15h. döntést hoz építési terület köztulajdonba való megszerzéséről; 
15i. dönt köztulajdonú ingatlanokon jelzálog létesítéséről; 
15j. dönt köztulajdonú ingatlanok használati jogának helyi közösségre, olyan intézményre, ügynökségre és 

egyéb szervezetre való átruházásáról, amelynek alapítója a község, és amelyen köztulajdoni 
jogosultsága van; 

15k. a használat jogosultja részére előzetesen jóváhagyja ingatlannak a község köztulajdonába való 
megszerzését; 



15l. közvállalat vagy tőketársaság részére előzetesen jóváhagyja a tőkebefektetés címén szerzett építési 
terület elidegenítését vagy tartós bérletbe adását; 

15m. rendeletet hoz a községi szervek által használt dolgok használatáról, karbantartásáról és kezeléséről;  
15n. a község köztulajdonában álló dolgok használati jogára jogosult helyi közösségeknek, 

intézményeknek, közügynökségeknek és egyéb szervezeteknek előzetesen jóváhagyja az 5 évnél 
hosszabb időszakra való bérbeadást; 

15o. az ingatlan használati joga jogosultjának akaratától függően dönt a helyi közösségek, intézmények, 
közügynökségek és egyéb szervezetek használati jogában álló ingatlanok köztulajdonból való 
elidegenítéséről; 

15p. dönt a község köztulajdonában és helyi közösség, intézmény és közügynökség használati jogában álló 
ingatlan elvételéről, ha az nem az ingatlanhasználati jog jogosultja tevékenységének megvalósítását 
szolgálja, vagy ha az ingatlant törvénybe, egyéb jogszabályba ütköző módon vagy az ingatlan 
jellegével és rendeltetésével ellentétesen használják, egyéb esetben pedig azzal a feltétellel, hogy a 
használati jog jogosultja részére másik megfelelő ingatlan használatát biztosítja; 

15r. dönt ingatlanok köztulajdonból való elidegenítéséről a tulajdonjog jogosultjának megszűnése esetén, 
valamint a törvényben előírt egyéb esetekben; 

15s. dönt a község által öröklés, ajándékozás, egyoldalú akaratnyilvánítás útján vagy egyéb törvényben 
meghatározott módon szerzett ingatlanok használatba adásáról; 

15t. dönt ingatlanhasználati jogra jogosult, a község által alapított közvállalatok és tőketársaságok részére 
az adott ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésének jóváhagyásáról; 

15u.  megállapítja a köztulajdonban álló üzlettér, lakóház, lakás és garázs használata utáni bérleti díj 
mértékét;  

15v. megerősíti a koncessziós okirat javaslatát; 
15z. dönt a köz- és magánszféra partnerségéről; 

16. előírja a vendéglátó, kereskedelmi és kisipari üzletek nyitvatartását; 
  16а. intézkedéseket ír elő a mezei károk és a mezőgazdasági területen szerves hulladékok égetése elleni 

védekezésre, intézkedéseket ír elő a mezőgazdasági terület fagy, jégverés, tűzvész és egyéb elemi 
csapás elleni védelmére;  

  16b. meghozza a község védelmi és mentési jogainak és kötelességeinek érvényesítésére szükséges 
aktusokat 

17. véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet; 
18. véleményezi a helyi önkormányzatot érintő kérdéseket szabályozó törvényeket; 

 18а. eljárást indít a Szerb Köztársaság vagy az autonóm tartomány helyi önkormányzati jogot sértő törvénye 
vagy egyéb általános aktusa törvényességének mérlegelésére; 

 18b. kezdeményezi a község alapítására, megszüntetésére vagy területének megváltoztatására vonatkozó 
eljárás megindítását 

19. jóváhagyja a község nevének, címerének és egyéb ismertetőjegyének használatát; 
 19а. a hatáskörébe tartozó kérdések megvizsgálására állandó és eseti munkatestületeket alakít; 
 19b. a Községi Tanács javaslatára meghozza a Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló aktust; 
 19c. megvitatja a költségvetési szervezetek működéséről szóló beszámolót, és jóváhagyja a 

munkaprogramjukat; 
 19d.  megvitatja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok éves működési beszámolóját, 

amelyeknek a község alapítója vagy többségi tulajdonosa; 
 19e. dönt a kommunális tevékenységekkel való megbízásról és ellátásuk módjáról;  
 19f. dönt a kommunális hálózat használatba adásáról; 
 19g. intézkedéseket hoz és ajánlásokat fogad el az emberi és kisebbségi jogok előmozdítására; 
 19h. dönt a városokkal és községekkel, egyesületekkel, civilszervezetekkel való együttműködésről, a velük 

való társulásról;  
 19i. működéséről tájékoztatja a nyilvánosságot 
20. a törvényben és ebben az alapszabályában rögzített egyéb ügyeket lát el.  

 
1.2. A képviselő-testületi tagok jogai és kötelességei 
 

48. szakasz 
A képviselő-testületi tagnak joga és kötelessége részt venni a képviselő-testület munkájában, elvégezni 

a rábízott feladatokat, a képviselő-testületnek indítványozni meghatározott kérdések tárgyalását, indítványozni, 
rendeletek és egyéb aktusok meghozatalát, kiegészítő indítványokat tenni a jogszabályok javaslatára és részt 
venni a képviselő-testület egyéb tevékenységeiben. 



 A képviselő-testületi tagot megilleti a jog, hogy állandóan és rendszeresen tájékoztatva legyen a 
képviselői tisztség gyakorlására kiható kérdésekről, a szervektől és szakszolgálatoktól megkérje a munkájához 
szükséges adatokat, valamint szakmai segítséget a képviselő-testület elé terjesztendő javaslatok előkészítéséhez. 
 A képviselő-testületi tagnak jogában áll kérdéseket föltenni a képviselő-testület és a szervei 
munkájával, a képviselő-testület által alapított vállalatok és intézmények munkájával kapcsolatban, és azokra 
választ kapni ugyanazon vagy a következő ülésen.  

 
49. szakasz 

 A képviselő-testületi tagnak jogában áll a községi szervektől, szervezetektől és szolgálatoktól 
megkapni a tisztsége gyakorlásához szükséges felvilágosításokat, valamint fölvetni képviselő-testületi 
hatáskörbe tartozó kérdéseket.  

50. szakasz 
 Képviselő-testületi tag a képviselő-testület és a munkatestületek ülésén elmondott véleménye vagy 
szavazata miatt büntetőjogi felelősségre nem vonaható, őrizetbe nem vehető és nem büntethető.  
 

50а szakasz 
 A képviselő-testületi tagokat a képviselő-testületi és munkatestületi ülésre és az onnan való hazautazás 
útiköltségének és a képviselő-testületi tagsággal kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére vonatkozóan 
megillető jogosultságot külön képviselő-testületi rendelet szabályozza.  
 
1.3. A döntéshozatal és a képviselő-testületi ülések összehívása  
 

51. szakasz 
A községi képviselő-testület ülését a képviselő-testület elnöke szükség szerint, de legalább 

háromhavonként egyszer hívja össze. 
A képviselő-testületi elnök – a polgármester, a Községi Tanács vagy a képviselő-testületi tagok 1/3-

ának kérelmére a kérelem előterjesztését követő 7 napon belül köteles ülést kitűzni oly módon, hogy az ülés 
napja legkésőbb a kérelem benyújtását követő 15. napra essen.  

Ha a képviselő-testületi elnök a jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt határidőn belül nem tűz ki ülést, 
úgy azt kitűzheti a kérelmező, elnökölni pedig a kérelmező által kijelölt képviselő-testületi tag fog. 

Az általa összehívott ülést a képviselő-testületi elnök csak akkor napolhatja el, ha a testület 
létszámában nem határozatképes, egyéb esetekben az ülés elnapolásáról a képviselő-testület dönt. 

 
52. szakasz 

A képviselő-testület a teljes képviselő-testületi taglétszámhoz viszonyított taglétszám többségének 
jelenlétében hozhat jogerős döntéseket az ülésen. 

A határozatokat a jelen levő képviselők szótöbbségével hozza, ha arról törvény vagy az alapszabály 
másként nem rendelkezik.  

53. szakasz 
A képviselő-testület a teljes képviselő-testületi taglétszámhoz viszonyított szótöbbséggel dönt:  
1. az alapszabály meghozataláról, 
2. a területi változás véleményezéséről, 
3. a más helyi önkormányzati egységekkel való együttműködésről és társulásról, valamint a más államok  
    helyi önkormányzati egységeivel való együttműködésről szóló rendeletekről, 
4. az utcák, terek, városnegyedek, házcsoportok és egyéb településrészek nevét megállapító rendeletekről, 
5. a költségvetésről szóló rendeletről, 
6. a község és az egyes tevékenységek fejlesztési programjáról, 
7. a község közadósság-vállalásáról szóló rendeletekről, 
7а. a község területi tervének és rendezési terveinek meghozataláról  
8. az alapszabályban megállapított egyéb esetekben.  

 
54. szakasz 

 A képviselő-testület ülései nyilvánosak. 
 A képviselő-testület működésének nyilvánosságáért a képviselő-testületi elnök tartozik felelősséggel.  
 A képviselő-testületi ülésekre szóló meghívókat és anyagokat a közvélemény beavatása érdekében el 
kell juttatni a tájékoztatási eszközökhöz. 
 A képviselő-testületi üléseken jelen lehetnek a tájékoztatási eszközök képviselői, az előterjesztők 
meghatalmazott képviselői, valamint egyéb személyek, akiknek részvételét a képviselő-testületi elnök 
jóváhagyja. 



 A képviselő-testület jegyzőkönyvei és egyéb olyan aktusai, amelyek nem jelennek meg Magyarkanizsa 
Község Hivatalos Lapjában, az állampolgárok és a médiumok számára a képviselő-testület ügyrendjében 
megállapított módon és eljárás szerint férhetők hozzá.  

 
55. szakasz 

 A képviselő-testület a képviselő-testületi tagok teljes számához viszonyított szótöbbséggel dönthet úgy, 
hogy egy ülés biztonsági és különösen indokolt egyéb okokból ne legyen nyilvános; ezeket az okokat a napirend 
megállapítása előtt kell konstatálni.  

56. szakasz 
 A képviselő-testületi ülés előkészítésének módját, vezetését, munkáját és a képviselő-testület 
működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket annak ügyrendje szabályozza.  
 
1.4. A képviselő-testület elnöke, elnökhelyettese és titkára  
 

57. szakasz  
 A képviselő-testület élén a képviselő-testület elnöke áll.  
 A képviselő-testületi elnök megszervezi a képviselő-testület munkáját, összehívja, és elnököl az 
ülésein, együttműködik a polgármesterrel és a Községi Tanáccsal, gondoskodik a munka nyilvánosságának 
érvényesítéséről, aláírja a képviselő-testület által hozott aktusokat, és ellátja a jelen alapszabályban és a 
képviselő-testület ügyrendi szabályzatában megállapított egyéb ügyeket. 

A képviselő-testületi elnököt a képviselő-testületi tagok legalább 1/3-ának javaslatára  a képviselő-
testületi tagok köréből 4 évre titkos szavazással, a képviselő-testületi teljes taglétszámhoz viszonyított 
szótöbbséggel kell választani. 

A képviselő-testületi elnök megbízatásának letelte előtt is fölmenthető a megválasztásával azonos 
módon. 

A képviselő-testületi elnök állandó munkaviszonyban állhat a községben. 
 

58. szakasz 
 Ha az első szavazási fordulóban a javasolt jelöltek egyike sem kapja meg a szükséges többséget, akkor 
a második fordulóban az első két jelöltre kell szavazni, akik az előző fordulóban a legtöbb szavazatot kapták. 
 A második fordulóban az a jelölt számít megválasztottnak, aki az összes képviselő-testületi tag 
többségének szavazatát megkapja. 
 Ha a második fordulóban sem kapja meg egyik javasolt jelölt sem a szükséges szótöbbséget, akkor a 
jelöltállítás és a választás eljárását meg kell ismételni.  
 

59. szakasz 
A képviselő-testület elnöke a megbízatásának letelte előtt fölmenthető: 

1. személyes kérelmére,  
2. a képviselő-testületi tagok egyharmadának. 

A képviselő-testületi elnök fölmentésére tett javaslatot írásban, indoklással ellátva kell benyújtani.  
 A képviselő-testületi elnök fölmentése a megválasztására előirányzott módon és eljárással történik.  

 
60. szakasz 

 A képviselő-testületi elnöknek helyettese van, aki helyettesíti őt távollétében, tisztségének ellátásában 
való akadályozottsága esetén.  
 A képviselő-testületi elnökhelyettest a képviselő-testületi elnökkel azonos módon kell megválasztani és 
fölmenteni.  

A képviselő-testületi elnökhelyettes állandó munkaviszonyban állhat a községben. 
 

61. szakasz  
 A képviselő-testület külön rendelettel határozza meg a képviselő-testületi elnök és elnökhelyettes 
munkajogi jogállását.  

 
62. szakasz 

 A képviselő-testületnek titkára van, aki gondoskodik a képviselő-testület és munkatestületei üléseinek 
összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakteendők ellátásáról, és irányítja a munkájukkal kapcsolatos 
adminisztratív teendőket.  
 A képviselő-testületi titkárt a képviselő-testületi elnök javaslatára négy évre jelölik ki, és ismételten 
kijelölhető. 



 A képviselő-testület titkárává mesterfokozatot szerzett okleveles jogász vagy legalább négy évfolyamos 
alapképzésben felsőfokú végzettséget szerzett okleveles jogász jelölhető ki, aki a közigazgatási szervekben 
végzett munkához megkövetelt szakvizsgával és legalább hároméves gyakorlattal rendelkezik. 
 A képviselő-testületi elnök javaslatára a képviselő-testület a titkárt a megbízatásának letelte előtt is 
fölmentheti. 

A titkárnak helyettese lehet, aki távollétében helyettesíti őt. 
A képviselő-testületi titkárhelyettes a titkárral azonos módon és feltételek mellett jelölhető ki és 

menthető föl.  
 
1.5. A képviselő-testület munkatestületei  
 

63. szakasz 
A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására állandó és eseti munka-testületeket 

hoz létre.  
A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó jogszabályok és rendeletek 

javaslatát, valamint az ebben az alapszabályban és a képviselő-testület ügyrendi szabályzatában megállapított 
egyéb ügyeket látnak el. 

Az állandó munkatestületek számát és feladatkörét, valamint az állandó munkatestületek elnökének és 
tagjainak jogait és kötelességeit részletesen a képviselő-testület ügyrendi szabályzata szabályozza. 

Az eseti munkatestület megalakításáról szóló aktusban meg kell állapítani a munkatestület nevét és a 
szakterületet, amelyre alakul, a feladatkörét, tagjainak számát, a feladat teljesítésének határidejét, a 
munkatestület elnökének és tagjainak jogait és kötelességeit és a munkatestület működését érintő egyéb 
kérdéseket. 

64. szakasz 
 A munkatestületek tanács vagy bizottság formájában jönnek létre.  
 

65. szakasz 
Az állandó munkatestületek tagjait a képviselő-testület a képviselőcsoportok javaslatára választja meg 

és menti föl, hacsak törvény és ez az alapszabály eltérően nem rendelkezik. 
 Állandó munkatestület tagjává képviselő-testületi tagon kívül más állampolgár is választható. 

 
66. szakasz 

 Az eseti munkatestület megalakításáról szóló rendeletnek meg kell állapítania a testület elnevezését és a 
szakterületet, amelyre alakul, a munkatestület hatáskörébe tartozó ügyeket, meg kell határoznia a munkatestület 
tagjainak számát, megbízatási idejét, a munkatestület elnökének, tagjainak jogait és kötelességeit és a 
munkatestület működéséhez fontos egyéb kérdéseket.  

 
67. szakasz  

 Állandó munkatestületnek csak képviselő-testületi tag lehet elnöke és elnökhelyettese.  
Egy képviselő-testületi tag csak két munkatestületnek lehet tagja.  

 
68. szakasz 

 A képviselő-testület ügyrendi szabályzatában előirányzott állandó munkatestületek mellett a képviselő-
testület különleges munkatestületként megalakítja: a nemi egyenjogúsági bizottságot, az ifjúsági tanácsot és az 
egészségügyi tanácsot. 

A különleges munkatestületek működésének feltételeiről és a szakmai, ügyintézési és műszaki teendők 
ellátásáról a Községi Közigazgatási Hivatal gondoskodik. 
 
Nemi egyenjogúsági bizottság 
 

69. szakasz 
A nemi egyenjogúsági bizottság figyelemmel kíséri a nemi egyenjogúság érvényesülését, véleményezi 

a képviselő-testület által meghozandó jogszabályok és rendeletek javaslatát, tevékenységeket és foganatosítandó 
intézkedéseket javasol, különösen olyanokat, amelyek községi szinten érvényesítik az esélyegyenlőség 
politikáját. 

A nemi egyenjogúsági bizottság munkájában meghívás alapján – tanácskozási joggal – más személyek 
is részt vehetnek. 
 
 
 



Ifjúsági tanács 
69/a szakasz 

Az Ifjúsági tanács: 
1) kezdeményezi, és részt vesz a helyi ifjúságpolitika kidolgozásában az oktatás, sport, szabadidő, 
foglalkoztatásnövelés, tájékoztatás, tevékeny részvétel, esélyegyenlőség-biztosítás, egészségügy, 
művelődés, nemi egyenjogúság, erőszak, és bűnözésmegelőzés, a jogokhoz való hozzáférés, a 
fenntartható fejlődés és környezetvédelem terén, valamint a fiatalokat érintő egyéb szakterületeken;  
2) a nemzeti ifjúságstratégiával összhangban kiveszi részét külön helyi cselekvési tervek, programok és 
politikák kidolgozásából, és a megvalósításukat figyelemmel kíséri; 
3) véleményezi a fiatalokat érintő kérdéseket, és azokról tájékoztatja a község szerveit; 
4) véleményezi a képviselő-testület által a fiatalokat érintő szakterületeken meghozandó jogszabályok 
és rendeletek tervezetét; 
5) éves és negyedéves beszámolót fogad el a helyi ifjúságpolitika, a helyi ifjúsági cselekvési tervek és 
programok megvalósításáról, és azokat a képviselő-testület, a polgármester és a Községi Tanács elé 
terjeszti; 
6) projektumok előkészítését vagy a község részvételét kezdeményezi olyan ifjúsági programokban és 
projektumokban, amelyeknek célja a fiatalok helyzetének előmozdítása és a község hatáskörébe tartozó 
jogaik érvényesítésének biztosítása; 
7) ösztönzi a község együttműködését az ifjúsági szervezetekkel és egyesületekkel, tevékenységük 
megvalósítását támogatja; 
8) ösztönzi az ifjúságot érintő községközi együttműködés megvalósítását; 
9) véleményezi az ifjúságot érintő, részben vagy teljes egészében a községi költségvetésből támogatott 
projektumok javaslatát, figyelemmel kíséri a megvalósításukat, és az illetékes községi szervnek 
véleményezi őket. 

 
Az ifjúsági tanács összetétele és megbízatása 
 

69/b szakasz 
Az ifjúsági tanács 11 tagból áll. 
Az ifjúsági tanács elnökét és tagjait négy évre választják, és megbízatásuk leteltével újraválaszthatók. 

 
Az ifjúsági tanács tagjainak választása 

69/c szakasz 
Az ifjúsági tanács elnökét és tagjait a képviselő-testület a polgármester, a képviselő-testületi elnök, a 

képviselőcsoportok, a helyi közösségek, az állampolgári egyesületek, ifjúsági szervezetek és egyesületek, 
iskolák és egyéb közszolgálatok javaslatára választja meg. 

Az ifjúsági tanács tagjait a képviselő-testület az állampolgárok, szakemberek, egyesületek képviselői, 
iskolák és egyéb közszolgálatok képviselői köréből választja, szem előtt tartva a nemek egyenjogúságát és 
vegyes összetételű környezetben a nemzeti kisebbséghez tartozók megfelelő képviseletét. 

Az ifjúsági tanács tagjainak legalább felét olyan 15 és 30 év közötti fiatalok alkotják, akik 
tevékenységükkel és cselekedeteikkel jelentősen érvényre juttatták a fiatalok pozitív szerepét és jelentőségét a 
helyi jellegű közösségben, illetve akik a fiatalok különféle érdeklődési köreit érintő iskolai, felsőoktatási, 
tudományos, illetve egyéb díjban részesültek. 

Az ifjúsági tanács többi tagját a képviselő-testület olyanok köréből választja, akik többéves 
tapasztalatot szereztek az ifjúság kérdéseivel való foglalkozásban, bizonyították szakavatottságukat, illetve 
tevékenyen kivették részüket több, az ifjúságot érintő tevékenységből. 
 
Egészségügyi tanács 

69/d. szakasz 
 A képviselő-testület rendeletet hoz az egészségügyi tanács megalakításáról. 
 Az egészségügyi tanács hét tagból áll, akiket négy évre választanak, és megbízatásuk leteltével 
újraválaszthatók. 
 Az egészségügyi tanácsban három képviselője van a Magyarkanizsa község területén működő 
egészségügyi intézményeknek, két képviselője civilszervezeteknek és egy-egy képviselője Magyarkanizsa 
községnek, valamint a Köztársasági Egészségbiztosító Alapnak. 
 

69/e. szakasz 
 Az egészségügyi tanács: 

– figyelemmel kíséri és egyezteti az egészségügyi alapellátás Magyarkanizsa község által alapított 
intézményeinek működését;  



– a betegjogok védelme érdekében az alábbiakról intézkedik:  
– a benyújtott és begyűjtött bizonyítékok, valamint a tisztázott tények alapján megvizsgálja az egyes 

betegjogok megsértéséről benyújtott kifogásokat;  
– a tisztázott tényekről tájékoztatja a kifogásolót és a kifogással érintett egészségügyi intézmény 

igazgatóját, illetve magánrendelés alapítóját, és megfelelő ajánlásokat tesz;  
– megvitatja a betegjogvédelmi tanácsadó jelentéseit, figyelemmel kíséri a betegjogok Magyarkanizsa 

község területén való érvényesülését, és intézkedéseket javasol a betegjogok védelmére és népszerűsítésére;  
– a Községi Tanácsnak, az egészségügyben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak, az 

egészségügyben hatáskörrel rendelkező tartományi titkárságnak és az állampolgári jogvédőnek jelentést tesz a 
működéséről és a megtett betegjogvédelmi intézkedésekről; 

– kijelöli az egészségvédelmi prioritásokat, és gondoskodik a végrehajtásukról; 
– előmozdítja a Magyarkanizsa község területén végzett egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférést 

és az igénybevétel kiegyensúlyozottságát; 
– a működés hatékonyságának előmozdítását és az igénybevevők elégedettségét végcélul kitűző 

intézkedéseket javasol és foganatosít;  
– ösztönzi a Magyarkanizsa község területén levő összes egészségügyi intézmény együttműködését és 

az ágazatközi együttműködést;  
– figyelemmel kíséri a lakosság egészségi állapotát, és meghozza Magyarkanizsa község 

népegészségügyi stratégiáját;  
– előmozdítja az egészségügyben a köztársasági és regionális intézményekkel, intézetekkel és 

szervezetekkel ápolt viszonyt;  
– az egészségügyi tanács ügyrendi szabályzatával összhangban egyéb tevékenységeket foganatosít a 

Magyarkanizsa község területén élő lakosság egészségvédelmi rendszerének és egészségének előmozdítása 
érdekében. 
 
2. A község végrehajtó szervei 
2.1. Polgármester 
 

70. szakasz 
A polgármestert a képviselő-testület a képviselő-testületi tagok köréből 4 évre titkos szavazással – a 

teljes képviselő-testületi taglétszámhoz viszonyított szótöbbséggel – választja. 
 A polgármesternek helyettese van, aki távollétében és tisztségének ellátásában való akadályozottsága 
esetén helyettesíti őt.  

A polgármestert a képviselő-testület elnöke jelöli. 
A polgármester-helyettest a képviselő-testületi tagok köréből a polgármesterjelölt jelöli, a képviselő-

testület pedig a polgármester-választással azonos módon választja meg. 
A tisztségre való megválasztással a polgármesternek és a polgármester-helyettesnek megszűnik a 

képviselő-testületi tagi megbízatása. 
A polgármester és a polgármester-helyettes állandó munkaviszonyban áll a községben. 
 

71. szakasz 
 A polgármester:  

1. képviseli a községet, és eljár a nevében; 
2. javaslatot tesz olyan kérdések megoldásának módjára, amelyekről a képviselő-testület dönt 
3. a költségvetés végrehajtásának utalványozója 
3а) a törvénnyel összhangban költségvetési felügyeleti szolgálatot és a költségvetési eszközök 

felhasználásának belső könyvvizsgálatát végző szolgálatot alakít; 
3b) jóváhagyja a községi költségvetésből finanszírozott  intézmények  alkalmazottainak számát és 

összetételét szabályozó általános aktusokat, valamint a községi költségvetési szervezetek alkalmazottainak és a 
programok vagy programrészek megvalósításába bevont egyéb személyek számát és összetételét; 
 3c) a község döntése értelmében a község vagyoni jogosultságainak és érdekeinek jogvédelmét ellátó 
szerv vagy személy véleményének előzetes kikérésével szerződést köt köztulajdonú ingatlanok szerzéséről és a 
velük való rendelkezésről; 

3d) dönt ingóságok elzálogosításáról, valamint ingatlanok bérletéről és használatba adásáról szerződést 
köt; 

3e) közvállalatokkal, illetve általános tevékenységet folytató tőketársaságokkal szerződést köt a 
tőkéjükbe be nem vitt köztulajdonú dolgok használatáról, valamint általános érdekű tevékenységet nem folytató 
tőketársaságokkal; 

3f) a Köztársasági Vagyonjogi Ügyészség véleményének előzetes kikérésével szerződést köt építési 
terület köztulajdonba való megszerzéséről; 



3g) szerződést köt a használati jog térítés ellenében történő tulajdonjogra váltásán alapuló kölcsönös 
jogok és kötelezettségek szabályozásáról, valamint ilyen szerződés megkötésére mást meghatalmaz; 

3h) kijelöli és fölmenti a polgármesteri tanácsnokokat 
4. irányítja és egybehangolja a Községi Közigazgatási Hivatal működését 
5. meghozza azokat az egyedi aktusokat, amelyekre a törvény, az alapszabály vagy képviselő-testületi 

rendelet felhatalmazza 
5а) dönt a községi szerveknek szükséges hivatali épületek és irodahelyiségek eloszlásáról; 
5b) előírja a szállítóeszközök, reprezentáció és a mobiltelefonok használatának módját, és a Községi 

Közigazgatási Hivatal működését irányító és egybehangoló aktusokat hoz; 
5c) működéséről tájékoztatja a nyilvánosságot; 
5d) keresetet nyújt be a Szerb Köztársaság alkotmánybíróságához, ha állami szerv vagy községi szerv 

egyedi aktusa vagy cselekménye a község hatáskörének gyakorlását lehetetlenné teszi; 
5e) a hatáskörébe tartozó egyes ügyekre szakmai tanácsadó munkatestületeket alakít 
6. az alapszabályban és a község egyéb aktusaiban megállapított egyéb ügyeket lát el.  

 
72. szakasz 

A polgármester tartozik felelőséggel az adatok, iratok és okmányok kellő időben történő 
megküldéséért, ha azt a község végrehajtó szerveinek és a Községi Közigazgatási Hivatalnak a működése és 
aktusai fölött felügyeletet gyakorló illetékes köztársasági, illetve tartományi szerv igényli. 
 
2.2 Községi Tanács 

73. szakasz 
A Községi Tanácsot a polgármester, a polgármester-helyettes, valamint a Községi Tanács hét tagja 

alkotja, akiket a képviselő-testület négy évre titkos szavazással – a teljes képviselő-testületi taglétszám 
szótöbbségével – választ meg. 
 A Községi Tanács tagjait a polgármesterjelölt jelöli. 
 A képviselő-testület a polgármester választásáról való döntéssel egyidejűleg dönt a polgármester-
helyettes és a községitanács-tagok választásáról. 
 A Községi Tanács elnöke a polgármester. 
 A polgármester-helyettes tisztségénél fogva tagja a Községi Tanácsnak. 
 A tanácstagok a község  hatáskörébe tartozó alábbi szakterületekre kapnak megbízást: mezőgazdaság, 
vízgazdálkodás és környezetvédelem, szociális védelem, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, kommunális 
tevékenységek és rendkívüli helyzetek, városrendezés, idegenforgalom és vendéglátás, művelődés, gyermek- és 
egészségvédelem, tájékoztatás, ifjúság és sport. 
 A Községi Tanácsnak a képviselő-testület által választott tagjai egyidejűleg nem lehetnek képviselő-
testületi tagok is, de megbízást kaphatnak a község hatáskörébe tartozó egy vagy több meghatározott területre. 
 A Községi Tanács tagjává választott képviselő-testületi tagnak a képviselői megbízatása megszűnik. 
 A Községi Tanács tagjai állandó munkaviszonyban állhatnak a községben. 
  

74. szakasz 
 A Községi Tanács:  

1. előterjeszti az alapszabályt, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó egyéb rendeleteket 
és aktusokat; 

1а. előterjeszti a köztulajdonú dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről, a velük való rendelkezésről 
szóló aktusokat, amelyekről a képviselő-testület dönt; 

1b. a tervezés- és építésügyi törvényben előírt esetekben (fennmaradási engedélyezés, határvonal-kiigazítás, 
építési földrészlet kiigazítása stb.) dönt köztulajdonú terület  elidegenítéséről; 

1c. köztulajdonú ingatlanok használati jogára jogosult helyi közösségeknek, közügynökségeknek és egyéb 
szervezeteknek előzetesen jóváhagyja az 5 évig terjedő bérbeadást; 

1d. dönt üzlettér 5 évig terjedő bérbeadásáról; 
1e. a hatályos jogszabályokkal összhangban részletesen szabályozza a közösségi szervek alkalmazottai 

részére lakások bérbeadásának és lakáskölcsönök odaítélésének mércéit és eljárását; 
1f. dönt a községi szervek és szervezetek hatáskörének gyakorlását nem szolgáló ingatlanok (kereskedelmi 

ingatlanok – üzlettér, lakás, garázs, garázshely stb.) öt évig terjedő bérbeadásáról 
2. közvetlenül végrehajtja a képviselő-testület rendeleteit és egyéb aktusait, és gondoskodik a 

végrehajtásukról; 
3. ideiglenes pénzellátásról szóló rendeletet hoz, ha a képviselő-testület az adóév kezdete előtt nem  hozza 

meg a költségvetést; 



4. felügyeli a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi a 
Községi Közigazgatási Hivatalnak azokat az aktusait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, az 
alapszabállyal, a képviselő-testület által hozott egyéb aktussal vagy rendelettel; 

5. másodfokú közigazgatási eljárásban eljár az állampolgárok, vállalatok, intézmények és egyéb 
szervezetek jogait és kötelezettségeit érintő, községi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben 

6. gondoskodik a köztársaság, illetve az autonóm tartomány jogainak és kötelességeinek köréből 
átruházott hatáskörök gyakorlásáról; 

7. kijelöli és fölmenti a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét 
 7а. a hatáskörébe tartozó egyes ügyekre szakmai tanácsadó munkatestületet nevez ki; 
 7b. a nyilvánosságot tájékoztatja a működéséről;   
 7c. ügyrendi szabályzatot hoz;  
 7d. a képviselő-testület által megállapított egyéb ügyeket lát el. 

 
75. szakasz 

A polgármester képviseli a Községi Tanácsot, összehívja és vezeti az üléseit. 
 A polgármester felel a Községi Tanács működésének törvényességéért. 
 A polgármester köteles leállítani a Községi Tanács döntésének alkalmazását, ha úgy találja hogy, az 
nem áll összhangban a törvénnyel. 
 A Községi Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a teljes taglétszámához viszonyított többség jelen 
van. A Községi Tanács a jelen levő tagok szótöbbségével hozza döntéseit, hacsak törvény vagy ez az 
alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő másmilyen többséget.  
  A Községi Tanács szervezetét, működésének és döntéshozatalának módját részletesen – a törvénnyel 
és ezzel az alapszabállyal összhangban – a tanács ügyrendje szabályozza. 
 

76. szakasz 
A Községi Tanácsnak titkára van, aki gondoskodik a Községi Tanács üléseinek megszervezésével és 

megtartásával kapcsolatos szakmai, ügyintézési és műszaki ügyek ellátásáról, és előkészíti a polgármester által 
meghozandó aktusokat. 

A Községi Tanács titkárát a polgármester javaslatára a Községi Tanács jelöli ki négy évre, és kijelölése 
megismételhető.  

A községi tanács titkárának teendőit jogtudományi egyetemi végzettségű – mesterfokozatú okleveles 
jogász vagy legalább négy évfolyamos alapképzésben felsőfokú végzettséget szerzett okleveles jogász –, a 
közigazgatási szervekben végzett munkához megkövetelt szakvizsgával és legalább hároméves szakmai 
tapasztalattal rendelkező személy láthatja el. 

77. szakasz 
A polgármester és a Községi Tanács a képviselő-testületet – önszántukból vagy annak kérésére – 

rendszeresen tájékoztatják a képviselő-testületi rendeletek és egyéb aktusok végrehajtásáról. 
 

78. szakasz 
 A polgármester a megbízatásának letelte előtt a képviselő-testületi tagok legalább 1/3-ának 
megindokolt indítványára a megválasztásával azonos módon fölmenthető. 
 A polgármester fölmentésére tett indítványról az indítványnak a képviselő-testületi elnökhöz való 
benyújtását követő 15 napon belül tárgyalni és dönteni kell. 
 Ha a képviselő-testület nem menti föl a polgármestert, a fölmentést indítványozó képviselő-testületi 
tagok az indítványuk elutasítását követő 6 hónap letelte előtt nem tehetnek ismételten indítványt a polgármester 
fölmentésére.  

79. szakasz 
 A polgármester fölmentésével megszűnik a polgármester-helyettes és a Községi Tanács megbízatása. 
 A polgármester-helyettes, illetve a Községi Tanács tagja a megbízatásának letelte előtt a polgármester 
vagy a képviselő-testületi tagok legalább 1/3-ának indítványára a megválasztásával azonos módon fölmenthető.  

A polgármester-helyettes vagy községitanács-tag fölmentésére tett indítvánnyal egyidejűleg a 
polgármester az új polgármester-helyettes vagy községitanács-tag megválasztására vonatkozó indítványt köteles 
benyújtani a képviselő-testülethez, amely a fölmentésről és a megválasztásról egyidejűleg dönt.  

A fölmentett vagy lemondott polgármester, polgármester-helyettes vagy községitanács-tag az új 
polgármester, polgármester-helyettes a községitanács-tag megválasztásáig tisztségében marad, és ellátja a folyó 
ügyeket. 

80. szakasz 
A képviselő-testület megbízatásának megszűnésével megszűnik a község végrehajtó szerveinek 

megbízatása, de továbbra is ellátják a hatáskörükbe tartozó folyó ügyeket az új polgármester és Községi Tanács, 



illetve – ha a képviselő-testület megbízatása a képviselő-testület feloszlatása miatt szűnt meg – az ideiglenes 
szerv elnökének és tagjainak hivatalba lépéséig. 
 
3. Községi Közigazgatási Hivatal  

81. szakasz 
A Községi Közigazgatási Hivatal: 
1. előkészíti a képviselő-testület, a polgármester és a Községi Tanács által meghozandó 

jogszabályok és egyéb aktusok tervezetét; 
2. végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a Községi Tanács rendeleteit és egyéb aktusait; 
3. közigazgatási eljárásban első fokon eljár a község hatáskörébe tartozó, az állampolgárok, 

vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek jogait és kötelességeit érintő közigazgatási 
ügyekben; 

4. ellátja a közigazgatási felügyeletet a képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános 
aktusainak végrehajtása fölött; 

5. végrehajtja a végrehajtásban a községre átruházott törvényeket és egyéb jogszabályokat; 
 5а. a törvénnyel összhangban vezeti a köztulajdonú dolgok nyilvántartását;  
 5b. a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél kérelmezi a község köztulajdoni   

jogosultságának bejegyzését; 
 5c. ellátja a védelmi és mentési rendszerben hatáskörébe tartozó ügyeket; 
 5d. a község hatáskörébe tartozó és az átruházott ügyek ellátásában kifejtett működéséről szükség 

szerint, de legalább évente egyszer beszámolót terjeszt a Községi Tanács és a képviselő-testület 
elé; 

6. ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a Községi Tanács által megállapított szakmai és egyéb 
ügyeket. 

82. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatal egységes hatóságként alakul meg. 
 

83. szakasz 
 A közigazgatási felügyelet gyakorlásában a Községi Közigazgatási Hivatal: 

1. határozattal elrendelheti adott intézkedések és cselekmények záros határidőn belül való 
végrehajtását; 

2. helyszíni bírságot róhat ki; 
3. bűncselekmény vagy gazdasági vétség elkövetése miatt illetékes hatóságnál följelentést tehet, és 

szabálysértési eljárás megindítását kérelmezheti; 
4. ideiglenes parancsot, illetve tilalmat adhat ki; 
5. másik hatóságot értesíthet, ha indokolt olyan intézkedések foganatosítása, amelyekben az adott 

hatóság rendelkezik hatáskörrel; 
6. egyéb olyan intézkedéseket foganatosíthat, amelyekre törvény, jogszabály vagy általános aktus 

fölhatalmazza. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt ügyek ellátására való felhatalmazást és szervezeti fölkészülést 

részletesen a képviselő-testület szabályozza rendelettel. 
 

84. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatal az állampolgároknak köteles lehetővé tenni jogaik, kötelezettségeik 
és jogi érdekeik zavartalan érvényesítését, köteles megadni a szükséges adatokat és tájékoztatásokat, jogsegélyt 
nyújtani, együttműködni az állampolgárokkal, tiszteletben tartani az emberi személyiséget és méltóságot, 
őrködni a községi közigazgatás tekintélye fölött. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal előtt folyó olyan eljárásban, amely állampolgárok és jogi személyek 
jogairól, kötelezettségeiről és érdekeiről dönt, a közigazgatási eljárásról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 

 
85. szakasz 

 A Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló aktust a Községi Tanács javaslatára a képviselő-
testület hozza meg. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló aktust a 
Községi Tanács egyetértésével a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője hozza meg. 
 

86. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatalt mint egységes szervet annak vezetője irányítja.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjévé olyan személy jelölhető ki, aki mesterfokozatú okleveles 
jogász vagy legalább négy évfolyamos alapfokú képzésben felsőfokú végzettséget szerzett okleveles jogász,, az 



államigazgatási szervekben végzett munkához megkövetelt szakvizsgával, legalább ötéves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik, és beszéli a községben hivatalosan használt nyelveket. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a munkájáért és a hivatal működéséért az alapszabállyal és a 
Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló aktussal összhangban a képviselő-testületnek és a Községi 
Tanácsnak tartozik felelőséggel. 

87. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét nyílt pályázat alapján 5 évre a Községi Tanács jelöli ki. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese lehet, aki távollétében és tisztségének 
ellátásában való akadályozottsága esetén helyettesíti őt. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettesét a vezetővel azonos módon és feltételek 
mellett kell kijelölni.  

88. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatalnak a rokon igazgatási, szakmai és egyéb ügyek ellátására a Községi 
Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló aktusban megállapított szervezeti egységei alakulnak. 

 
89. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit a Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetője sorolja be. 

Szervezeti egység vezetője olyan személy lehet, aki a szervezeti egység hatáskörének megfelelő, 
másodfokú tanulmányok során szerzett felsőfokú végzettséggel (okleveles akadémiai mesterképzés, szakosított 
akadémiai képzés, szakosított szakképzés), illetve legalább négy évfolyamos alapfokú képzésben szerzett 
felsőfokú végzettséggel, az államigazgatási szervekben végzett munkához megkövetelt szakvizsgával, legalább 
ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és beszéli a községben hivatalosan használt nyelveket. 

 
90. szakasz 

 A Községi Közigazgatási Hivatalban egyes szakterületekre (gazdaságfejlesztés, városrendezés, 
elsődleges egészségvédelem, környezetvédelem, mezőgazdaság) polgármesteri tanácsnokok jelölhetők ki. 
 A polgármesteri tanácsnokok a kijelölésük szerinti szakterület fejlődését érintő kérdésekben 
kezdeményezéseket tesznek, projektumokat indítványoznak, véleményezéseket készítenek, és a Községi 
Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló aktusban megállapított egyéb ügyeket látnak el. 
 A polgármesteri tanácsnokokat a polgármester jelöli ki és menti föl. 
 A Községi Közigazgatási Hivatalban legföljebb 3 polgármesteri tanácsnok kaphat kijelölést.  
 

91. szakasz 
Az állampolgárok és jogi személyek jogainak, kötelezettségeinek és érdekeinek érvényesítésére 

vonatkozó községi közigazgatási ügyeket a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban olyan személyek 
láthatnak el, akik rendelkeznek az előírt iskolai végzettséggel, az államigazgatási szervekben végzett munkához 
megkövetelt szakvizsgával, megfelelő gyakorlattal, és beszélik a községben hivatalosan használt nyelveket.  

 
92. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal és egyéb vállalatok, szervezetek és intézmények hatásköri 
összeütközése ügyében – amikor ez utóbbiak a képviselő-testület rendelete alapján az állampolgárok, jogi 
személyek vagy egyéb ügyfelek egyes jogairól döntenek – a Községi Tanács jár el. 

Az egyes belső szervezeti egységek hatásköri összeütközése ügyében a Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetője jár el. 

93. szakasz 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének összeférhetetlenség miatti kizárása ügyében a Községi 

Tanács jár el.  
A Községi Közigazgatási Hivatalban levő hivatalos személy összeférhetetlenség miatti kizárása 

ügyében a hivatal vezetője jár el. 
 

VIII. NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYOKKAL FOGLALKOZÓ TANÁCS 
 

94. szakasz 
A községben önálló munkatestületként nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács alakul, 

amelyet a szerb nép és a község összlakosságában több mint 1%-kal jelen levő nemzeti kisebbségek képviselői 
alkotnak (a továbbiakban: tanács). 

A tanács a nemzeti egyenjogúságnak a községben való érvényesülésével, védelmével és 
előmozdításával kapcsolatos kérdéseket vitat meg, különösen a művelődésben, az oktatásban, a tájékoztatásban, 
valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználatban; részt vesz a nemzeti egyenjogúság érvényesülésére nézve fontos 



községi tervek és programok megerősítésében; intézkedéseket javasol a nemzeti egyenjogúság elérésére; 
javaslatot tesz a nemzeti egyenjogúság érvényesítéséhez szükséges költségvetési eszközök forrásaira, mértékére 
és rendeltetésére. 

A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács népszerűsíti a községben élő valamennyi közösség 
közötti kölcsönös megértést és jó viszonyt 

95. szakasz 
A képviselő-testület a tanács tagjait a szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek kiemelkedő képviselői 

közül oly módon választja, amely biztosítja a szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek képviselőinek arányos 
képviseletét akként, hogy sem a szerb nemzetnek, sem valamely nemzeti kisebbségnek a tanács tagjai körében 
nem lehet többsége. 

A szerb nemzet képviselőit a tanácsba a képviselő-testület szerb nemzetiségű tagjai javasolják, a 
nemzeti kisebbségek képviselőit pedig azok nemzeti tanácsa. 

A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács hatáskörét, összetételét, tagjainak választását és 
működésének módját a tagok teljes számához viszonyított szótöbbséggel hozott képviselő-testületi rendelettel 
kell szabályozni.  

96. szakasz 
A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács csak a tanácson belüli konszenzussal hozhat 

döntéseket. 
A tanács az álláspontjairól és javaslatairól tájékoztatja a képviselő-testületet, az pedig a soron 

következő első ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles róluk nyilatkozni.  
A képviselő-testület a nemzeti és etnikai közösségek jogait érintő valamennyi rendelet javaslatát 

köteles előzetesen megküldeni véleményezésre a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsnak.  
A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsnak jogában áll az alkotmánybíróság előtt eljárást 

indítani a képviselő-testület rendelete vagy egyéb általános aktusa alkotmányosságának és törvényességének 
mérlegelésére, ha úgy találja, hogy az közvetlenül sérti a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsban 
képviselt nemzeti és etnikai közösségek jogait, illetve jogában áll az alkotmánybíróság előtt ugyanilyen 
feltételek mellett eljárást indítani annak mérlegelésére, hogy a képviselő-testület rendelete vagy egyéb általános 
aktusa összhangban áll-e a községi alapszabállyal.  
 
IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME 

 
97. szakasz 

A községi jogok védelméről a törvényben megállapított módon és eljárással kell gondoskodni. 
 

97а szakasz 
A községben létre kell hozni az állampolgári jogvédő intézményét. 
Az állampolgári jogvédő védelmezi az állampolgárok jogait a Községi Közigazgatási Hivatal, valamint 

a község által alapított, közmegbízatást gyakorló intézmények, szervek és szervezetek részéről elkövetett 
jogsértésektől; ellenőrzi a községi jogszabályok és az általános aktusok megsértése esetén a Községi 
Közigazgatási Hivatal működését, és védelmezi az állampolgárok helyi önkormányzathoz való jogát. 

Az állampolgári jogvédőnek egy vagy több helyettese lehet. Az állampolgári jogvédőnek legalább egy 
kisebbségi jogokkal megbízott helyettese van. Az állampolgári jogvédő javaslatára a képviselő-testület dönt a 
helyettesi posztok létrehozásáról, azok számáról, a működési területükről, valamint a megválasztásukról. 

Az állampolgári jogvédő az alkotmány,  a törvények, a becikkelyezett nemzetközi egyezmények és a 
nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai, valamint a község alapszabálya alapján és körében jár el és 
fejti ki működését. 

Működésében az állampolgári jogvédőt a törvényesség, az elfogulatlanság, a függetlenség és az 
igazságosság elve vezérli.  

Az állampolgári jogvédőhöz folyamodás módját, valamint az állampolgári jogvédő eljárásának és 
működésének szabályait részletesen képviselő-testületi rendelet szabályozza. 

 
X. A KÖZSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA  

 
98. szakasz  

A helyi önkormányzati egység, annak szervei és szolgálatai, valamint az általa alapított vállalatok, 
intézmények és egyéb szervezetek a közös érdekű területeken együttműködnek más helyi önkormányzati 
egységekkel, azok szerveivel és szolgálataival, és ennek megvalósítására – a törvénnyel és az alapszabállyal 
összhangban – eszközöket társíthatnak, közös szerveket, vállalatokat, intézményeket és egyéb szervezeteket és 
intézményeket alakíthatnak. 



 A helyi önkormányzati egységek a Szerb Köztársaság külpolitikája keretében, a Szerb Köztársaság 
területi egységének és jogrendjének betartásával, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban a közös érdekű 
területeken együttműködhetnek más államok megfelelő helyi önkormányzati közösségeivel és egységeivel. 

 
99. szakasz 

Városok és községek egyesülésének a község alapítója lehet, vagy csatlakozhat hozzá. 
A helyi önkormányzati egységek egyesülései a tagjaik érdekeit képviselik az állami szervek előtt, 

különösen a helyi önkormányzat védelmét, fejlesztését és pénzellátását érintő törvények és egyéb aktusok, 
valamint a helyi önkormányzati egység ügyeinek gyakorlását érintő egyéb jogszabályok meghozatalának 
eljárásában. 

A helyi önkormányzati egységek egyesüléseinek alapítására és működésére az egyesületek alapítását és 
működését szabályozó törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
XI. A KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY SZERVEINEK ÉS A KÖZSÉG 
SZERVEINEK VISZONYA 

 
100. szakasz 

A köztársaság, az autonóm tartomány és a község  szervei jogaik és kötelességeik érvényesítése 
érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással az alkotmánnyal, törvénnyel és egyéb jogszabályokkal 
összhangban.  

101. szakasz 
TÖRÖLVE 

 
102. szakasz 

A helyi önkormányzati egység szervei működésének és aktusainak törvényességi felügyeletét – az 
alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban – a köztársasági és a területi autonómia szervei gyakorolják. 

A helyi önkormányzati egység illetékes szerve a helyi önkormányzati egység működésének és 
aktusainak törvényességi felügyeletét gyakorló köztársasági, illetve tartományi szervnek köteles időben 
megküldeni a kért adatokat, iratokat és okmányokat.  
 A kért adatok, iratok és okmányok megküldéséért a polgármester, illetve – a képviselő-testületi 
működés és aktusok felügyelete esetén – a képviselő-testületi titkár tartozik felelőséggel. 

 
103. szakasz 

Hatáskörük gyakorlásában a helyi önkormányzati egység szervei és szolgálatai: 
1. kezdeményezéseket tesznek a köztársaság és a területi autonómia szerveinél a helyi önkormányzatot 

érintő viszonyok rendezésére és a helyi önkormányzati egység jogainak és kötelességeinek körébe 
tartozó kérdések megoldását szolgáló intézkedések foganatosítására; 

2. folyamodványokat terjesztenek elő, javaslatokat tesznek a köztársaság és a területi autonómia szervei 
által követendő magatartásra; 

3. kikérik a köztársaság és a területi autonómia illetékes szervének véleményét a helyi önkormányzat 
fejlesztésére és gyakorlására, a helyi önkormányzati egység szerveinek működésére közvetlenül kiható 
törvények és egyéb jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban; 

4. önállóan vagy egyesüléseik révén részt vesznek a helyi önkormányzat gyakorlását és fejlesztését 
különösen érintő tartalmú törvények és egyéb jogszabályok előkészítésében. 

 
104. szakasz  

A köztársaság, és a területi autonómia szervei hatáskörük gyakorlásában: 
1. a helyi önkormányzati egység szerveit és szolgálatait – önszántukból vagy azok kérésére – tájékoztatják 

a törvények és egyéb jogszabályok végrehajtásában általuk foganatosított vagy foganatosítani 
szándékozott intézkedésekről, az alkotmányosság és a törvényesség védelméről, az ezeket sértő 
jelenségekről és a kiküszöbölésükre tett intézkedésekről, az állampolgárok helyi önkormányzathoz való 
jogának érvényesítéséről, valamint a helyi önkormányzati rendszer érvényesítését és a helyi 
önkormányzati egységek szerveinek működését közvetlenül érintő egyéb kérdésekről; 

2. a helyi önkormányzati egységek szerveinek és szolgálatainak szakmai segítséget nyújtanak ügyeik 
gyakorlásához, különösen az információs rendszer bevezetésében és a helyi önkormányzati egységek 
szervei és szolgálatai által ellátott ügyek informatizálásában; 

3. jelentéseket, adatokat és értesítéseket kérnek a helyi önkormányzati egység jogainak és kötelességeinek 
körébe tartozó ügyek ellátásában, valamint egyéb olyan kérdésekben, amelyek a helyi önkormányzat 
terén közvetlenül érintik a köztársaság és a területi autonómia szervei szerepének és működésének 
érvényesülését; 



4. a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban egyéb ügyeket is ellátnak. 
 

105. szakasz 
A kormány köteles leállítani a helyi önkormányzati egység alkotmányba vagy törvénybe ütközőnek 

talált általános aktusának végrehajtását; a kormány felfüggesztő határozata a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való közzétételével lép hatályba. 
 A végrehajtást felfüggesztő határozat hatályát veszti, ha a kormány a határozat közzétételét követő 5 
napon belül az általános aktus alkotmányosságának és törvényességének mérlegelésére nem indít eljárást. 

 
106. szakasz 

A hatáskörrel rendelkező minisztérium az alkotmánybíróság előtt eljárást indít a helyi önkormányzati 
egység alapszabálya, jogszabálya vagy egyéb általános aktusa alkotmányosságának és törvényességének 
mérlegelésére, ha úgy találja, hogy az adott aktus nem áll összhangban az alkotmánnyal, törvénnyel vagy egyéb 
köztársasági jogszabállyal. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eljárást a területi autonómia hatáskörrel rendelkező szerve indítja 
meg, ha úgy találja, hogy az aktus tartományi jogszabállyal nem áll összhangban. 

 
107. szakasz 

Ha a helyi önkormányzati ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium, illetve a területi autonómia 
hatáskörrel rendelkező szerve úgy találja, hogy a helyi önkormányzati egység általános aktusa nem áll 
összhangban az alapszabállyal, megfelelő intézkedések foganatosítása érdekében fölhívja arra a helyi 
önkormányzati egység képviselő-testületének figyelmét. 

Ha a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nem jár el a jelen szakasz 1. bekezdésében 
említett szerv javaslatai szerint, a helyi önkormányzati ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium eljárást 
indít a Szerbiai Legfelsőbb Bíróság előtt, egyúttal pedig javasolja a kormánynak, hogy a Szerbiai Legfelsőbb 
Bíróság döntéséig függessze fel a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti aktus végrehajtását. 

 
108. szakasz 

Ha a helyi önkormányzati ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium, illetve a területi autonómia 
hatáskörrel rendelkező szerve úgy találja, hogy a helyi önkormányzati egység szerveinek, illetve szolgálatának 
olyan egyedi aktusa, amely ellen nincs biztosítva bírósági védelem, nem áll összhangban a törvénnyel vagy 
egyéb jogszabállyal, illetve a helyi önkormányzati egység rendeletével vagy egyéb általános aktusával, a helyi 
önkormányzati egység képviselő-testületének javasolja, hogy ezt az aktus helyezze hatályon kívül vagy 
semmisítse meg. 
 Ha a képviselő-testület egy hónapon belül nem jár el a jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerv 
javaslatai szerint, a helyi önkormányzati ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium hatályon kívül helyezi 
vagy megsemmisíti a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti aktust. 

 
109. szakasz 

A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete feloszlatható, ha: 
1. a képviselő-testület három hónapnál hosszabb ideig nem ül össze; 
2. ha a helyi önkormányzati egység képviselő-testületének megalakulásától vagy a fölmentésüktől, illetve 

lemondásuktól számított egy hónapon belül nem választja meg a polgármestert és a Községi Tanácsot;  
3. a törvényben megállapított határidőn belül nem hozza meg az alapszabályt vagy a költségvetést. 

 
110. szakasz 

A helyi önkormányzati egység képviselő-testületének feloszlatásáról – a helyi önkormányzati ügyekben 
hatáskörrel rendelkező minisztérium, illetve a területi autonómia hatáskörrel rendelkező szervének javaslatára – 
a kormány hoz döntést. 

A helyi önkormányzati egység képviselő-testületének feloszlatásáról hozott döntés hatályba lépését 
követő két hónapon belül a Nemzetgyűlés elnöke képviselő-testületi tagválasztást ír ki. 

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti választáson megválasztott képviselő-testületi tagok megbízatása 4 
évre szól. 

A képviselő-testület megalakulásáig és a helyi önkormányzati egység végrehajtó szerveinek 
megválasztásáig a képviselő-testület és a helyi önkormányzati egység végrehajtó szerveinek hatáskörébe tartozó 
napi és halaszthatatlan ügyeket a helyi önkormányzati egység ideiglenes szerve látja el, amely elnökből és 4 
tagból áll. 

A helyi önkormányzati egység ideiglenes szervét a kormány alakítja meg. 
Az ideiglenes szerv elnökének és tagjainak kinevezéséről a kormány külön határozatot hoz, szem előtt 

tartva a helyi önkormányzati egység feloszlatott képviselő-testületének politikai és nemzeti összetételét. 



 
111. szakasz 

Ha a helyi önkormányzati egységben nem folytatják le a képviselő-testületi tagválasztást, vagy ha a 
választás lefolytatása után e törvénnyel összhangban – a választási eredmény közzétételét követő két hónapon 
belül – nem alakul meg a képviselő-testület, a kormány a törvény 86. szakaszának 4. bekezdése szerinti 
ideiglenes szervet nevez ki, amely a helyi önkormányzati egység képviselő-testületének és végrehajtó 
szerveinek hatáskörébe tartozó napi és halaszthatatlan ügyeket látja el. 

A nemzetgyűlés elnöke a helyi önkormányzati egység képviselő-testületének megválasztására irányuló 
új választás kiírásáról a döntést attól a naptól számított egy hónapon belül köteles meghozni, amikor a választást 
le kellett volna folytatni, illetve a helyi önkormányzati egység képviselő-testületét megalakítani. A jelen szakasz 
2. bekezdése szerinti választáson megválasztott képviselő-testületi tagok megbízatása a helyi önkormányzati 
egység képviselő-testületébe rendes választáson megválasztott tagok megbízatásának leteltéig tart. 
 
XII.  A KÖZSÉG AKTUSAI  

112. szakasz 
A hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban a község rendeleteket, rendelkezéseket, utasításokat. 

határozatokat, végzéseket, ajánlásokat és egyéb szükséges aktusokat hoz. 
 

113. szakasz 
A képviselő-testület rendeleteinek és általános aktusainak összhangban kell állniuk a törvénnyel és az 

alapszabállyal. 
A polgármester és a Községi Tanács aktusainak összhangban kell állniuk a törvénnyel, ezzel az 

alapszabállyal, a képviselő-testület rendeleteivel és általános aktusaival. 
A Községi Közigazgatási Hivatal aktusainak összhangban kell állniuk a törvénnyel, ezzel az 

alapszabállyal, a községi szervek döntéseivel és általános aktusaival.  
 

114. szakasz 
A községi szervek általános aktusait közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett aktusok a közzétételüket követő 8. napon lépnek hatályba, 

kivéve, ha az aktus meghozója a meghozatali eljárásban azt állapítja meg, hogy indokolt az aktusnak ennél 
korábbi hatályba lépése. 
 
XIII.  VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
115. szakasz  

Az alapszabályt hitelesen – az jogszabály-, folyamodvány- és indítványügyi bizottság javaslatára – a 
képviselő-testület jogosult értelmezni. 

 
116. szakasz 

Mindarra, amit ez az alapszabály nem szabályoz, a helyi önkormányzatról szóló törvény rendelkezései 
és a helyi önkormányzati szakterületet taglaló egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
117. szakasz 

Ennek az alapszabálynak a hatályba lépésével hatályát veszti Kanizsa község alapszabálya (Kanizsa 
Község Hivatalos Lapja, 13/02., 5/03. és Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/05. és 6/05. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg). 

118. szakasz 
 Ez az alapszabály a meghozatala napján lép hatályba, és közzé kell tenni Magyarkanizsa Község 
Hivatalos Lapjában.  
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