A helyi önkormányzatokról szóló törvény 72. szakasza (a Szerb Köztársaság 9/2002, 33/2004 és 62/2006 számú
Hivatalos Közlönye) és A helyi önkormányzatról szóló határozat 9. szakasza és 15. szakaszának 1. pontja
alapján (Ada Község 17/2007. számú Hivatalos Lapja),
az adai Második Helyi Közösség Tanácsa, 2007.11.30-án meghozta
AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG
ALAPSZABÁLYZATÁT
1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Az adai Második Helyi Közösséget (a továbbiakban helyi közösség), Ada község területén működő helyi
önkormányzat formájaként az itt lakó polgárok közössége képezi, szervezési módja pedig demokratikus
pártonkívüli érdekközösség.
2. szakasz
A helyi közösség Ada település azon részén jött létre, amelynek határvonala Ada katasztrális község északi
részében és Zenta katasztrális község Tisza folyónál lévő határától kezdődik és az V. dűlőig vezető nyári úton
haladva egészen a Budzsák határrészben lévő Bara folyócska vonaláig terjed, majd ezen a vonalon a Moša
Pijade utcánál lévő hídig, ettől az utca közepén, a Felszabadulás téren át a Dositelj Obradović utca közepén
egészen a Tisza folyóig, onnan pedig e folyó vonalán egészen a kiinduló pontig vezet.
3. szakasz
A helyi közösség tevékenységével eleget tesz a területén élő lakosság általános, közös és mindennapi
szükségleteinek. Ezen kívül a helyi közösségben a polgárok érvényesítik azokat a szükségleteiket és érdekeiket
is, amelyeket maguk határoznak meg.
4. szakasz
A helyi közösségnek a törvényben, a megalakításáról szóló határozatban és ebben az Alapszabályzatban
megszabott jogok, és kötelezettségek keretében jogi személy minősítése van.
5. szakasz
A helyi közösség hivatalos nyelve a szerb, cirill- és latin betűs írásmóddal, és a magyar nyelv.
6. szakasz
A helyi közösség napja és ünnepe május 20., az a nap, amikor az illetékes szerv határozata alapján 1965-ben
megalakult Adán a helyi közösség.
A helyi közösség napját alkalmi ünnepségekkel és rendezvényekkel ünneplik meg.
7. szakasz
A helyi közösség szimbóluma egy embléma (jelvény), ami kifejezi történelmi, kulturális, gazdasági és földrajzi
sajátosságait.
A II. Helyi Közösség emblémája világoszöld, ellipszis formájú mező. Közepében Ada község címere, két oldalt
a Tisza, valamint a Bara folyócska vizét jelképező kék hullámokon, Ada címerét közrefogva, egymás felé
fordulva, két fodrostollú, fehér gúnár úszik.
Az ellipszis alatt a következő nyomtatott betűs szöveg látható:
DRUGA MESNA ZAJEDNICA ADA – MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ADA.
Az embléma grafikai képét, használatának módjait és feltételeit részletesebben a Helyi Közösség Tanácsa külön
határozatban rögzíti.
II. A HELYI KÖZÖSSÉG NEVE ÉS SZÉKHELYE
8. szakasz
A helyi közösség megnevezése: DRUGA MESNA ZAJEDNICA ADA – MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ADA
9. szakasz

A helyi közösség székhelye Ada, Lenin utca 47.
10. szakasz
A helyi közösség pecsétje kör alakú, 35 mm ármérőjű, az Alapszabályzat 8. szakaszában olvasható
megnevezéssel.
A helyi közösség munkájában négyszög alakú bélyegzőt is használ az előző.bekezdésben lévő szöveggel.
11. szakasz
A helyi közösség folyószámlával rendelkezik, amit a hatályos jogszabályokkal összhangban nyitnak meg és
vezetnek.
III. A HELYI KÖZÖSSÉG KÉPVISELETE

12. szakasz
A helyi közösséget az Alapszabályzatban meghatározott jogok és felhatalmazások alapján a titkár képviseli.
A felhatalmazásai és jogai keretében a helyi közösség tanácsa más személyt is felhatalmazhat a helyi közösség
képviseletére.
IV. A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA
ÉS A POLGÁROK TÁJÉKOZTATÁSA
13. szakasz
A helyi közösség tevékenysége nyilvános és a polgárok ellenőrzése mellett folyik.
14. szakasz
A tevékenység nyilvánosságát és a polgárok tájékoztatását a következők szerint biztosítják:
1. a polgárok nyilvános gyűlésein,
2. tájékoztató jellegű brosúrákat, lapokat, szórólapokat és egyéb propaganda-anyagokat jelentetnek meg,
3. tájékoztatják a közszolgálati médiumokat.
15. szakasz
A közszolgálati és egyéb médiumokat a helyi közösség tanácsának elnöke és titkára tájékoztathatja.
V. A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJA
16. szakasz
A helyi közösség polgárai szükségleteinek és érdekeinek kielégítése a következőkben nyilvánul meg:
1. a település térségi tervezése és fejlesztése,
2. a települési infrastruktúra fejlesztése és kiépítése,
3. környezetvédelem,
4. művelődés és sport,
5. elemi csapások elleni védelem,
6. helyi hozzájárulás.
17. szakasz
A helyi közösség saját szervei segítségével az előző szakaszban említett területekből fakadó érdekek, és
szükségletek kielégítésére a következő feladatokat végzi:
- kezdeményezi a település tervezéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó okmányok megváltoztatását,
- polgári gyűléseket, nyilvános vitákat, közvélemény-kutatást és hasonlókat szervez,
- kikéri és összegyűjti a polgárok véleményét a helyi önigazgatás szempontjából jelentős kérdésekben,
- véleménykutatást végez a településrendezési tervekről,
- javasolja a települési infrastruktúra kiépítési programjait,
- gondoskodik a zöld felületek, a parkok, a játszóterek, stb. tisztításáról, karbantartásáról,
- együttműködik a kommunális vállalatokkal, áttekinti azok beszámolóinak, fejlesztési és munkaprogramjait,

- a település fejlesztése és rendben tartása,
- az infrastruktúra fejlesztése (út-, járda-, vízvezeték-, villanyhálózat-építés, stb.),
- a helyi közösség szervei megválasztásának szervezése és lebonyolítása,
- a helyi közösség szervei és testületei munkájának szervezése,
- együttműködik a községi közvállalatokkal és közintézményekkel,
- együttműködik a területén lévő gazdasági közösségekkel és vállalkozókkal,
- együttműködik a kormányon kívüli és a civilszervezetekkel,
- a helyi járulék bevezetése és megvalósítása,
- a törvényi jogszabályokból és a helyi közösség Alapszabályzatából eredő egyéb feladatok végzése.
Az előző szakaszban említett munkák végzése mellett a helyi közösség olyan feladatok ellátásával is foglalkozik,
amelyeket a községi Képviselő-testület bíz rá saját hatásköréből.

VI. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI
18. szakasz
A helyi közösség legmagasabb szerve a Helyi Közösség Tanácsa.
A Helyi Közösség Tanácsának 15 tagja van.
A Helyi Közösség Tanácsának megbízatási ideje 4 év.
19. szakasz
A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség képviseleti szerve, amelyik a következő munkákat és feladatokat
végzi:
1. meghozza a helyi közösség Alapszabályzatát,
2. megválasztja és felmenti a tanács elnökét és elnökhelyettesét,
3. a tanács elnökének javaslatára beiktatja vagy megválassza és felmenti a helyi közösség titkárát,
4. meghozza a helyi közösség pénzügyi tevét és zárszámadását,
5. meghozza a munkaprogramot, a félévi, valamint az évi munkáról szóló beszámolót,
6. meghozza az ügyrendi szabályzatot,
7. végzi a helyi hozzájárulás programja végrehajtásának felügyeletét,
8. kezdeményezi a helyi hozzájárulásról szóló új községi előírások meghozatalát, vagy a meglévők cseréjét,
9. együttműködik a polgárok egyesületeivel, a kormányon kívüli szervezetekkel a helyi közösség polgárainak
érdekeihez tartozó kérdésekben,
10. összehívja a polgárok gyűlését, végrehajtja azok határozatait,
11. elfogadja a helyi közösség egyéves munkájáról szóló beszámolókat,
12. bizottságokat, tanácsokat és egyéb szerveket alakít a jogszabályokkal, az alapítási határozattal és ezen
Alapszabályzat rendelkezéseivel összhangban a helyi közösség polgárai közös szükségleteinek kielégítésére,
13. végzi a helyi közösség megalakításáról szóló határozatból, az Alapszabályzatából és más aktusaiból eredő
egyéb feladatok teljesítését.
14. dönt a külföldi és belföldi testvér települési kapcsolatok létesítéséről.
20. szakasz
A helyi közösség tanácsának elnöke és elnökhelyettese van, akiket a tanács tagjai közül választanak, az alakuló
gyűlésen, négy éves megbízatással, nyilvános vagy titkos szavazással, a tanács összes tagjának
szavazattöbbségével.
A fenti bekezdésben említett szavazás módját a helyi közösség tanácsa dönti el, az összes tag
szavazattöbbségével.
A helyi közösség tanácsának elnöke és elnökhelyettese a megbízatásuk lejárta előtt, a megválasztásukkal azonos
eljárással felmenthetők.
A helyi közösség tanácsának elnöke megszervezi a tanács munkáját és elnököl az üléseken, valamint végzi az
Alapszabályzatban rögzített egyéb teendőket is.
A tanácselnök képviseli a helyi közösség tanácsát.

21. szakasz

A helyi közösség tanácsa az üléseken, amelyeken a tagság többsége jelen van (kvórum), szavazattöbbséggel
hozza döntéseit.
A határozatokat a jelen lévő tagok szavazattöbbségével hozza, amennyiben jogszabály, vagy a jelen
Alapszabályzat nem ír elő másfajta többséget.
22. szakasz
A tanács üléseit alkalomszerűen az elnök hívja össze, legalább negyedévenként egyszer.
A tanács elnöke köteles összehívni az ülést, ha azt a tagság összlétszámának egyharmada követeli, mégpedig az
írásbeli indítvány átvétele utáni 15 napon belül.
23. szakasz
A tanács ülésének előkészítési módját, az ülés vezetését bővebben a helyi közösség ügyrendi szabályzata írja elő.
24. szakasz
A helyi közösségnek van titkára.
A helyi közösség titkárát szabályszerűen a tanács nevezi ki vagy válassza meg négy évre, a tanács elnökének
javaslatára. A titkár ismételten kinevezhető vagy megválasztható.
Az előző bekezdéstől eltérően, de külön tanácshatározattal, a titkárt nyilvános pályázat útján is meg lehet
választani.
A helyi közösség titkára egyetemi, vagy főiskolai végzettségű, a helyi közösségek munkájához kötődő
legkevesebb öt éves munkagyakorlattal rendelkező, szerb és magyar nyelvtudással rendelkező, lehetőleg a helyi
közösség területén lakó személy lehet.
A tanács, a tanács elnökének javaslatára, megbízatási idejének lejárta előtt is felmentheti a titkárt.
A titkár kinevezéséről, megválasztásáról vagy felmentéséről szóló határozatot a tanács az össz taglétszám
többségével hozza meg.

25. szakasz
A helyi közösség titkára az alábbi feladatokat látja el:
1. képviseli a helyi közösséget,
2. biztosítja és felügyeli a helyi közösség működésének törvényességét,
3. adminisztratív-ügyviteli szakmunkákat végez a helyi közösségnek és irányítja a
helyi közösség szakszolgálatát,
4. segíti a tanácselnök munkáját,
5. első fokon dönt a helyi közösség szakszolgálatában dolgozók jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről,
6. végzi az Alapszabályzatban, a tanács határozataiban rögzített egyéb munkákat, a tanács elnöke által
meghatározott feladatokat.
A helyi közösség titkára saját munkájáért a Helyi Közösség Tanácsának tartozik felelősséggel.
26. szakasz
Munkából eredő jogait, A munkáról szóló törvény alapján, a helyi közösség titkára a helyi közösség
szakszolgálatában valósítja meg.
Ha a helyi közösség titkárát megbízatási idejének lejárta után nem választják újra, vagy ha megbízatási ideje alatt
felmentik, a tanács határozatával beosztható a helyi közösség szakszolgálatának olyan munkahelyére, amelyik
megfelel szakképesítésének és szakmai képességeinek. Ha az új beosztását nem fogadja el, megszűnik a
munkaviszonya.
Ha a helyi közösség titkára az előző szakaszban említett módon nem osztható be új munkahelyre, A munkáról
szóló törvény 158. szakaszából eredő módon élhet jogaival.
VII. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK
MEGVÁLASZTÁSI MÓDJA ÉS MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE
1. Bevezető rendelkezések
27. szakasz

A Helyi Közösség Tanácsának (a folytatásban tanács) tagjait szabad, általános és egyenlő választói joguk
alapján, titkos szavazással, többségi választási rendszer alapján a polgárok választják.
28. szakasz
A polgárt semmilyen alapon senkinek sincs joga megakadályozni vagy kényszeríteni a szavazásra, szavazása
miatt felelősségre vonni, vagy követelni tőle, hogy mondja meg, kire szavazott, vagy miért nem szavazott.
29. szakasz
A tanács tagjait négy évre választják.
A tanácstagok megválasztását az előző tanács tagjai mandátumának letelte előtt le kell bonyolítani.
30. szakasz
A tanácstagok megválasztásában minden olyan adai polgár részt vehet, akinek van szavazati joga és aki annak a
helyi közösségnek a területén lakik, amelyik körzetében a választás folyik.
A tanács tagjává választható az olyan adai polgár, aki választói joggal rendelkezik és a helyi közösségnek abban
körzetében lakik, amelyikben tanácstagnak javasolták, és akit a szavazókörzetének legalább 30 polgára sajátkezű
aláírásával támogat.
31. szakasz
A tanácstagok megválasztására a helyi közösségben a következő választási egységek szolgálnak:
I. VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 2 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Dositej Obradović utca páratlan oldala, Felszabadulás-tér, Vuk Karadžić utca páros oldala, József Attila utca (a
M. Pijade utcától a Vuk Karadžić utcáig), Október 8. utca (az elejétől a Vuk Karadžić utcáig), Lenin utca (a
kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Sava Kovačević utca (a kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Nikola Tesla utca
(a kezdetétől a Dositelj Obardović utcáig), Dimitrije Tucović utca (a kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig),
Vajdasági brigádok utca (a kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig), Moša Pijade utca (2. és 4. házszám) és Branko
Radičević utca (a kezdetétől a Vuk Karadžić utcáig).
II. VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 2 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Marka Miljanova utca 1-55. és 4-66. házszámig, József Attila utca a 35-101. és a 14/a-52. házszámig, Október 8.
utca a 29-81. és a 18-62. házszámig, Július 7. utca 1-41. és 2-54. házszámig, Makedón utca 1-35. és 2-16.
házszámig, Svetozar Marković utca 1-31. és 4-10. házszámig, Vuk Karadžić utca 1-11. házszámig és Lenin utca
21-145. házszámig.
III. VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 2 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Vuk Karadžić utca 15-55., Lenin utca 12-46., Svetozar Marković 7-73. és 10a-48., Đura Jakšić utca, Isztria utca,
Sava Kovačević 8-32. és 11-33., Dimitrije Tucović 15-33. és 26-46., Pionir utca, Obilić utca 2-28., Branko
Radičević 17-49. és 22-62 és szám nélkül, Vajdasági brigádok (a Vuk Karadžić utcától a Branko Radičević
utcáig).
IV. VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 1 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Parizán-tér, Ady Endre utca (a Sava Kovačević utcától a végéig), Petar Kočić utca, Laza Kostić utca, Karadorde
utca 101-105 és 102, Đura Đaković (a Sava Kovačevićtől és a temetőtől a végéig, Cseh Károly utca, Pernyés,
Felső rét, Szeles József és Vajdasági brigádok (a Branko Radičevićtől a végéig).
V. VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 2 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Lenin utca 46-98., Karađorđe 3-99a és 2-98., Sava Kovačević 37-73, Dózsa György 2-18 és 1-11, Ady Endre 193. és 2-76., Petőfi Sándor, Avala utca, Kosmaj utca és Iskola utca.
VI. VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 2 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Sava Kovačević 75-91. házszámig, Dózsa György 20-32. és 13-25. házszámig, Svetozar Miletić utca 2-94. és 1107. házszámig, Đura Đaković utca 2-88. és 1-147. házszámig, Bakos Kálmán utca 1-26. és Proletár utca 1-17.
és 2-8. házszámig.
VII. VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 1 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Bakos Kálmán utca páratlan oldala 9-45., Horvát utca 1-33. és 2-44. házszámig, Ivan Milutinović 1-17. és 2-18.
házszámig, Szlovén utca 1-27. és 2-24a házszámig, Táncsics Mihály utca 1-27. és 2-50. házszámig, Munkás utca
1-27. és 2-28. házszámig, Nagyút 1-5. és 2-56. házszámig, Vojislav Ilić utca 2-23. és 2-4., Középső Kisút.

VIII. VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 1 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Bakos Kálmán utca páratlan oldala 1-7. házszámig, Kút utca 1-15. és 2-8. házszámig, Halász József utca 1-77. és
2-74- házszámig, Jovan Sterija Popović utca 1-13. és 2-6. házszámig, Ljuba Nenadović 1-21. és 2-18.
házszámig, Studenica utca 1-25. és 2-32. házszámig, Vasa Stajić utca 1-19a. és 2-18. és Vojislav Ilić utca 1-7a.
házszámig.
IX, VÁLASZTÁSI EGYSÉG, - amelyikből 2 tanácstagot választanak, a következő utcák körzetéből áll:
Stevan Sremac utca, Új utca, Északi utca, Zentai út, Szőlősor, Krizsán Máté utca, Varga József utca, Spang
József utca, Boja András utca, Spanyol harcosok utca, 1-99. és 2-98. házszámig.
32. szakasz
A tanácstagok megválasztására szolgáló választásokat a Helyi Közösség Tanácsának elnöke írja ki.
A választások kiírásának napjától, a választások megtartásának napjáig nem lehet 20-nál kevesebb, és nem telhet
el 40-nél több nap.
A választások kiírásáról szóló határozat meghatározza a választások megtartásának napját, valamint azt a napot
is, amelyiktől megkezdődnek a választási tevékenységek.
A választások kiírásáról szóló határozatot Ada község hivatalos lapjában és a helyi közösség hirdetőtábláin kell
megjelentetni.
33. szakasz
A tanácstagok megválasztására szolgáló választásokon a községi választói névjegyzéket használják. A választói
névjegyzéket a vezetését végző szerv 10 nappal a választások megtartása előtt határozatban zárja le.
A választói névjegyzék vezetésére illetékes szerv az előző bekezdésben említett határozatot, a választói
névjegyzék hitelesített kivonatával minden szavazóhelyre különkülön megküldi a választási bizottságnak, mégpedig a választói névjegyzék lezárásáról szóló határozat
meghozatala utáni 24 órán belül.
II. A választást lebonyolító szervek
34. szakasz
A helyi közösségben a választásokat lebonyolító szerveket a választási bizottság és a szavazatszedő bizottságok
képezik.
A választásokat lebonyolító szervek munkájukban önállóak és függetlenek, és jelen Alapszabályzat alapján
dolgoznak.
A választásokat lebonyolító szervek munkájukért az őket kinevező szervnek tartoznak felelősséggel.
35. szakasz
A választásokat lebonyolító szervek tagjai, és helyetteseik kizárólag olyan polgárok lehetnek, akiknek szavazati
joguk van és a lehetőleg helyi közösség területén laknak.
A választásokat lebonyolító szervek, és helyetteseik megbízatása a tanácstaggá való jelölésük esetén megszűnik.
36. szakasz
A helyi közösség választási bizottságát (a folytatásban választási bizottság) a helyi közösség tanácsa által
kinevezett elnök és két tag képezi.
A választási bizottságnak van titkára, aki funkciójánál fogva a helyi közösség titkára.
A titkár szavazati jog nélkül vesz részt a választási bizottság munkájában.
A választási bizottság elnökének és tagjainak, valamint a titkárának helyettesei is vannak.
37. szakasz
A választási bizottság:
1. felügyeli a tanácstagok megválasztására szolgáló választás lebonyolítását, a jelen Alapszabályzat
rendelkezései alapján,
2. kijelöli a szavazóhelyeket, közben szem előtt tartja a szavazópolgárok szavazóhelyenkénti arányos
megoszlását és a szavazóhelyek könnyű megközelítésének biztosítását,
3. meghatározza a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi tagjait,
4. utasításokat ad a szavazatszedő bizottságoknak a tanácstagok megválasztásához,
5. meghatározza az űrlapokat, megszervezi a tanácstagválasztás technikai előkészületeit,

6. ellenőrzi, hogy a jelöltlistákat a jelen Alapszabályzat rendelkezései alapján állították-e össze és nyújtották-e
be,
7. megerősíti és közzéteszi minden választási egység jelöltlistáját,
8. meghatározza a szavazóhelyek szerinti szavazólapok számát, és jegyzőkönyvileg átadja a szavazatszedő
bizottságoknak,
9. megállapítja a szavazás eredményét szavazóhelyek szerint, és a jelöltenként leadott szavazatok számát,
10. megállapítja és közzéteszi a tanácstagok megválasztását szolgáló szavazati eredményeket,
11. jelentést tesz a Helyi Közösség Tanácsának a tanácstagok megválasztására lebonyolított szavazásról,
12. az ezen Alapszabályzatban rögzített, és a tanácstagok megválasztására vonatkozó egyéb feladatokat is végzi.
38. szakasz
A szavazatszedő bizottságot az elnök és két tag képezi.
A szavazatszedő bizottság elnökének és tagjainak helyetteseik is vannak.
A szavazatszedő bizottságot minimum 8 nappal a választások előtt ki kell nevezni.
A jelölteket javasló szerv a szavazást ellenőrző személyeket (megfigyelőket) is kinevezhet, de a saját költségén,
arra a szavazóhelyre /illetve szavazóhelyekre ha több van/ a választási körzetben, ahol jelöltje van.
39. szakasz
A szavazatszedő bizottság közvetlenül bonyolítja a szavazást, biztosítja a szavazás szabályosságát és titkosságát,
összeszámolja a szavazóhelyen leadott szavazatokat, és a jelen Alapszabály által rögzített egyéb feladatokat
végez.
A szavazatszedő bizottság a szavazás ideje alatt felügyel a szavazóhely rendjére.
A szavazatszedő bizottság munkájára vonatkozó részletesebb szabályokat a választási bizottság határozza meg.
3. A jelölés és a jelöltek jegyzéke
40. szakasz
A tanácstag-jelölését legalább 30 választópolgárnak kell támogatnia a választási egységben.
Az előző bekezdésben említett jelöltállító polgárok csoportját a választáson az a személy képviseli, akit a
jelöltállítók többsége írásban meghatalmazott, ha pedig ilyen felhatalmazás nincs, az első személyt kell
feltüntetni a jelöltek listájáról és ezt el kell küldeni a választási bizottságnak a jelölt ajánlásával.
A választó csak egyetlen jelölt javaslatát írhatja alá a választási egységben.
Ha a választó a választási egységben több jelöltnek aláírta a támogatást, érvényesnek az tekinthető, amelyiket
előbb nyújtottak be a választási bizottságnak.
Egy személynek csak egy javaslattevő jelöltje lehet egyetlen választási egységben.
41. szakasz
A tanácstag jelöltek javaslatát a választási bizottsághoz külön űrlapon kell benyújtani, amelyik tartalmazza:
1. a javaslattevő megnevezését (azzal a megjegyzéssel, hogy polgárok csoportjáról van szó, és a javaslattevő
közelebbi meghatározást is alkalmazhat),
2. annak a választási körzetnek a megnevezését, amelyikben a jelöltet állítják,
3. a jelölt vezeték- és keresztnevét, foglakozását, életkorát és lakcímét.
A jelöltről szóló javaslatot a választási bizottsághoz kell eljuttatni 10 nappal a választások előtt.
A jelöltről szóló javaslat mellett a választási bizottsághoz még el kell küldeni:
1. A jelölt választhatósági bizonylatát, amely tartalmazza a jelölt vezeték- és keresztnevét, születési dátumát,
foglalkozását és személyi számát,
2. a jelölt nyilatkozatát, hogy elfogadja a jelölést,
3. a jelölt lakcímét és ennek igazolását,
4. ebben az Alapszabályzatban feltételként rögzített számú választópolgár támogató aláírását, olyan űrlapon,
amelyet a választási bizottság ír elő.
42. szakasz
A választási bizottság azonnal, de legkésőbb 24 órával a tanácstag-jelölt és a szükséges dokumentáció
beterjesztése után megállapítja, hogy ez a megszabott időben és ezen Alapszabályzattal összhangban történt-e.
Ha a választási bizottság hiányosságokat észlel, azonnal, de legkésőbb 24 órán belül határozatot hoz, amelyben a
jelöltállító feladatául adja, hogy a javaslat benyújtásától számított 48 órán belül pótolja a határozatban rögzített
hiányosságokat.

Amennyiben a javaslattevő nem e szakasz 2. pontjában feltüntetettekkel összhangban jár el, vagy ha a jelöltről
szóló javaslatot későn terjesztik be, a választási bizottság 24 órán belül határozattal elveti a javaslatot.
43. szakasz
Ha a választási bizottság megállapítja, hogy a jelöltről szóló javaslatot kellő időben és szabályosan adták át,
illetve, hogy idejekorán kiküszöbölték a hiányosságokat, ezt legfeljebb 24 órán belül határozattal igazolja.
A javaslat igazolásáról szóló végzést a választási bizottság haladéktalanul megküldi a javaslattevőnek.
44. szakasz
A választási bizottság a jelöltállítási határidő letelte után legkésőbb 5 napon belül minden választási egységre
elkészíti a jelöltek névsorát, amibe besorol minden jelöltet, akiket ezen Alapszabályzat rendelkezéseivel
összhangban állítottak.
Az egyes választási egységekben átadott jelöltek sorrendje a jelölő listán attól függ, hogy milyen sorrendben
adják át a jelöltek a jelöltetési kérelmüket a választási bizottságnak.
A választási egység jelöltlistáján, a jelölt neve mellett fel kell tüntetni a javaslattevő nevét is.
45. szakasz
A választási bizottság a jelöltek névsorát legkésőbb a lista összeállítását követő napon teszi közzé.
Minden jelöltállítónak joga, hogy a közzétételtől számított 48 órán belül betekintést nyerjen a névsorba és a
mellékelt dokumentációba.
46. szakasz
Minden jelölt joga, hogy legkésőbb 10 nappal a választások előtt elálljon a jelöltségtől.
A jelöltségtől való visszalépést a választási bizottságnak írásban kell bejelenteni.
A jelöltségtől való visszalépés, a jelölt halála, vagy választási jogának elvesztése esetén, a javaslattevő legkésőbb
a választásokat megelőző 8. napig új jelöltet állíthat.
A jelöltállító a választások előtti 10. napig vissza is vonhatja javaslatát.
47. szakasz
A helyi közösség polgárainak joga, hogy értesüljenek a jelöltekről.
4. A választások lebonyolítása
4.1. A szavazóhelyek
48. szakasz
A tanácstagok megválasztására szolgáló szavazás a szavazóhelyen történik. A szavazóhely legtöbb 1000,
legkevesebb 250 választópolgár részére jelölhető ki.
49. szakasz
A szavazó azon a szavazóhelyen szavaz, amelyiknek a választói névjegyzékében szerepel.
50. szakasz
Mindegyik szavazópolgár, legkésőbb 5 nappal a választásokat megelőzően értesítést kap a választások napjáról,
idejéről, annak a szavazóhelynek a címéről és számáról, amelyikben szavaz, valamint megkapja azt a számot is,
amelyik alatt be van írva a szavazók névjegyzékébe.
Az előző szakaszban említett értesítést a szavazópolgároknak a helyi közösség szakszolgálata küldi meg, a
községi választási névjegyzéket összeállító szerv közreműködésével.
51. szakasz
Minden választópolgár személyesen szavaz.
A választópolgár a választások ideje alatt csak egyszer szavazhat. A szavazás titkos.
Hitelesített szavazólappal kell szavazni.
A szavazóhelyen, és attól 50 méterrel közelebbi körzetben tilos bármilyen jelkép és egyéb propagandaanyag
kitűzése.
Ha a választások ideje alatt e szakasz 1-4. bekezdésében említett szabályok valamelyikét nem tartják be, a
szavazóbizottságot fel kell oszlatni, a szavazást pedig azon a szavazóhelyen meg kell ismételni.
A szavazóhelyen tilos pager, mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz használata.

52. szakasz
A szavazóhelyeket 7,00 órakor kell megnyitni, és 19,00 órakor bezárni.
Ez idő alatt a szavazóhelyeknek állandóan nyitva kell lenniük. Azoknak a szavazóknak, akik a zárás pillanatában
a szavazóhelyen tartózkodnak, lehetővé kell tenni a szavazást.
53. szakasz
Ha a szavazóhelyen megbomlik a rend, a szavazóbizottság addig félbeszakíthatja a szavazást, amíg a rendet
helyre nem állítják. A szavazás félbeszakításának okait a szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvben fel
kell tüntetni.
Ha a szavazást egy óránál hosszabb időre felfüggesztik, a szavazást annyival kell meghosszabbítani, amíg a
felfüggesztés tartott.
54. szakasz
Amíg a szavazóhely nyitva van, és ameddig tart a szavazás, a szavazóbizottság mindegyik tagjának, vagy
helyetteseiknek a szavazóhelyen kell tartózkodniuk.
Mindegyik szavazóhelyen elkülönített szavazóhelynek kell lennie, ahol biztosítani kell a titkos szavazás
feltételeit.
Abban a helyiségben, ahol a szavazás folyik, egyszerre csak annyi szavazó tartózkodhat, amennyi hely van a
titkos szavazás lebonyolítására.
Minden olyan személynek, akiknek a szavazással kapcsolatosan a jelen Alapszabályzat értelmében nincs
feladatuk, tilos a szavazóhelyen való tartózkodás.
A szolgálatban lévő rendőrök a szavazóbizottság elnökének hívására csak akkor léphetnek be a szavazóhelyre,
ha ott felbomlik a rend és a nyugalom.
Az 1-5. bekezdésben feltüntetett szabálytalanságok miatt kifogás emelhető a választási bizottságnál, aki dönt
arról, hogy meg kell-e ismételni a szavazást azon a szavazóhelyen.
4.2. A választási anyag
55. szakasz
A szavazólapnak tartalmaznia kell:
1. a megjelölést, hogy a tanácstagok megválasztására szavaznak,
2. a helyi közösség és a választási egység megnevezését,
3. a jelöltek neve előtti sorszámot,
4. a jelöltek teljes nevét, a jelöltlistán megállapított sorrendben, a javaslattevő feltüntetésével, a foglalkozását,
életkorát és lakcímét .
5. utasítást, hogy hány jelöltre kell szavazni és milyen módon.
56. szakasz
A szavazólapokat a választási bizottság készíti elő és hitelesíti.
A választási bizottság megállapítja a szavazólapok számát, aminek meg kell egyeznie a választói névjegyzékben
szereplő szavazók számával.
A szavazólapokat egy helyen kell nyomtatni.
57. szakasz
A szavazáshoz a községi Képviselő-testület tagjainak megválasztására szolgáló szavazóládákat használják.
58. szakasz
A választási bizottság köteles minden szavazóbizottság részére időben biztosítani a szavazáshoz szükséges
anyagot, különösen a szükséges számú szavazólapot, az ellenőrző lapot, a jelöltek listáját, a választók
névjegyzékének kivonatát, külön a szavazásra készített hivatalos borítékokat valamint a szavazóbizottság
munkájáról szóló jegyzőkönyv űrlapjait.
A szavazáshoz szükséges anyag átvételét legkésőbb 24 órával a szavazás megkezdése előtt el kell végezni.
A helyi közösség szakszolgálata gondoskodik a szavazóhelyek berendezéséről, minden szavazóhelyre megfelelő
számú szavazóládát biztosít, a lepecsételéséhez szükséges eszközökkel és írószerekkel együtt.
A szavazás napján, a szavazás kezdete előtt, a szavazóbizottságnak meg kell állapítania, hogy a szavazóhely
szavazási anyaga teljes egészében biztosított-e, a szavazási hely úgy van-e berendezve, hogy biztosítva legyenek
a titkos szavazás feltételei, és hogy megkezdődhet-e a szavazás, amit a tevékenységéről szóló jegyzőkönyvben is
rögzít.

59. szakasz
A jelöltek listáját a szavazás tartama alatt ki kell függeszteni a szavazóhelyen.
60. szakasz
A jelöltállítók képviselői és a tanács tagjelöltjei jogosultak betekinteni a választási anyagba, különösképp a
választók névjegyzékének kivonatába, a szavazóbizottság jegyzőkönyvébe, a választási bizottság
jegyzőkönyvébe és ellenőrizhetik a szavazólapokat is. A betekintést a választási bizottság helyiségében
végezhetik, valamint annál a szervnél, ahol a választási anyagot elhelyezik.
A választási anyagba való betekintést a választások utáni öt napon belül lehet végezni.
61. szakasz
A szavazati anyagot legalább négy évig meg kell őrizni.
62. szakasz
A választási bizottság előírja a választások lebonyolításához szükséges űrlapok és a választási anyag tartalmát és
formáját.
4.3. A szavazás
63. szakasz
A szavazási bizottság az elsőnek érkező szavazópolgár jelenlétében ellenőrzi a szavazóládát. A szavazás
eredményét az ellenőrző lapon rögzítik, amit a szavazási bizottság tagjai és a szavazóhelyre elsőnek érkező
szavazópolgár is aláírnak.
A szavazóládába be kell dobni az ellenőrző lapot, azután a ládát az első szavazópolgár jelenlétében lepecsételik,
amit a szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvben is rögzítenek.
A szavazóláda felbontásakor először meg kell győződni, van-e benne ellenőrző lap. Ha a szavazóládában nincs
ellenőrző lap, a szavazatszedő bizottságot fel kell oszlatni, és újat kell helyette kinevezni, a szavazást pedig azon
a szavazóhelyen meg kell ismételni.
Az ellenőrző űrlap formáját a választási bizottság írja elő.
64. szakasz
A szavazópolgár a szavazóhelyen először megmondja a nevét, átadja az idézést, személyazonossági
igazolvánnyal, vagy egyéb dokumentummal bizonyítja azonosságát.
A szavazó az azonossága bizonyítása nélkül nem szavazhat. A szavazatszedő bizottság elnöke vagy a tagja,
miután meggyőződik a szavazó kilétéről, bekarikázza a sorszámot, ami alatt a szavazó be van írva a választói
névjegyzék kivonatába, és elmagyarázza a szavazás módját.
A szavazópolgár aláírja a választók névjegyzékét és átveszi a szavazócédulát.
65. szakasz
A szavazatszedő bizottság tagjai semmilyen módon sem befolyásolhatják a szavazó döntését.
A szavazatszedő bizottság tagjai kötelesek a szavazópolgár kérésére ismételten elmagyarázni a szavazás módját.
A szavazatszedő bizottság tagjai kötelesek gondoskodni arról, hogy a szavazót senki ne zavarja a szavazólap
kitöltésekor, és teljes egészében biztosítva legyen a szavazás titkossága.
Ha szavazás közben sérülnének e szakasz 1-3. bekezdésének rendelkezései, a választási bizottság feloszlatja a
szavazóbizottságot, újat alakít és elrendeli a szavazás megismétlését azon a szavazóhelyen.
66. szakasz
A választópolgár a szavazócédulán feltüntetett bármelyik jelöltre szavazhat.
Attól függően, hogy abban a szavazóegységben hány tanácstagot választanak, a szavazó csak egy, vagy két
jelöltre szavazhat.
A kiválasztott jelölt neve előtt álló sorszám, vagy a jelöltek nevei előtt lévő sorszámok bekarikázásával lehet
szavazni. A kétnyelvű szavazólapokon, a jelölt, illetve a jelöltek neve után levő sorszám bekarikázásával történik
/a szerb nyelven feltüntetett jelölteknél/ illetve a jelöltek neve előtt levő sorszám bekarikázásával /a magyar
nyelven feltüntetett jelölteknél/.
A szavazó összehajtja a szavazólapot, bedobja a szavazóládába, és azonnal elhagyja a szavazóhelyet.

67. szakasz
A választás napján a választók névjegyzékének kivonatában nem szabad semmilyen változtatást végezni.
Ha e szakasz első bekezdésével ellentétben járnak el, a szavazóbizottságot fel kell oszlatni, a szavazást pedig
meg kell ismételni azon a szavazóhelyen.
68. szakasz
Annak a választópolgárnak (vak, rokkant vagy írástudatlan), aki a szavazóhelyen nem tud személyesen szavazni,
jogában áll magával vinni olyan személyt, aki helyette, és utasításai szerint kitölti a szavazócédulát, azaz elvégzi
a szavazást.
E szakasz első bekezdésében említett szavazási módot jegyzőkönyvileg rögzíteni kell.
5. A választás eredményeinek megállapítása és közzététele
69. szakasz
A szavazás befejeztével a szavazatszedő bizottság a szavazóhelyen hozzákezd a szavazás eredményeinek
megállapításához.
A szavazatszedő bizottság megállapítja a nem használt szavazólapok számát, és külön borítólapba teszi, amit
lepecsétel.
A szavazók névjegyzékének kivonata alapján a szavazatszedő bizottság megállapítja, hogy hányan szavaztak.
A szavazóláda kinyitásakor, az ellenőrző lap megtalálása után, az érvénytelen szavazólapokat elválasztják az
érvényesektől.
A szavazatszedő bizottság megállapítja az érvénytelen szavazólapok számát, és jegyzőkönyvileg rögzíti, utána
megállapítja az érvényes szavazólapok számát és a jelöltenként leadott szavazatok számát, amit szintén
jegyzőkönyvileg rögzít.
Érvénytelen szavazólapnak számít a kitöltetlen szavazólap, továbbá az a kitöltött szavazólap, amelyikről nem
lehet biztosan megállapítani, hogy vele melyik jelöltre szavaztak, és az olyan lap, amelyiken egynél több jelölt
van bekarikázva, ha csak egy jelöltet kell választani, vagy kettőtől több van bekarikázva, ha két jelöltet kell
választani.
Ha a szavazólapon a jelölt neve van bekarikázva, vagy egyszerre a neve és a sorszáma, az olyan szavazólap
érvényesnek számít.
Ha megállapítják, hogy a szavazóládában talált szavazólapok száma több a szavazók számánál, a
szavazóbizottságot feloszlatják, és azon a szavazóhelyen megismétlik a szavazást.
70. szakasz
A szavazatszedő bizottság a szavazás eredményeinek megállapítása után, a munkájáról szóló jegyzőkönyvben
feltünteti az átvett, a fel nem használt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapok számát; a jelöltenként leadott
szavazatok számát, a választók névjegyzékének kivonata alapján megállapított szavazók és a tényleges szavazók
számát.
A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvbe beírják a szavazatszedő bizottság tagjainak, a
jelöltállítók képviselőjének észrevételeit, megjegyzéseit, és minden olyan körülményt, amelyek jelentősek voltak
a szavazás szempontjából.
A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet a szavazóbizottság mindegyik tagja aláírja.
71. szakasz
A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet a választási bizottság által előírt űrlapon kell
elkészíteni és hat példányban kinyomtatni.
A jegyzőkönyv első példányát a megállapított választási anyaggal a választási bizottságnak kell átadni.
A jegyzőkönyv második példányát ki kell függeszteni és közzétenni a szavazóhelyen.
A fennmaradt négy példányt azonnal el kell juttatni a legtöbb szavazatot nyert jelöltek jelöltállító-képviselőinek,
ha a jelöltállító megfigyelője jelen van a szavazóhelyen, ha meg nincs, a jelöltállító képviselője 12 órán belül
átveheti a jegyzőkönyv példányát a választási bizottságtól.
A többi jelöltállító-képviselőnek a szavazóhelyi választási anyag választási bizottságnak való átadásától
számított 12 órán belül joga van hitelesített szavazóhelyi jegyzőkönyvmásolatot kérni a választási bizottságtól.

72. szakasz
A szavazási eredmények megállapítása után a szavazatszedő bizottságnak azonnal, vagy a szavazóhely bezárása
utáni 8 órán belül a választási bizottsághoz el kell juttatnia: a munkáról szóló jegyzőkönyvet, a választók

jegyzékének kivonatát, elkülönítve a fel nem használt és a felhasznált szavazócédulákat, elkülönítve az érvényes
és az érvénytelen szavazócédulákat, valamint a többi választási anyagot.
73. szakasz
A választóegységben a választási eredményeket a szavazóhelyeken elért eredmények alapján a választóegység
választási bizottsága állapítja meg, és erről az előírt űrlapon jegyzőkönyvet készít.
A szavazóhelyi választási anyag kézhezvétele után a választási bizottság 48 órán belül megállapítja: a választók
névjegyzékébe bejegyzett szavazók számát, a szavazóhelyeken szavazott választók számát, a szavazóhelyeken
átvett szavazócédulák számát, a fel nem használt szavazócédulák számát, az érvénytelen szavazócédulák számát,
az érvényes szavazócédulák számát és a jelöltenként leadott szavazatok számát.
74. szakasz
A választóegységben tanácstagnak azt a jelöltet választották meg, amelyik a legtöbb szavazatot kapta, ha pedig a
választási egységben két tanácstagot választanak, azt a két jelöltet tekintik megválasztottnak, akik a legtöbb
szavazatot kapták.
75. szakasz
Ha a választási egységben két vagy több jelölt egyenlő számú, egyidejűleg legtöbb szavazatot kapott, az a jelölt
tekinthető megválasztottnak, akinek a jelölését hamarább adták át a választási bizottságnak.
76. szakasz
A tanácstag-választásoknak a választási egységekben megállapított eredménye alapján a választási bizottság
megállapítja a tanácstag-választások végeredményét.
A tanácstag-választások végeredményének megállapítása után a választási bizottság közzéteszi:
1. a választók névjegyzékében szereplő szavazók számát,
2. a szavazottak számát,
3. az átvett szavazócédulák számát,
4. a fel nem használt szavazócédulák számát,
5. a felhasznált szavazócédulák számát,
6. az érvénytelen szavazócédulák számát,
7. az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát,
8. azokat a jelölteket, akik választási egységenként a legtöbb szavazatot kapták.
77. szakasz
A választási bizottság a szavazás végeredményének megállapítása után 24 órán belül a tanácstagoknak
bizonylatot ad ki tanácstaggá való megválasztásukról.
A választások eredménye akkor tekinthető véglegesnek, amikor a szavazást lebonyolító választási egységekben
megállapítják, melyik jelölt, illetve melyik jelöltek kapták a legtöbb szavazatot, és amikor az ebben az
Alapszabályzatban rögzített jogorvoslati lehetőségek kimerülnek.
6. Megismételt és pótválasztások, a tanácstagok megbízatásának megszűnése
78. szakasz
Megismételt választásokat akkor tartanak, amikor a választási bizottság, vagy egyéb illetékes szerv a választások
során megállapított szabálytalanságok miatt megsemmisíti a választásokat.
Ha a választásokat az egyes szavazóhelyeken megsemmisítik, a választást csak azon a szavazóhelyen ismétlik
meg.
A választási bizottság végzést hoz a szavazás megismétléséről.
A választások végeredményét a megismételt szavazás után állapítják meg.
A megismételt választásokat a választások lebonyolítására előírt eljárás szerint a választási egységben a
megsemmisített választások utáni 15 napon belül, vagy a megsemmisítés napja utáni 7. napon belül kell
megtartani.
A megismételt választásokat a választási bizottság írja ki.
A megismételt választásokat a megsemmisített választásokra összeállított jelöltlista alapján bonyolítják le,
kivéve, ha a választásokat a jelöltállítás során tapasztalt szabálytalanságok miatt semmisítették meg.
79. szakasz
Pótválasztásokat akkor tartanak, amikor egy bizonyos választási egységben, a kiírástól számított 30 napon belül
nem tartják meg a választásokat.

A pótválasztások kiírásáról szóló határozatot a Helyi Közösség Tanácsának elnöke hozza meg.
A pótválasztásokat ezen Alapszabályzatnak a rendes választásokra vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítják
le.
80. szakasz
A tanácstag megbízatása idő előtt a következő esetekben szűnik meg, ha:
1. benyújtja lemondását,
2. a tanácsot feloszlatják,
3. jogerős bírósági határozattal legfeljebb 6 hónapig tartó tényleges börtönbüntetésre ítélik,
4. jogerős bírósági határozattal eltiltják a közügyektől,
5. megszűnik lakóhelye a helyi közösség területén,
6. elveszti szavazati jogát, és
7. a tanácstag meghal.
Ha a tanácstag benyújtja lemondását, a helyi közösség tanácsa első soronkövetkező ülésén kimondja, hogy a
lemondás benyújtásának napjával megszűnik a tanácstag megbízatása.
A tanácstag megbízatásának e szakasz első bekezdésének 2. pontja szerinti megszűnése az újonnan
megválasztott tanácstagok megbízatása megerősítésének napjával történik.
Amennyiben a tanácstag megbízatása e szakasz első bekezdésének 1. vagy 3-7. pontja alapján szűnik meg, a
helyi közösség tanácsa az eset bekövetkezése utáni első soronkövetkező ülésén kimondja a megbízatás
megszűnését. Ugyanezen az ülésen a tanács új tanácstagot nevez ki abból a választási egységből, amelyikből a
megszűnt mandátumú tanácstag származik, mégpedig a kapott szavazatszám sorrendje szerint következő jelölt
személyében.
Az új tanácstag mandátuma a megszűnt mandátumú tanácstag mandátuma lejártáig tart.
A tanácstag mandátuma az e szakasz 1. bekezdése 2. pontjában leírt esetben, az újonnan megválasztott
tanácstagok mandátumának hitelesítése napján szűnik meg.

81. szakasz
A tanács feloszlatásáról szóló határozatot a helyi közösség polgárai referendum útján hozzák meg, ha a tanács 3
hónapos időszak alatt nem végzi, vagy a jogszabálytól és az alapításról szóló határozattól, illetve ezen
Alapszabályzattól eltérően végzi munkáját.
A Helyi Közösség Tanácsa köteles kiírni a feloszlatásáról szóló referendumot, ha ezt polgári kezdeményezés
útján a helyi közösség területén élő lakosok 10%-a, vagy a tanácstagok egyharmada javasolja.
A referendum kiírásáról szóló javaslatot meg kell indokolni.
A tanács e szakasz 2. bekezdése szerinti javaslat kézhezvétele utáni 15 napon belül köteles kiírni a referendumot.
Abban az esetben, ha a referendumon megszavazzák a Helyi Közösség Tanácsának a feloszlatását, a választási
bizottság a referendum megtartása utáni 30 napon belül kiírja a tanácstagok megválasztására szolgáló
választásokat.

7. A választói jog védelme
82. szakasz
Mindegyik választó, tanácstag-jelölt és jelöltállító jogosult a választói jog védelmére ebben az
Alapszabályzatban rögzített eljárás szerint.
83. szakasz
A választó, a tanácstag jelölt vagy a jelöltállító jogában áll kifogást emelni a választási bizottságnál a jelöltállítás
és a választások lebonyolítása során észlelt szabálytalanságok miatt.
A kifogást a kifogásolt határozat meghozatala, a kifogásolt cselekedet, vagy mulasztás utáni 24 órán belül lehet
benyújtani.
84. szakasz
A választási bizottság a kifogás kézhezvétele utáni 48 órán belül végzést hoz, és megküldi a kifogás
benyújtójának.

Ha a választási bizottság elfogadja a benyújtott kifogást, megsemmisíti a jelöltállítási eljárást, a választások
lebonyolítását vagy megsemmisíti a tanácstagok megválasztását.
85. szakasz
A választási bizottság végzése ellen a végzés kézhezvétele utáni 24 órán belül panaszt lehet emelni a Helyi
Közösség Tanácsánál.
A választási bizottság köteles a tanácsnak azonnal, legkésőbb pedig 12 órán belül megadnia határozathozatal
szempontjából szükséges összes adatot és iratot.
A panaszról hozott határozatot a panasz átvétele utáni 48 órán belül meg kell hozni.
A panasz nyomán hozott határozat végleges.
86. szakasz
Ha a tanács elfogadja a panaszt, megsemmisíti a jelöltállítási folyamatot, a választási folyamatot vagy a
tanácstagok megválasztását.
Ha a kifogás, vagy a panasz nyomán megsemmisítik a szavazási eljárást, vagy a tanácstagok megválasztását, a
választási bizottság köteles megismételtetni a megfelelő választási folyamatot, vagy a választásokat az ebben az
Alapszabályzatban rögzített határidőben. A határidőt a megsemmisítő határozat meghozatalától kell számítani.
8. A Helyi Közösség Tanácsának megalakítása
87. szakasz
A Helyi Közösség Tanácsa a tagjainak megválasztása utáni 20 napon belül alakul meg.
A tanács alakuló első ülését a Helyi Közösség Tanácsának előző elnöke hívja össze.
Az alakuló ülés megtartható, ha a tanács tagjainak többsége részt vesz rajta.
88. szakasz
A tanácsa tagjainak megbízatási ideje a megbízatás igazolásának napjától kezdődik.
A tanács tagjai megbízatási idejének igazolását a tanácstaggá való megválasztásról szóló bizonylat, és a
választási bizottság jelentése alapján végzik.
A tanács alakuló gyűlésén egy háromtagú bizottságot választanak a tanácstagok megválasztásáról szóló
bizonylatok és a választási bizottság jelentésének összevetésére.
Az előző bekezdésben említett bizottság jelentése alapján a tanács alakuló gyűlését vezető személy megállapítja,
hogy a választási bizottság jelentése a lebonyolított tanácstag-választásokról összhangban áll a tanácstagok
megválasztásáról szóló bizonylatokkal, amivel igazolást nyer az újonnan megválasztott tanácstagok mandátuma.
VIII. AZ ÁLLANDÓ ÉS AZ IDEIGLENES MUNKATESTÜLETEK
89. szakasz
A helyi Közösség Tanácsa alakíthat állandó és ideiglenes munkatestületeket: bizottságokat, tanácsokat és
hasonlókat, a helyi önigazgatás hatáskörébe tartozó kérdések előkészítésének, megvitatásának és megoldásának
elősegítésére.
A munkatestület megalakításáról szóló határozattal rögzítik tagjainak számát, összetételét, hatáskörét,
mandátumát, jelentéstételi kötelezettségét és a munkájához tartozó egyéb kérdéseket.
IX. A POLGÁROK RÉSZVÉTELI FORMÁJA
A HELYI KÖZÖSSÉG ÜGYEIBEN
90. szakasz
A polgárok közvetlen részvételi formái a helyi közösség ügyeiben a következők: polgári kezdeményezés, a
polgárok gyűlése és a referendum.
1. A polgári kezdeményezés
91. szakasz
A polgárok polgári kezdeményezés útján javasolják a Helyi Közösség Tanácsának az olyan aktusok
meghozatalát, amelyek szabályozzák a helyi közösség hatáskörébe tartozó kérdések rendezését, az
alapszabályzat és egyéb okmányok megváltoztatását, a referendum kiírását.

Ha a polgári kezdeményezés aláíróinak listája az érvényes jogszabályok alapján elkészül, és magába foglalja a
helyi közösség szavazópolgárainak legalább 10%-át, a Helyi Közösség Tanácsa köteles dönteni a
kezdeményezésben megadott javaslatról, és a kezdeményezés benyújtásától számított 60 napon belül
megindoklással ellátott választ adnia a polgároknak.
2. A polgárok gyűlése
92. szakasz
A polgárok gyűlése az egész helyi közösség területére, a választási egység, vagy annak egy részére kiterjedő
illetékességgel hívható össze.
A polgárok gyűlése megvitathatja, és javaslatot adhat a községi szervek, vagy a helyi közösség illetékességébe
tartozó kérdésekben.
93. szakasz
A polgárok gyűlését a Helyi Közösség Tanácsának elnöke, vagy az ülés összehívását végző választási egységből
származó tanácstag hívja össze 8 nappal a megtartás előtt.
A polgárok gyűlésének összehívásáról a lakosságot a meghívóknak a hirdetőtáblára való kitűzésével, a
tájékoztatási eszközök útján és egyéb alkalmas módon értesítik.
94. szakasz
A polgárok gyűlésén az összehívó, vagy az általa meghatalmazott személy elnököl.
A polgárok gyűlése jogerősen dolgozik, ha az illetékes területen levő választótestület legalább 10%-a jelen van.
A polgárok gyűlése nyilvános szavazással, a jelenlevők szavazattöbbségével fogadja el a követeléseket és a
javaslatokat, majd elküldi ezeket a községi illetékes szerveknek, vagy a helyi közösségnek.
Ha a követeléseket és a javaslatokat a helyi közösség szervei elé terjesztik, azok a gyűlés megtartása utáni 60
napon belül kötelesek őket megvitatni, velük kapcsolatban állást foglalni, vagy megfelelő határozatot,
intézkedést hozni, amiről értesíteni is kell a polgárokat.
3. A referendum
95. szakasz
A Helyi Közösség Tanácsa, saját kezdeményezésére, dönthet úgy, hogy a hatáskörébe tartozó egyes kérdéseket
referendumra utalja.
A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség polgárait érintő jelentős kérdésekben referendumot köteles kiírni a
helyi közösségben, vagy annak egy részében, ha azt az ott élő polgárok legalább 10%-a követeli.
96. szakasz
A referendum kiírására polgári kezdeményezés útján a polgárok, vagy a Helyi Közösség Tanácsa tagjainak
legalább egyharmada is javaslatot tehet.
A Helyi Közösség Tanácsa köteles minden referendum kiírására vonatkozó javaslatot megvitatni, és az erről
szóló határozatáról értesítenie kell a javaslattevőt.
97. szakasz
A Helyi Közösség Tanácsa a referendum kiírásáról szóló határozat elfogadásakor a referendum lebonyolítására
bizottságot is nevez ki, és feladatait is meghatározza.
A referendum kiírásáról szóló határozatban megszabják a lebonyolításának határidejét is, ami nem lehet 30
napnál rövidebb, vagy 90 napnál hosszabb a referendum megtartási napjáig.
98. szakasz
A referendumon a döntés meghozottnak számít, ha a szavazópolgárok többsége mellette szavaz, azzal a
feltétellel, hogy a szavazati joggal rendelkező polgárok több mint a fele szavazott.
A referendumon meghozott döntést a Helyi Közösség Tanácsa hirdeti ki.
X. ESZKÖZÖK A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁHOZ
99. szakasz
A helyi közösség munkájához szolgáló eszközök:
1. amiket a község a helyi közösséghez utal (a munkához és a folyó költségek fedezésére, a rá bízott feladatokra,
a kommunális infrastrukturális program finanszírozására, stb.),
2. amiket a polgárok a helyi hozzájárulás útján biztosítanak,
3. szolgáltatások megfizettetése,

4. pályázatokon nyert eszközök,
5. ajándékok, adományok és egyéb eszközök.
A helyi közösség az eszközöket a programjával és a terveivel összhangban használja fel.
Az eszközökkel való rendelkezésről szóló határozatot a tanács hozza, a pénzügyi terv megvalósítására pedig a
helyi közösség titkára ad utasítást.
100. szakasz
A helyi közösségnek a községi illetékes szervek követelésére, évente legalább egyszer, március 15-ig, az előző
évre vonatkozólag, jelentést adnia a munkájáról, a program megvalósításáról és a község által neki utalt
eszközök felhasználásáról.
101. szakasz
A helyi hozzájárulás bevezetéséről szóló határozatot a helyi közösség polgárai a közvetlen döntéshozatalra
vonatkozó előírásokkal, a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvénnyel és a község alapszabályzatával
összhangban, referendum útján hozzák meg.
XI. A HELYI KÖZÖSSÉG SZAKSZOLGÁLATAI
102. szakasz
A helyi közösség szakmai, közigazgatási-könyvelési és adminisztratív feladatainak végzésére szakszolgálatot
alakít.
Egyes szakmai munkák végzését a helyi közösség másik szervezetre, intézményre, vállalkozóra, vagy egyénre
bízhatja.

103. szakasz
A helyi közösség szakszolgálatát a helyi közösség titkára irányítja.
A szakszolgálat dolgozói munkájukért közvetlenül a helyi közösség titkárának felelősek.
104. szakasz
A szakszolgálat dolgozóinak jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről első fokon a titkár, másodfokon a
Helyi Közösség Tanácsa dönt.
105. szakasz
A helyi közösség szakszolgálatában lévő munkahelyeket, a munkavégzők a számát és munkavégzés feltételeit A
belső szervezeti és szerkezeti felépítésről szóló aktussal határozzák meg, a Helyi Közösség Tanácsának
egyetértésével.
106. szakasz
A helyi közösség szakszolgálatában dolgozók egyenlő jogállását, jogait, kötelezettségeit és felelősségét A
munkáról szóló törvény rendelkezései alapján szabályozzák.
XII. A HELYI KÖZÖSSÉG OKIRATAI
107. szakasz
A törvény, a község alapszabályzata, az alapításról szóló határozat és ezen Alapszabályzat keretein belül, a helyi
közösség önállóan dönt, és fogadja el a hatáskörébe tartozó kérdéseket szabályozó okiratokat.
Az általános és egyedi okiratokat a Helyi Közösség Tanácsa hozza meg.
Az egyedi okiratok meghozatalára ez az Alapszabályzat a helyi közösség titkárát jogosítja fel.
Határozatokat csak a Helyi Közösség Tanácsa hozhat.
108. szakasz
A helyi közösség Alapszabályzatát a Helyi Közösség Tanácsa a taglétszáma szavazattöbbségével hozza meg.
Az Alapszabályzat megváltoztatására, kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslatot a helyi közösség
területén lévő választópolgárok 10%-a, vagy a tanácstagok egyharmada adhat.

A helyi közösség Alapszabályzatának kiegészítését és módosítását a meghozatalára vonatkozó eljárással
megegyező eljárás szerint kell végezni.
109. szakasz
A helyi közösség Alapszabályzatát és egyéb általános okiratait a helyi közösség hirdetőtábláján kell
megjelentetni, vagy ha úgy rendelkeznek, Ada község hivatalos lapjában kell közzétenni.
XIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
110. szakasz
Ezen Alapszabályzat jogerőre emelkedésének napjával hatályát veszti a Második Helyi Közösség eddigi
alapszabályzata (Ada község 15/2002. sz. Hivatalos Lapja), valamint a Második Helyi Közösség
alapszabályzatának kiegészítése és módosítása (Ada község 27/2005. sz. Hivatalos Lapja).
111. szakasz
A helyi közösség okiratait ezen Alapszabályzat rendelkezéseivel a jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon
belül kell összhangba hozni.
112. szakasz
Ez az Alapszabályzat a meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Ada község Hivatalos Lapjában és a
helyi közösség hírdetőtábláján.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ADA
Szám: 69/2007
Horti György, sk.
Ada, 2007.11.30. TANÁCSELNÖK

Az adai Második Helyi Közösség Alapszabályzatának 32. szakasza alapján, (Ada község 18/2007 számú
Hivatalos Lapja) meghozom a
HATÁROZATOT
A MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI MEGVÁLASZTÁSÁNAK KIÍRÁSÁRÓL
1. Kiírom a választásokat az adai Második Helyi Közösség tanácstagjai megválasztására,
2007. december 23-ára.
2. A választási tevékenységek 2007.december 2-án kezdődnek.
3. Az adai Második Helyi Közösség tanácstagjai megválasztását, a II.HK Alapszabályzatának rendelkezései
alapján, a választások lebonyolítását végző illetékes szervek vezetik le.
4. Ez a határozat, a meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában,
valamint II. Helyi Közösség hírdetőtábláin.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ADA
Szám: 70/2007 TANÁCSELNÖK,
Ada, 01.12.2007.g.
Horti György s.k.

