
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), 
A moholi Helyi Közösség Tanácsa, 2008.02.25.-én meghozta
 

A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG
ALAPSZABÁLYZATÁT

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 

1. szakasz
A moholi Helyi Közössége, mint  Ada község területén működő helyi önkormányzat formájaként az ezen a területen élő polgárok 
közvetlen közös érdekeiből eredő szükségleteinek a kielégítésére alakult meg.
A terület, amelyen megalakult a moholi Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) felöleli Mohol kataszteri községet.
A Helyi Közösség, mint az előző bekezdésben említett területen élő polgárok közössége érdekvédelmi, demokratikus és pártonkívüli 
szervezetként létesül.
 

2. 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.
 

3. szakasz
A helyi közösségnek a törvényben, a megalakításáról szóló határozatban és ebben az Alapszabályzatban megszabott jogok, és 
kötelezettségek keretében jogi személy minősítése van.
 

4. szakasz
A helyi közösség hivatalos nyelve a szerb, cirill- és latin betűs írásmóddal, és a magyar nyelv.
 

2. A HELYI KÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE
 

5. szakasz
A Helyi Közösség az alábbi néven működik: 
MESNA ZAJEDNICA MOL - HELYI KÖZÖSSÉG MOHOL
 

6. szakasz
A Helyi Közösség székhelye Moholon, a Marsal Tito utca 72. szám alatt van.
 

7. szakasz
A Helyi Közösségnek szokásos méretű, kör alakú pecsétje van, és a következő szöveget tartalmazza: MESNA ZAJEDNICA MOL - 
HELYI KÖZÖSSÉG MOHOL. Míg a pecsét közepében embléma van elhelyezve, amely a 9. szakaszban van meghatározva és 
leírva.
Munkájában a Helyi Közösség téglalap alakú pecsétet is használ az előző bekezdésben meghatározott szöveggel.
 

8. szakasz.
A Helyi  Közösség napja,  amelyet „Moholi  napok – Molski  dani”  elnevezés alatt  tartanak meg. Mohol település számára fontos 
történelmi, művelődési és gazdasági eseményeket kiemelten kezeli.
Az ünnepségek pontos időpontjáról és módjáról a Helyi Közösség tanácsa külön határozatban fog rendelkezni.
 

9. szakasz
A Helyi  Közösségnek  saját  szimbóluma  van  embléma  formájában,  az  1870-es  Mohol  község  eredeti  címere.  Az 
embléma pajzs alakú, közepén határőr, jobb kezében kardot tart hegyével felfelé, míg a bal kezében csoroszlyát tart 
lefelé, közvetlenül a pajzs felett pedig öt ágú korona helyezkedik el. А pajzs fehér, alján zöld mezővel, a határőr kabátja 
kék,  a  nadrág  pedig  piros.  A pajzs  feletti  ötágú  korona  pedig  aranysárga.  Ez  a  szimbólum  –  embléma  (címer) 
használható a Mohol település jelképekét fehér alapon (memorandum, zászló stb.).
 

10. szakasz
A helyi közösség tevékenysége nyilvános és a polgárok ellenőrzése mellett folyik.
 



11. 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. 
 

12. szakasz
A közszolgálati és egyéb médiumokat a helyi közösség tanácsának elnöke, titkára valamint a HK Tanácsa által meghatalmazott 
tanácstag a meghatalmazását érintő témában tájékoztathatja.
 

3. A HELYI KÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE
 

13. 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, sport és gyermekvédelem
5. elemi csapások elleni védelem,
6. helyi hozzájárulás.

14. 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, а szükséges eszközök biztosítása mellett.
 

15.szakasz
A moholi Helyi Közösség együttműködik más helyi közösségekkel is, Ada község és a Szerb Köztársaság területén. 
Együttműködést más hasonló jellegű településekkel országhatáron túl, a Szerb Köztársaság előírásainak megfelelően fogja végezni
 

4. A HELYI KÖZÖSSÉG ESZKÖZEI
 

16. 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.
 

17. 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.
 

18. 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.

5. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI
 

19. 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.
 

20. 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 vagy a tanácstagok egyharmadának 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.

21. 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.  А  tanács  elnöke  és 
elnökhelyettese választásakor ajánlatos figyelembe venni a a település lakosainak nemzeti összetételét.
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.
 

22. 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.

23. 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.
 

24. szakasz
A tanács ülésének előkészítési módját, az ülés vezetését bővebben a helyi közösség ügyrendi szabályzata írja elő.

25. 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  legalább  középiskolai  végzettségű,  a  helyi  közösségek  munkájához  hasonló  legkevesebb  két  éves 
munkagyakorlattal rendelkező, szerb és magyar nyelvtudással rendelkező, 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.
 

26. szakasz
A helyi közösség titkára az alábbi feladatokat látja el:
1. képviseli és bemutatja a Helyi Közösséget, az alapszabályban meghatározott felhatalmazások keretein belül,
2. biztosítja és felügyeli a helyi közösség működésének törvényességét,
3.  adminisztratív-ügyviteli  szakmunkákat  végez  a  helyi  közösségnek  és  irányítja  a  helyi  közösség  szakszolgálatát,  valamint  a 
határozatok alapján rendelkezik és végrehajt,
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.
 

27. szakasz
Munkából eredő jogait, A munkáról szóló törvény alapján, a helyi közösség titkára a helyi közösség szakszolgálatában valósítja meg.
 
 

6. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK MEGVÁLASZTÁSI MÓDJA ÉS MEGBÍZATÁSÁNAK 
MEGSZŰNÉSE

1. Bevezető rendelkezések

28. szakasz
A Helyi  Közösség  Tanácsának  (a  folytatásban  tanács)  tagjait  szabad,  általános  és  egyenlő  választói  joguk  alapján,  titkos 
szavazással, polgárok által javasolt polgári csoportok listájáról a polgárok választják. 
 

29. szakasz
A polgári csoportok listája 1-től 15 jelöltet tartalmazhatnak. Tanácstag jelölésre egyéni jelölés esetén 30 választópolgár aláírása 
szükséges, míg polgári csoport listája esetén 200 választópolgár aláírása szükséges.

30. 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.
 

31. szakasz
A tanács tagjait négy évre választják.
A tanácstagok megválasztását  az előző tanács tagjai mandátumának letelte előtt le kell bonyolítani.
 

 32. szakasz
A tanácstagok megválasztásában minden olyan moholi polgár részt vehet, akinek van szavazati joga és aki a helyi közösségnek a 
területén lakik és eleget tesz az önkormányzati választásokról szóló törvény 6. szakaszának 1. bekezdésének.
A tanács tagjává választható azon moholi polgár, aki választói joggal rendelkezik és a helyi közösség területén lakik és eleget tesz 
az önkormányzati választásokról szóló törvény 6. szakaszának 2. bekezdésének.
.

33. szakasz
A tanácstag jelöltek választását, a községi képviselő testületi választásokat rendező törvény előírásai szerint hajtják végre, ha ezen 
alapszabály másként nem rendelkezik vagy a HK Tanácsa más határozattal külön nem szabályozza.
A tanácstagválasztást a Helyi közösség területén, mint egységes választói körzetben tartják meg.
A tanácstagok választására a meglévő választási körzetek szolgálnak.
 

34. 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.
 



35. 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 külön-
külön megküldi a választási bizottságnak, mégpedig a választói névjegyzék lezárásáról szóló határozat meghozatala utáni 24 órán 
belül.
 

2. A választást lebonyolító szervek

36. 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  és 
alkalmazzák az érvényben lévő pozitív törvényeket.
A választásokat lebonyolító szervek munkájukért az őket kinevező szervnek tartoznak felelősséggel. 
 

37. szakasz
A választásokat lebonyolító szervek tagjai, és helyetteseik kizárólag olyan polgárok lehetnek, akiknek szavazati joguk van és a helyi 
közösség területén laknak.
A választásokat lebonyolító szervek, és helyetteseik megbízatása a tanácstaggá való jelölésük esetén megszűnik.
 

38. 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.
 

39. szakasz
A Helyi közösség Tanácsának tagjainak egyéni és listás kinevezéséhez legkevesebb 5% szavazattal kell rendelkezniük az össz 
szavazott polgár szavazataiból, amelyek szavaztak.
 

40. szakasz
A tanácstag megbízatása idő előtt a következő esetekben szűnik meg, ha:
1. benyújtja lemondását,
2. a tanácsot referendum döntése alapján 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  soron  következő  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 soron következő 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.
 

41. 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.
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.
 



 3. A Helyi Közösség Tanácsának megalakítása

42. szakasz
A Helyi Közösség Tanácsa a tagjainak megválasztása utáni 15 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.
 

43. 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.
 

7. AZ ÁLLANDÓ ÉS AZ IDEIGLENES MUNKATESTÜLETEK
 

44. 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.
 

8. A POLGÁROK RÉSZVÉTELI FORMÁJA A HELYI KÖZÖSSÉG ÜGYEIBEN
 

45. szakasz
A polgárok közvetlen részvételi formái a helyi közösség ügyeiben a következők: polgári kezdeményezés, a polgárok gyűlése és a 
referendum.

1. A polgári kezdeményezés

46. 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

47. 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.
 

48. 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.
 

49. 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

50. 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.
 

51. 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.
 

52. 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.
 

53. 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.
 

9. A HELYI KÖZÖSSÉG SZAKSZOLGÁLATA
 

54. 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.
 

55. szakasz
A helyi közösség szakszolgálatát a helyi közösség titkára irányítja.
A szakszolgálat dolgozói munkájukért közvetlenül a helyi közösség titkárának felelősek.
 

56. szakasz
A szakszolgálat dolgozóinak jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről első fokon a titkár, másodfokon a Helyi Közösség Tanácsa 
dönt.
 

57. 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.
 

58. szakasz
A helyi közösség szakszolgálatában dolgozók egyenlő jogállását, jogait, kötelezettségeit és felelősségét A munkáról szóló törvény 
rendelkezései alapján szabályozzák.
 

10. A HELYI KÖZÖSSÉG OKIRATAI
 

59. 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.
 

60. 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.
 

61. 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.
 

11. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
 

62. szakasz
Ezen Alapszabályzat jogerőre emelkedésének napjával hatályát veszti a Moholi Helyi Közösség eddigi alapszabályzata (Ada község 
27/2005 sz. Hivatalos Lapja).
 

63. szakasz
A helyi  közösség  okiratait  ezen  Alapszabályzat  rendelkezéseivel  a  jogerőre  emelkedésétől  számított  6  hónapon  belül  kell 
összhangba hozni.
 

64. szakasz
Ez az Alapszabályzat a meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Ada község Hivatalos Lapjában és a helyi közösség 
hirdetőtábláján.
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