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47. SZÁM XLVII. ÉVFOLYAM KELT: 2011. október 24. ÁRA: 87,00 DIN. 

    
Szabadka Város Képviselő-testületének 

Ügyrendje  64. és 130. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 29/08 száma) alapján az 
alapszabályzati kérdéseket, szervezést és a képviselő-
testületi iratszabályokat figyelemmel kísérő bizottság 
a 2011.10.24-én megtartott ülésén meghozta a Helyi 
közösségekről szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. 
 

A Helyi közösségekről szóló rendelet 
egységes szerkezetbe foglalt szövege magában 
foglalja a:  

1. Helyi közösségekről szóló rendeletet 
(egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 17/09 
száma), kivéve a 34. szakaszt, mely 
szabályozza a Helyi közösségekről szóló 
rendelet egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének közzétételét, 

2. Helyi közösségekről szóló rendeletet 
módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelet (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 26/09), kivéve a 23. szakaszt, mely 
a Rendelet hatályba lépését szabályozza és 

3. Helyi közösségekről szóló rendeletet 
módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelet (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 46/11), kivéve a 15. szakaszt, mely 
a Rendelet hatályba lépését és a Helyi 
közösségekről szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének közzétételét. 

 

RENDELET  
a helyi közösségekről (egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg) 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
Jelen határozat szabályozza a Szabadka 

város (a továbbiakban: Város) területén található 
helyi közösségek megalakításának, egyesítésének 
és megszüntetésének módját, azok tevékenységét, 
szervezését, szerveinek megválasztását és 
mandátumuk megszűnését, valamint 
finanszírozásának módját. 

 
2. szakasz 

 A helyi közösség a polgárok lakóhely 
szerinti közössége, és a helyi önkormányzat 
egységes rendszerének részét képezi a Községben.  
 A helyi közösség a polgárok érdekvédelmi 
és demokratikus közössége. 

  
3. szakasz 

 A helyi közösség jogi személyiséggel 
rendelkezik a törvénnyel, az alapszabállyal és az 
alapítói okirattal meghatározott jogok és 
kötelezettségek tekintetében.  
 A helyi közösségnek van saját 
alapszabálya. 
 A helyi közösség alapszabálya, a község 
alapszabályával és a helyi közösség alapítói 
okiratával összhangban meghatározza az ellátandó 
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feladatokat, a helyi közösség szerveit és 
megválasztásuk eljárását, szervezetüket és 
működésüket, a döntéshozatal módját és egyéb, a 
helyi közösség működésében szerepet játszó 
kérdéseket.  

  
4. szakasz 

 A helyi közösség szerveinek munkája 
nyilvános.  
 A helyi közösség alapszabálya szabja meg, 
milyen módon kell a helyi közösség szervei 
működésének nyilvánosságát biztosítani.  
 A helyi közösség szervei munkájukról 
kötelesek rendszeresen és idejében tájékoztatni a 
helyi közösség polgárait, és évente legalább egyszer a 
községi képviselő-testületet.  

5. szakasz 
 A helyi közösség kapcsolatba léphet és 
együttműködést folytathat más helyi közösségekkel, 
vállalatokkal, szervezetekkel és közösségekkel. 

6. szakasz 
 A helyi közösség és szerveinek munkájában 
a törvénnyel összhangban biztosítani kell a Város 
területén hivatalos használatban lévő nyelvek és 
írásmódok használatát  
 

II. A HELYI KÖZÖSSÉGEK 
MEGALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

MÓDJA 
 

7. szakasz 
 Helyi közösség alakítható olyan területre 
(település, településrész vagy több település), amely 
területi vagy funkcionális egységet képez, amelyben 
a  polgárok a mindennapi életben kölcsönös 
kapcsolatban állnak és lehetőség van a dolgok 
közvetlen  megvitatására, a közös érdekek 
érvényesítésére és az igények kielégítésére.  

 
8. szakasz 

 A helyi közösség megalakítására tett 
javaslatot (a továbbiakban: javaslat) előterjesztheti:  

- a helyi közösség megalakítására javasolt 
területen élő szavazók 50%-a + 1 vagy 500 szavazó,  
 - a község végrehajtó szerve és  

- a községi képviselő-testület legalább 20 
tanácsnoka.  

 Amennyiben a javaslatot a városi 
képviselő-testületi végrehajtó szervek vagy a 
képviselő-testület legkevesebb 20 tanácsnoka 
terjeszti fel, az előterjesztő köteles összehívni a 
polgárok gyűlését azon a területen, melyre a helyi 
közösség megalakítását javasolják, a szükséges 
adatok begyűjtése érdekében. 

 
9. szakasz 

 A javaslatnak tartalmaznia kell:  

- a helyi közösség alakítását javasoló 
polgárok sajátkezű aláírásának jegyzékét,  

- a helyi közösség területét (az utcák 
szerinti leírást) és a terület lakosainak számát,  

- a helyi közösség tevékenységének 
leírását,  

- a helyi közösség működésének 
finanszírozási módját,  

- a helyi közösség közgyűlése tagjainak 
számát, és  

- a helyi közösség életében és 
működésében szerepet játszó egyéb kérdéseket. 

10. szakasz 
 A határozatjavaslatot a községi képviselő-
testület elé kell terjeszteni, amely felméri, hogy 
adottak-e a feltételek ahhoz, hogy a polgárok:  

- legközvetlenebbül kifejezzék, 
egybehangolják és érvényesítsék közös érdekeiket 
és szükségleteiket,  

- anyagi alapot biztosítsanak a közös 
érdekek és szükségletek érvényesítésére,  

- együttműködjenek a helyi közösség 
területén működő vállalatokkal, más helyi 
közösségekkel, szervekkel és szervezetekkel a 
közös érdeket jelentő kérdések megoldása 
érdekében. 

 
11. szakasz 

 Az alapítási okiratot a javaslat alapján a 
községi képviselő-testület hozza meg, a 
tanácsnokok teljes létszámának 
szavazattöbbségével.  
 A képviselő-testület a döntéshozatal előtt 
népszavazást írhat ki a területen élő polgárok 
előzetes véleménynyilvánítása érdekében.  
Abban az esetben, ha a helyi közösség 
megalakítására vonatkozó javaslat, melyet az adott 
területen, melyen a helyi közösség megalakítását 
javasolják 500 választó, a városi végrehajtó 
szervek vagy a városi képviselő-testület 
tanácsnokai adtak át, a városi képviselő-testület  
köteles a döntés meghozatala előtt kikérni a 
polgárok véleményét, illetve, hogy népszavazást 
írjon ki az érintett terület polgárainak előzetes 
véleménynyilvánítása céljából.  
 Ha a képviselő-testület úgy értékeli, hogy 
a helyi közösség megalakításához nem adottak a 
feltételek, arról megfelelő rendeletet hoz és arról 
értesíti a javaslattevőt. 

12. szakasz 
 A helyi közösség megalakításáról szóló 
rendeletnek különösen a következőket kell 
tartalmaznia:  

- a település vagy településrész nevét, 
melyre a helyi közösséget alakítják,  

- a terület pontos leírását melyre a helyi 
közösséget alakítják,  

- a helyi közösség nevét,  
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- a helyi közösség közgyűlése tagjainak 
számát 
III. A HELYI KÖZÖSSÉGEK EGYESÍTÉSÉNEK, 
HATÁRMÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS 
MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS 
MÓDJA  

 
1. A helyi közösségek egyesítésének és 
határmódosításának feltételei és módja 

13. szakasz 
 A helyi közösségek egyesítésének és 
határmódosításának eljárása során a jelen 
határozatnak a helyi közösség alakítására vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy 
felterjesztési joguk van azon helyi közösségek 
közgyűléseinek is, melyek egyesítését javasolják 
illetve melyek határait módosítják, de a javaslatot 
előzően kötelezően meg kell vitatnia azon helyi 
közösségek polgárok gyűlésének is, melyek 
egyesítését javasolják illetve melyek határait 
módosítják 
 

2. A helyi közösségek megszüntetésének 
feltételei és módja  

14. szakasz 
 A helyi közösség megszüntetésére vonatkozó 
javaslatot a jelen rendelet 8. szakaszában szereplő 
jogosult előterjesztők valamint a helyi közösség 
közgyűlése nyújthatnak be.  
A helyi közösség közgyűlése köteles a megszüntetési 
eljárást megindítani, ha az a megszüntetésre javasolt 
helyi közösség területén élő szavazópolgárok 50%-a 
+ 1 polgár vagy 500 szavazó indítványozza.  

 
15. szakasz 

 A megszüntetésre vonatkozó javaslatnak 
indokolást is kell tartalmaznia olyan értelemben, 
hogy a helyi közösség létezésének szükségessége 
vagy feltételei szűntek-e meg, szem előtt tartva a 
jelen rendelet 10. szakaszában szereplő feltételeket.  
 A megszüntetési eljárás során a jelen 
rendeletnek a helyi közösség alakítására vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelőképpen alkalmazni.  

  
16. szakasz 

 A megszűnés jogi következményeit a 
törvénnyel összhangban kell szabályozni, azzal a 
külön rendelettel, mellyel a helyi közösséget 
megszüntetik. 

  
 

IV. A HELYI KÖZÖSSÉGEK 
TEVÉKENYSÉGE, TEENDŐI ÉS SZERVEZETE  

 
1. A helyi közösségek tevékenysége és teendői  

 
17. szakasz 

 A helyi közösségben a polgárok közös 
érdekeik érvényesítéséről és közös szükségleteik 
szolidáris kielégítéséről döntenek.  
 A közös érdekeik érvényesítéséről és 
közös szükségleteik szolidáris kielégítéséről való 
döntéshozatalban a polgárok az anyagi 
lehetőségekhez mérten meghatározzák 
viszonyaikat az alábbi területeken: 

 - a lakott terület rendezése (utak, utcák, 
járdák, távközlés, elektromos energia, 
vízvezeték és csatornahálózat, 
gázközművesítés, stb.), 

 - környezetvédelem és -fejlesztés, 
 - intézményen kívüli gondoskodás a 

szociálisan rászorulókról, 
 - a jobb életkörülmények megteremtéséről való 

gondoskodás, 
 - a bevezetett helyi járulék megvalósítása és új 

helyi járulék bevezetése, 
 - szolgáltatások nyújtása. 

 
18. szakasz 

 A városi képviselő-testület rendeletével 
minden vagy egyes helyi közösségekre lehet bízni 
a Város hatáskörébe tartozó egyes tevékenységek 
elvégzését a szükséges eszközök biztosításával.  
 Az előző bekezdés értelmében a helyi 
közösségre bízott teendők ellátása felett a községi 
képviselő-testület gyakorol felügyeletet.  

 
 

18a szakasz 
A városi közigazgatási hivatal hatáskörébe 

tartozó bizonyos tevékenységek elvégzéséhez, 
különösen amelyek a polgárok jogainak 
gyakorlására vonatkoznak, a közigazgatási hivatal 
munkáját meg lehet szervezni a helyi 
közösségekben. 

A jelen szakasz 1. bekezdésébe foglalt 
tevékenységeket, elvégzésük módját és helyét a 
polgármester határozza meg a közigazgatási 
hivatal vezetőjének javaslatára. 

 
2. Döntéshozatal a helyi 

közösségekben 
 

19. szakasz 
 A helyi közösség hatáskörébe tartozó 
kérdésekről a polgárok népszavazás útján, a 
polgárok gyűlésén és a helyi közösség szervei 
révén döntenek a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a helyi közösség alapszabályával összhangban.  
 A polgárok kezdeményezéseket, 
javaslatokat és véleményeket terjeszthetnek a helyi 
közösség szervei elé az egyes kérdések 
megvitatására és eldöntésére.  

 
3. A helyi közösségek szervei  
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20. szakasz 
 A helyi közösség szervei a helyi közösség 
közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) és a helyi 
közösség tanácsa (a továbbiakban: Tanács).  
 A városi képviselő-testületnek a helyi 
közösség területén élő tanácsnokai szavazati jog 
nélkül részt vehetnek a Közgyűlés és a Tanács 
munkájában.  
 A Közgyűlés alakíthat állandó és időszaki 
munkatestületeket, melyek szakmai segítséget 
nyújtanak a Közgyűlésnek és Tanácsnak a 
hatáskörükbe tartozó kérdésekben.  
 A Tanács tagjainak számát és megbízatási 
idejük hosszát a helyi közösség alapszabályával kell 
meghatározni azzal, hogy az nem lehet több mint a 
Közgyűlés teljes létszámának egy harmada. 

 
21. szakasz 

 A közgyűlési választásokat a községi 
képviselő-testület elnöke írja ki.  

A közgyűlési választásokat minden helyi 
közösségben egyidejűleg kell megtartani (rendes 
választások). 

Kivételesen, új helyi közösség alakulása 
esetében, továbbá helyi közösségek egyesülése vagy 
megszűnése, illetve a jelen rendelettel előírt más 
esetekben, a választásokat külön kell megtartani, 
amikor is a közgyűlési tagok mandátuma a többi 
helyi közösség közgyűlési tagjainak megbízatása 
lejártáig fog tartani. 

A választások kiírásától a választások 
megtartásáig legalább 45, és legfeljebb 60 nap telhet 
el.  

A választások kiírásáról szóló rendelettel 
meg kell határozni a választások napját és hogy 
mikor kezdődnek a választási cselekmények 
határidői. 

A választások kiírásáról szóló rendelet 
megjelenik Szabadka város Hivatalos Lapjában. 

A közgyűlési választásokat legkésőbb a 
közgyűlési tagok megbízatási idejének lejárta előtt 30 
nappal meg kell tartani. 

Ugyanazon személy többször is 
megválasztható a Közgyűlés tagjává.  

A Közgyűlés tagjait a helyi közösség 
polgárai választják meg közvetlen választások útján, 
titkos szavazással, négy éves időszakra.  

Közgyűlési tagokká olyan személyeket lehet 
jelölni, akiknek a lakhelye a helyi közösség területén 
van és  szavazati joggal rendelkeznek.  

Közgyűlési jelöltet állíthatnak politikai 
pártok, bejegyzett politikai pártok bejegyzett 
koalíciói, valamint a közgyűlés tagjaivá jelöltet 
állíthat polgárok csoportja is, melyet legkevesebb 30 
szavazópolgár támogat aláírásával jelöltenként vagy 
legkevesebb 100 szavazópolgár jelöltlistánként. 

Azokban a helyi közösségekben, melyekben 
a bejegyzett választók száma 1000, vagy ennél 

kevesebb, a Közgyűlési tagjelölt személyére 
bejegyzett politikai pártok tehetnek javaslatot, a 
bejegyzett politikai pártok koalíciói, valamint 
polgárok csoportjai, melyek listáit legalább 50, a 
választói névjegyzéken szereplő választópolgár 
támogatja .  

A javaslattevőnek a jelölőlistáján szereplő 
jelöltek számának a választandó képviselő-testületi 
tagok számának legalább  egyharmadát kell 
kitennie. 

A jelöltek száma egy jelöltlistán a 
közgyűlés taglétszámának kétszerese lehet.  

A politikai párt vagy polgári csoportosulás 
nevében a jelölést csak az a személy nyújthatja be, 
akit a politikai párt vagy polgárok csoportja erre 
felhatalmazott.  

Pártkoalíció nevében a jelölést legfeljebb 
két felhatalmazott személy nyújthatja.  

Ha a jelöltlistát pártkoalíció állítja, a 
jelöltlista mellett kötelezően át kell nyújtani az 
írásos koalíciós megállapodást is, amely 
szabályozza a mandátumok elosztásának és 
megszűnésének módját, és a Közgyűlés 
megüresedett helyének betöltését.  

21/a szakasz 
A választási listát legkésőbb 15 nappal a 

választások kitűzött időpontja előtt el kell juttatni a 
Szabadka Város Választási Bizottságához (a 
továbbiakban: Választási bizottság. 
 A választási listához a következő 
dokumentációt kell mellékelni: 

1) igazolás a jelöltlistán szereplő 
valamennyi jelölt választói jogáról  

2) a jelöltek írásos nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a 
jelölést, amit az illetékes szerv vagy a 
Közgyűlés két tagja hitelesít 

3) a jelöltek érvényes személyi 
igazolványának fénymásolata 

4) a listavezető írásos egyetértése 
5) a választói listát beterjesztő személyek 

meghatalmazása 
6) a jelöltlistát támogató választópolgárok 

aláírásai 
7) írásos koalíciós megállapodás, 

amennyiben a jelöltlistát pártkoalíció 
terjeszti be. 

A Választási bizottság írja elő a jelen 
szakasz 2. bekezdésének 1), 2), 4), 5) és 6) 
pontjába foglalt űrlapok külalakját és tartalmát. 

Egy személy csak egy választási listán 
jelölhető a Közgyűlés tagjává. 

A listaállító határozza meg a listán 
szereplő jelöltek sorrendjét. 

A jelöltlistán minden egymást követő 
három jelölt között (első három hely, második 
három hely, harmadik három hely és így tovább a 
lista végéig) legalább egynek képviselnie kell a 
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kisebb számban képviselt – ahhoz a nemhez 
tartozónak kell lennie, amely a listán kisebb 
százalékban van jelen. 

21/b szakasz 
A Közgyűlés tagjainak megválasztásában az 

a polgár vehet részt, aki rendelkezik szavazójoggal és 
lakóhelye a helyi közösség területén van (a 
továbbiakban: választó). 

A választói névjegyzék vezetésében illetékes 
szerv a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala. 
 A választások kiírását követő napon a 
választói névjegyzék vezetésében illetékes szerv 
nyilvános hirdetmény vagy a tájékoztatási eszközök 
révén értesíti a polgárokat arról, hogy betekinthetnek 
a választói névjegyzékbe, és kérhetik az abban 
szereplő adatok bejegyzését, törlését, módosítását, 
kiegészítését vagy javítását. 

 A választói névjegyzéket legkésőbb a 
választások megtartása előtt 8 nappal le kell zárni. 
 Minden szavazónak legkésőbb 3 nappal a 
választások megtartása előtt kötelezően kézbesíteni 
kell a választások napjáról és időpontjáról szóló 
értesítést, mely tartalmazza azon szavazóhely számát 
és címét, amelyen a szavazó szavaz, és a számot, 
amely alatt a szavazói névjegyzékben szerepel.  

 
22. szakasz 

A közgyűlési választások lebonyolítását a 
Választási bizottság irányítja. 

 
23. szakasz 

Minden jelöltlista a kapott szavazatokkal 
arányos számú mandátum illeti meg.  
 A Választási bizottság megállapítja az egyes 
választási jelöltlistáknak járó mandátumok számát.  
 A mandátumok elosztásában azok a 
jelöltlisták vesznek részt, amelyek a szavazásban 
részt vett szavazópolgárok összes szavazatának 
legkevesebb 5%-át elnyerték. 

A választási bizottság a mandátumokat a 
legnagyobb hányados rendszerének alkalmazásával 
osztja el. 

A mandátumok úgy kerülnek elosztásra, 
hogy az egyes listák által elnyert szavazatok 
teljesszámát elosztják az egyes számtól azzal a 
számmal bezárólag, amely megfelel a Közgyűlésbe 
választandó tagok számával. Az így kapott 
hányadosokat nagyság szerint kell rangsorolni, és a 
legnagyobb hányadosok közül annyit kell figyelembe 
venni, ahány tagot választanak a Közgyűlésébe. 
Minden jelöltlista a ráeső hányadosnak megfelelő 
számú mandátumot kap. 

 Ha két vagy több választási lista azonos 
hányadost ért el, melynek alapján a mandátumot 
odaítélik, és nincs több kiosztatlan mandátum, azt 
annak a listának kell odaítélni, amely több szavazatot 
szerzett. 

Azokat a mandátumokat, melyek egy 
bizonyos választási listát illetnek meg, az adott 
listán szereplő jelölteknek kell odaítélni. 

 A listaállító legkésőbb a választások 
összesített eredményének közzétételét követő 10 
napon belül a Választási bizottsághoz eljuttatja az 
arra vonatkozó adatokat, hogy a jelölt listán 
szereplő, mely jelölteknek osztják ki az elnyert 
mandátumokat, kezdve az első személlyel a listán.  

 
23a szakasz 

A Választási bizottság a közgyűlési tagnak 
bizonylatot ad ki arról, hogy meg lett választva. 
 

23b szakasz 
A Közgyűlés tagjának az alábbi esetekben 

szűnik meg idő előtt mandátuma, melyre 
megválasztották: 

1) lemondással 
2) a Közgyűlés feloszlatásáról hozott 

döntéssel 
3) ha jogerős bírósági ítélettel 

legkevesebb hat hónapos feltétel 
nélküli börtönbüntetésre ítélik  

4) ha jogerős döntéssel 
cselekvőképtelenné nyilvánítják 

5) ha lakcíme a helyi közösség területén 
megszűnik 

6) ha elveszíti állampolgárságát 
7) ha elhalálozik. 

 
A Közgyűlés tagja szóban lemondhat a 

tagságáról a Közgyűlés ülésén, két ülés között 
pedig írásban nyújthatja be lemondását. 

A szóbeli lemondást követően, a 
Közgyűlés halogatás nélkül, még azon az  ülésen 
megállapítja, hogy a közgyűlési tagnak megszűnt a 
mandátuma. 

A két ülés között benyújtott lemondásról a 
Közgyűlés köteles az első rákövetkező ülésen 
döntést hozni. 

A közgyűlési tag visszavonhatja a már 
benyújtott lemondását mindaddig, amíg a 
Közgyűlés nem állapítja meg mandátumának 
megszűnését. 

Ha a közgyűlési tagnak megszűnik a 
mandátuma a jelen szakasz 1. bekezdésének 2)-tól 
a 7)-ik pontokba foglaltak következtében, a 
Közgyűlés az első rákövetkező ülésen, az esetről 
való tájékoztatás után, megállapítja a közgyűlési 
tag mandátumának megszűnését. 

 
 

23c szakasz 
Ha a közgyűlési tagnak a mandátuma 

annak lejárta előtt megszűnik, a megbízatást a 
választási listán szereplő következő jelöltnek kell 
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adni, aki még nem kapott mandátumot a 
közgyűlésben. 

Ha a koalíciós választási listáról választott 
közgyűlési tagnak a mandátuma annak lejárta előtt 
megszűnik, a megbízatást a választási listán szereplő 
következő jelöltnek kell adni, aki még nem kapott 
mandátumot a közgyűlésben – ugyanabból a politikai 
pártból. 

Ha a közgyűlési tagnak a mandátuma annak 
lejárta előtt megszűnik, s azon a választási listán, 
melyről a közgyűlési tagot megválasztották, nincs 
megbízatás nélküli jelölt, akkor annak a 
jelölőlistának jár a mandátum, mely a következő 
legnagyobb hányadossal rendelkezik, s arra még nem 
kapott mandátumot.  

Az új közgyűlési tag mandátuma addig tart, 
amíg le nem jár annak a közgyűlési tagnak a 
megbízatási ideje, akinek a mandátuma idő előtt 
megszűnt.  

A mandátum megerősítése előtt szükség van 
a jelölt írásbeli kijelentésére, hogy elfogadja a 
mandátumot. 
 

23/d szakasz 
Minden választó, a Közgyűlés tagjelöltje és a 

választási lista beterjesztője óvást emelhet a 
Választási bizottságnál a választói jog vagy a 
választási eljárás megsértése miatt. 
 Az óvást a határozat meghozatalának illetve 
a cselekmény elkövetésének vagy a mulasztásnak a 
napjától számított 24 órán belül kell benyújtani. 
 A Községi választási bizottság az óvás 
kézhezvételétől számított 48 órán belül döntést hoz 
az óvás ügyében és azt a kifogást emelőnek kézbesíti. 

Ha a Községi választási bizottság elfogadja 
az óvást, a határozatot vagy cselekvést érvényteleníti  

Ha a Választási bizottság a jelen 
határozatban megszabott határidőn belül nem dönt az 
óvás ügyében, az elfogadottnak tekintendő. 

 
 

23e szakasz 
A közgyűlési tag megbízatása a 

mandátumának megerősítésének napjával kezdődik.  
A közgyűlési tag mandátumának 

megerősítéséről a Közgyűlés dönt az alakuló ülésen.  
Az alakuló ülésre a Közgyűlés előző 

összetételének elnöke hívja a Közgyűlés a választási 
eredmények közzétételétől számított 15 napon belül.  

Ha a Közgyűlés előző összetételét nem hívja 
össze az alakuló ülésre a választási eredmények 
közzétételétől számított 15 napon belül, halasztás 
nélkül, de legkésőbb öt nappal a Közgyűlés új 
összetételének legidősebb tagja hívja össze. 

Ha a Közgyűlés új összetételének legidősebb 
tagja nem hívja össze az alakuló ülést öt napon belül, 
az ülést halogatás nélkül a Közgyűlés új 

összetételének következő legidősebb tagja hívja 
össze. 

Az alakuló ülésen a Közgyűlés elnökének 
megválasztásáig a legidősebb közgyűlési tag 
elnököl, s abban az esetben, ha a legidősebb 
közgyűlési tag nem elnökölhet a Közgyűlés 
alakuló ülésén, akkor az ülésen résztvevő 
következő legidősebb tag elnököl, aki az elnöklést 
elvállalja. 

A közgyűlési tagok mandátumának 
hitelesítéséről, a mandátumhitelesítő bizottság 
jelentése alapján a Közgyűlés dönt nyilvános 
szavazással.  

A szavazásban részt vehetnek a közgyűlési 
tagjelöltek is, akik mandátumot szereztek a jelen 
rendelet 23. szakaszának 8. bekezdésével 
összhangban, s akik rendelkeznek a 
megválasztásukról szóló bizonylattal, amit a 
választási bizottság adott ki. 

Az új közgyűlési tagok mandátumának  
hitelesítése napjával, megszűnik a Közgyűlés előző 
összetételének mandátuma. 

A közgyűlési tagok mandátumának 
hitelesítésére vonatkozó eljárást részletesebben az 
ügyrendje szabályozza, a jelen rendelettel és a 
helyi közösség alapszabályával összhangban. 

 
24. szakasz 

A Közgyűlésnek van elnöke.  
 A Közgyűlés elnöke képviseli a helyi 
közösséget.   

Az elnököt a Közgyűlés saját soraiból 
választja meg négy éves megbízatási időre. 

A szavazás nyilvánosan, kézfelemeléssel 
történik vagy titkos szavazással, ha a közgyűlési 
tagok teljes létszámának többsége úgy dönt. 

A Közgyűlés elnökének személyére a 
közgyűlési tagok tesznek javaslatot. 

A Közgyűlés elnökjelöltjét legalább a 
közgyűlési tagoknak 1/3 javasolhatja. 

A Közgyűlés elnökévé az a jelölt 
tekinthető megválasztottnak, akit a közgyűlési 
tagok többsége támogatott a szavazatával. 

A Közgyűlés az elnök megválasztásával 
megalakultnak tekintendő. 

A Közgyűlés elnökének van helyettese, 
akinek a megválasztása ugyanolyan módon és 
eljárással történik, mint az elnöké. 

A Közgyűlés elnöke és helyettes elnöke 
megválasztásának és felmentésének eljárása és 
módja az Ügyrendjében van részletesen 
szabályozva, a jelen rendelettel és a helyi közösség 
alapszabályával összhangban. 
 

24a szakasz 
A Közgyűlés megalakulásával megszűnik 

a Tanács mandátuma, azzal, hogy a tanács ellátja a 
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hatáskörébe tartozó feladatokat egészen az új Tanács 
megbízatásának hatályba lépéséig.  

Ha a Közgyűlés nem alakul meg a választási 
eredmények közzétételét követő két hónapon belül, a 
helyi közösség előző összetételű szervei, akiknek már 
lejárt a mandátuma, folytatják a munkát egészen a 
helyi közösség új szerveinek megalakításáig. 

Abban az esetben, ha a Közgyűlés nem 
alakul meg a választási eredmények közzétételét 
követő két hónapon belül, de megtörtént a közgyűlési 
tagok mandátumának hitelesítése, a Tanács intézi a 
hatáskörébe tartozó folyó ügyeket az új Tanács 
megbízatásának hatályba lépéséig. 

A jelen szakasz értelmében folyó ügyek alatt 
értendők azok a tevékenységek, melyek a törvény 
szerinti és a folyó kötelezettségek teljesítésére 
vonatkoznak.  

24b szakasz 
Ha a helyi közösségben nem alakul meg a 

Közgyűlés a választási eredmények közzétételét 
követő két hónapon belül, a jelen rendelettel, a helyi 
közösségek megalakításáról szóló rendelettel és más 
helyi közösségi okirattal összhangban, a városi 
képviselő-testület elnöke köteles attól a naptól 
számított egy hónapon belül, amikorra a közgyűlést 
meg kellett volna alakítani, döntést hozni az új 
közgyűlési választások kiírásáról. 

A választási eljárást a jelen rendelet 
rendelkezései szerint kell lefolytatni.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
választások kiírásával a Közgyűlés új összetételének 
tagjai, függetlenül attól, hogy a mandátumuk 
hitelesítve van-e, nem folytathatják a közgyűlés 
megalakítására irányuló cselekményeket. 

A jelen szakasz 1. bekezdésével összhangban 
megválasztott közgyűlési tagok mandátuma a többi 
helyi közösség közgyűlési tagjainak mandátuma 
lejártáig fog tartani, akik szintén rendes választások 
útján lettek megválasztva. 
 

25. szakasz 
A Közgyűlés teljes létszámának többségével 

dönthet saját feloszlatását illetően. 
 A Közgyűlés feloszlatásáról dönthetnek a 
helyi közösség polgárai is, népszavazás útján. 

A Közgyűlés feloszlatására abban az esetben 
indítványozható népszavazás kiírása, ha úgy 
értékelik, hogy a helyi közösségben nem tesznek 
eleget a helyi lakosság igényeinek és nem képviselik 
azok érdekeit, vagy hogy a helyi közösségre bízott 
feladatokat nem a törvénnyel, az alapszabállyal, a 
helyi közösség alakításáról szóló rendelettel vagy a 
képviselő-testület rendeletével összhangban látják el. 

A jelen szakasz 3. bekezdésében leírt 
javaslatot felterjesztheti: 

- a helyi közösség területén élő 
választópolgárok legalább 10 %-a 

- a polgármester 

- a községi képviselő-testület legkevesebb 
20 tanácsnoka. 

A népszavazás kiírásáról szóló rendeletet a 
községi képviselő-testület hozza meg, a képviselő-
testület tanácsnokai teljes létszámának 
szavazattöbbségével. 

A képviselő-testület feloszlatásáról szóló 
rendelet meghozatalához szükséges, hogy a 
szavazati joggal élő választók többsége 
megszavazza. 

Amennyiben a Közgyűlés határozatot hoz 
saját feloszlatásáról, és ha a népszavazáson a 
Közgyűlés feloszlatása mellett döntenek, a községi 
képviselő-testület elnöke a Közgyűlés feloszlatásra 
vonatkozó rendeletének meghozatalától illetve a 
népszavazás eredményének véglegesítésétől 
számított 5 napon belül rendkívüli választásokat ír 
ki a Közgyűlés tagjainak megválasztására. 

A választási eljárást a jelen rendelet 
rendelkezései szerint kell lefolytatni 

Az újonnan megválasztott Közgyűlés 
megbízatási ideje a többi helyi közösség 
közgyűlése rendes összetétele megbízatási idejének 
lejártáig tart. 

A Közgyűlés feloszlatása esetén a 
Közgyűlés tagjainak megbízatása az új Közgyűlés 
megalakulásáig tart. 

Nem hozható döntés a Közgyűlés 
feloszlatásáról, ha a Közgyűlés tagjainak 
megválasztásától kevesebb mint 6 hónap telt el, 
vagy ha a Közgyűlés tagjai megbízatásának 
leteltéig kevesebb mint 6 hónap maradt. 
 

26. szakasz 
Mindazokban a kérdésekben, melyek a 

jelen rendelettel nem lettek szabályozva, és a 
választást lebonyolító szervekre, a jelölésre, a 
jelöltlista visszavonására, a választási listák 
kihirdetésére, az összesített választási lista 
véglegesítésének eljárására, a polgároknak a 
jelöltlistákról való értesítésére, a választások 
lebonyolítására, a választási eredmények 
megállapítására és kihirdetésére, a megismételt 
választásokra és a mandátumoknak a Közgyűlés 
tagja mandátumának idő előtti megszűnése esetén 
való odaítélésével kapcsolatosak, a helyhatósági 
választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/07, 34/10-AB rendelet és 54/11 
száma) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, 
valamint a népképviselők megválasztásáról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos közlönyének 35/2000 
száma) rendelkezéseit, amennyiben a helyhatósági 
választásokról szóló törvény arra utasít.  

 
27. szakasz 

A Tanács a helyi közösség végrehajtó 
szerve. 
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A Tanácsot az elnök az alelnök és a 
tanácsragok alkotják. 

Az alelnök helyettesíti az elnököt, a 
távollétében vagy ha akadályok merülnek fel 
kötelezettsége teljesítésében. 

A Közgyűlés egyidejűleg dönt a tanács 
elnökének, alelnökének és tagjainak 
megválasztásáról, a közgyűlési tagok teljes 
létszámának szavazattöbbségével. 

A Tanács elnökévé, alelnökévé és tagjaivá 
olyan személyek választhatók, akiknek a lakhelye a 
helyi közösség területén van, és szavazati joggal 
rendelkeznek. 

A választási eljárást és módját, valamint a 
Tanács elnökének, helyettes elnökének és tagjainak 
felmentését a Közgyűlés ügyrendje szabályozza 
részletesen, a jelen rendelettel és alapszabállyal 
összhangban. 

A Tanács szervezetét, munka- és döntési 
módszerét részletesen az ügyrendje szabályozza, a 
jelen rendelettel és alapszabállyal összhangban. 

 
28. szakasz 

A helyi közösség közgyűlése: 
- elfogadja a helyi közösség alapszabályát és 

egyéb okiratait, meghozza a helyi közösség 
és a közgyűlés működési tervét, meghozza 
a pénzügyi terveket és elfogadja a 
zárszámadást, 

- a községi képviselő-testület szervei elé 
terjeszti a helyi közösség fejlesztésének 
programtervezetét, 

- megerősíti az általa kiírt népszavazáson 
hozott döntéseket és kihirdeti azokat 

- megválasztja a Közgyűlés és a Tanács 
elnökét, 

- végrehajtja a polgárok gyűlésén hozott 
döntéseket és záradékokat, 

- egyéb teendőket is ellát a helyi közösség 
alapszabályával összhangban.   
 

29. szakasz 
A helyi közösség tanácsa: 
- előkészíti a határozatok javaslatát és egyéb 

okiratokat 
- végrehajtja a Közgyűlés határozatait 

- dönt az adminisztratív és egyéb teendők 
ellátásához szükséges dolgozók számát és 
felépítését illetően,  

- megszervezi a helyi közösség működését és 
más feladatokat ie ellát a helyi közösség 
alapszabályának megfelelően. 

 
30. szakasz 

A Tanács elnöke dönt a helyi közösségben 
dolgozók jogairól, kötelezettségeiről és 
felelősségéről.  

 A munkaviszonyból eredő valamennyi 
jogot a Tanács elnöke és a helyi közösségben 
alkalmazottak a helyi közösségben érvényesítik, a 
helyi közösség alapszabályának megfelelően.  

Ha a helyi közösség foglalkoztatottját 
választják meg a közgyűlés vagy a tanács tagjává, 
munkaviszonyból eredő jogait és kötelezettségeit 
fel kell függeszteni arra az időtartamra. 
 

V. A HELYI KÖZÖSSÉG 
PÉNZESZKÖZEI  

31. szakasz 
A helyi közösség teendőinek ellátásához 

szükséges pénzeszközöket az alábbiak képezik: 
1. a városi költségvetésről szóló rendelettel 

meghatározott eszközök, beleértve a helyi 
járulékot is; 

2. adományok; 
3. bevételek, melyeket a helyi közösség 

tevékenységeiből, a helyi közösség 
alapszabályával összhangban valósít meg; 
A helyi közösség hozza meg a pénzügyi 

tervet, melyet a polgármester hagy jóvá. 
A helyi közösség eszközei feletti 

rendelkezésről a Tanács hoz döntést, a pénzügyi 
tervvel összhangban. 
 
VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ 
RENDELKEZÉSEK  

 
32. szakasz 

A helyi közösségek saját alapszabályukat 
és egyéb általános okirataikat a jelen rendelet 
hatályba lépését követő 30 napon belül 
összehangolják ezen rendelet rendelkezéseivel.  
 A községi képviselő-testület elnöke a jelen 
rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül 
kiírja a helyi közösség közgyűlési választásait.  
 A helyi közösségek azon szervei, melyek 
mandátuma megszűnt, feladataikat továbbra is 
ellátják a helyi közösség új szerveinek 
megalakításáig.  

 
32/a szakasz 

A helyi közösség közgyűlése tagjainak 
választási eljárását, amit a helyi közösségekről 
szóló határozat (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 3/94, 8/94, 21/98 száma) kezdtek meg és 
amely a jelen rendelet hatályba lépéséig nem 
fejeződött be, azon határozat rendelkezési szerint 
kell lebonyolítani.  
 

32/b szakasz 
A jelen rendelet hatályba lépésének 

napjával a helyi közösségekről szóló határozat 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 3/94, 8/94, 
21/98 száma) hatályát veszti. 

 



2011. október 24.                                               Szabadka Város Hivatalos Lapja                                            47. szám – 9. oldal 

 

33. szakasz 
A helyi közösségek azon szervei, melyeknek 

megbízatása az új szervek megválasztása előtt lejár, 
a hatáskörükbe tartozó feladatokat mindaddig 
ellátják, amíg a helyi közösség új szervei meg nem 
alakulnak.  

 
34. szakasz 

A helyi közösségekről szóló határozat 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megjelenik 
Szabadka Város Hivatalos Lapjában.  

 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
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Szabadka Város alapszabályának 49. szakasz 
3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapja 
26/08 és 27/08–javított) alapján 

Szabadka Város polgármestere 2011. október 
17-én meghozza 
 

HATÁROZATOT 
Szabadka Város polgármesteri tanácsosának 

felmentéséről  
 
I 

Felmentjük tisztsége alól Daniel 
Kovačićot, Szabadka város polgármesterének a 
szabadkai helyi közösségek fejlesztésével 
megbízott tanácsosát 2011. október 3-ával. 
 

II 
A jelen határozat megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában. 
 
    Saša Vučinić s.k. 

 Polgármester 
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Szabadka Város alapszabályának 49. 
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Szabadka Város polgármestere 2011. 
október 17-én meghozza  
 

HATÁROZATOT 
Szabadka Város polgármesteri tanácsosának 

kinevezéséről  
 
 
I 

Kinevezzük a Mirana Dmitrović, okleveles 
szociológust a város polgármesterének a szabadkai 
helyi közösségek fejlesztésével megbízott 
tanácsosává, 2011. október 3-ával. 
 

II 
A jelen határozat megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában. 
 
   Saša Vučinić s.k. 

 Polgármester 
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