
A helyi önkormányzatról szóló törvény 72. szakasza ("Szerb Köztársaság Hivatali közlönye", 129/2007 sz.) és a helyi közösségi 
önkormányzatról szóló határozat ("Ada Község Hivatalos Lapja", 17/2007 sz.) alapján a Törökfalui Helyi Közösség tanácsa a 2008. 
03. 5.-én  megtartott ülésén meghozza a:
 

Törökfalui Helyi Közösség
STATÚTUMÁT

 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 
1. szakasz

A Törökfalui Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) Ada Község területén lévő helyi közösségi önkormányzat formája, 
amely a területén lekhellyel rendelkező polgárok demokratikus és párton kívüli érdekközössége.
 

2. szakasz
A Helyi Közösség területe a következőket foglalja magában: Törökfalu, Völgypart és Valkai sor településeket, melyeknek határát a 
törökfalui és völgyparti kataszteri  község határa, valamint az adai kataszteri  község azon részének határvonala, amely lefedi a 
Valkai sor települést a hozzá tartozó tanyákkal (az Adai Első Helyi Közösség és a Második Helyi Közösség határáig).
 

3. szakasz
A Helyi Közösség tevékenységével a területén élő polgárok egyetemes, közös és mindennapi szükségleteit elégíti ki.
A Helyi Közösségben a polgárok a saját maguk által meghatározott közvetlen szükségleteiket és érdekeiket is kielégítik.
 

4. szakasz
A törvénnyel, alapítói okirattal és ezen Statútummal meghatározott jogok és kötelezettségek keretein belül a Helyi Közösség jogi 
személynek minősül.
 

5. szakasz
A Helyi Közösségben a szerb nyelv, cirill és latin írásmód és a magyar nyelv és írásmód van hivatalos használatban.
 

6. szakasz
A Helyi Közösség napját településenként a következő sorrendben ünnepelik:

• Valkai soron a júniusi hónap utolsó szombatján, amikor az arató ünnepséget tartják,
• Völgyparton a júliusi hónap utolsó előtti vasárnapján, amikor a „Jár a malom“ ünnepséget tartják,
• Törökfaluban a júliusi hónap utolsó vasárnapján, amikor a „Kenyérszentelő“ ünnepségét tartják.

A felsorolt ünnepségeket hagyományosan ünneplik és a Helyi Közösség napját képezik.
A Helyi Közösség napja megünneplésének módját a Helyi Közösség tanácsa külön rendeletben határozza meg.
 

7. szakasz
A Helyi Közösségnek emblémája van, amely a Helyi Közösség földrajzi egyediségét és a lakosság fő foglalkozását fejezi ki.
A Helyi Közösség emblémája egy álló háromszög alakú pajzs, amely három különálló mezőből áll: zöld, kék és piros, melyek fehér 
vonallal vannak egymástól elválasztva. A felső, zöld mezőben egy barna szélmalom sárga vitorlával, aranysárga színű búza mező 
és búza kéve található. A felső kék mezőben egy fehér tanya, gémeskút és egy barna – zöld fa található, a tanya felett pedig három 
aranysárga csillag van, melyek a három települést TÖRÖKFALUT, VÖLGYPARTOT ÉS VALKAI SORT jelképezik. Az alsó, piros 
mezőben egy fehér szarvasmarha fej található barna kolomppal a nyaka körül.
 
Az embléma használatának feltételeit a Helyi Közösség tanácsa határozza meg.
 

II.A HELYI KÖZÖSSÉG NEVE ÉS SZÉKHELYE
 

8. szakasz
A Helyi Közösség a következő név alatt tevékenykedik: MESNA ZAJEDNICA UTRINE –HELYI KÖZÖSSÉG TÖTÖKFALU
 

9. szakasz
A Helyi Közösség székhelye Törökfalu Kossuth Lajos ut. 11. sz.
 
 

10. szakasz
A Helyi Közösség pecsétje, kőr alakú, átmérője 35 mm és a 8. szakaszban előírt szöveget tartalmazza.
A Helyi Közösség tevékenysége során használhat még négyszög alakú bélyegzőt is, az előző bekezdésben előírt szöveggel.
 

11. szakasz
A Helyi Közösségnek a hatályos jogszabályok által előírt módon megnyitott és vezetett zsirószámlája van.
 



III. A HELYI KÖZÖSSÉG KÉPVISELETE
  

12. szakasz
A Helyi Közösséget ezen Statútummal meghatározott jogai és kötelezettségei keretein belül a Helyi Közösség titkára képviseli.
A Helyi  Közösség  titkára,  felhatalmazásainak  megfelelően,  a  Helyi  Közösség  képviselete  céljából,  más  személynek  a  Helyi 
Közösség tanácsának beleegyezésével adhat írásos meghatalmazást.
 

IV.A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA ÉS A POLGÁROK TÁJÉKOZTATÁSA
 

13. szakasz
A Helyi Közösség munkája nyilvános és a polgárok részéről ellenőrizhető
A munka nyilvánosságát és a polgárok tájékoztatását a következőkkel biztosítják:

• közvitákkal, lakossági gyűlésen, 
• tájékoztatók, brossúrák, röpcédulák és más népszerűsítő anyag kiadásával,
• tömegtájékoztatási eszközökkel

 
14. szakasz

A Helyi Közösség munkájáról a tájékoztatási eszközök számára információkat a Helyi Közösség tanácsának elnöke és a titkár adhat.
A Helyi Közösség tanácsa más személyt is felhatalmazhat az előző bekezdésben foglalt információk megadására.
 
 

V. A HELYI KÖZÖSSÉG TEVÉKENYSÉGE
 

15. szakasz
A Helyi Közösség polgárai különösen a következő területeken lévő szükségleteiket elégítik ki:

• Rendezési tervek és a település fejlesztése,
• A közművesítési infrastruktúra kiépítése és fejlesztése,
• Környezetvédelem,
• Művelődés és sport,
• Elemi csapások elleni védelem,
• Gyermekvédelem és a különböző csoportokról való gondoskodás,
• A veszélyeztetett lakosságról való intézményen kívüli szociális gondoskodás,Helyi hozzájárulás.

A Helyi Közösségben a polgárok a törvény, az önkormányzat statútumával és ezen Statútummal összhangban önmaguk határozzák 
meg a szükségleteket és érdekeket, amelyek közvetlen jelentőséggel bírnak a helyi lakosság számára.
 

 16. szakasz
A Helyi Közösség szervei által a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek kielégítése céljából a következő tevékenységeket 
végzi:

• Kezdeményezik a település fejlesztési terveinek megváltoztatását,
• A lakossági gyűlések, nyilvános viták, közvéleménykutatás, stb. megszervezése,
• A polgárok véleményének begyüjtése a helyi önkormányzatra és helyi önigazgatásra nézve fontos kérdésekről,
• Humanitárius segítségnyújtás különböző formáinak megszervezése a Helyi Közösség területén,
• A területrendezési tervekkel kapcsolatos vélemények begyűjtése,
• A közművesítési infrastruktúra programjának ajánlása,
• A saját területén a zöld területek, parkok, játszóterek, stb. takarítása és karbantartása,
• A közművesítési  közvállatokkal  és  közintézményekkel  való  együttműködés  és  munkajelentéseik  és  fejlesztési  terveik 

áttekíntése,
• A település rendezése és fejlesztése,
• A Helyi Közösség munkájának és munkatestületeinek megszervezése,
• A területén lévő gazdasági társaságokkal és vállalkozókkal való együttműködés,
• A nem kormányzati és civil szervezetekkel való együttműködés,
• A helyi hozzájárulás bevezetése és megvalósítása,
• Szolgáltatások végzése,
• Az infrastruktúra fejlesztése (utak, gyalogjárdák, vízhálózat, villanyvezeték, stb. építése),
• A Helyi Közösség területén lévő közterületek és létesítmények karbantartása,
• A Helyi Közösség szervei megválasztásának megszervezése és lebonyolítása.
• A törvénnyel és a Helyi Közösség statútumával meghatározott más munkák végzése.

Az  előző  bekezdésben  szereplő  feladatok  mellett  a  Helyi  Közösség  elvégzi  a  Községi  Képviselő  –  testület  által  a  törvénnyel 
öszhangban átruházott feladatokat is.



VI. A HELYI KÖZÖSSÉG SZERVEI
 

17. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa a Helyi Közösség legfelsőbb szerve.
A Helyi Közösség tanácsának 15 tagja van.
A Helyi Közösség tanácsának megbizatási ideje 4 év.
A Helyi Közösség tanácsa megválasztásának és mandátuma megszünésének módját, valamint a választásokat lebonyolító szervek 
megválasztásának és a munkájuk módját a Helyi Közösség tanácsa a helyi közösség tanácsa megválasztásának és mandátuma 
megszűnésének módjáról szóló utasításával írja elő.
A Helyi Közösség tanácsa a helyi közösség tanácsa megválasztásának és mandátuma megszűnésének módjáról szóló utasítást 
ezen Statútum elfogadásától számított 30 napon belül hozza meg.

18. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa a Helyi Közösség képviseleti szerve, amely a következő feladatokat látja el:

• meghozza a Helyi Közösség statútumát,
• megválasztja és felmenti a tanács elnökét és elnök helyettesét,
• megválasztja és kinevezi a Helyi Közösség titkárát,
• meghozza a Helyi Közösség pénzügyi tervét és jóvá hagyja a zárszámadását,
• meghozza a munkatervet, a féléves és az éves munkajelentést,
• meghozza az ügyrendi szabályzatot,
• felügyeli a bevezetett helyi hozzájárulás tervének megvalósítását,
• kezdeményezi a helyi közösségi önkormányzatról szóló új községi határozatok meghozatalát vagy a meglévő határozatok 

módosítását,
• együttműködik a polgárok egyesületeivel és a nem kormányzati szervezetekkel a Helyi Közösség polgárai érdekeit érintő 

kérdésekben,
• összehívja a lakossági gyűléseket és végrehajtja az ezeken meghozott határozatokat és végzéseket,
• elfogadja a Helyi Közösség éves és négy éves munkájáról szóló jelentését,
• a  törvénnyel,  az  alapítói  okirattal  és  ezen  Statútummal  összhangban  bizottságokat,  békéltető  tanácsokat  és  más 

munkatestületeket állít fel, a helyi önigazgatás hatáskörébe tartozó kérdések  megvitatására és megoldására a polgárok 
közös szükségleteinek kielégítése céljából, 

• döntést hoz a más, belföldi helyi közösségekkel és a külföldi településekkel való együttműködésről,
• ellát más, az alapítói okirattal, a statútummal és a Helyi Közösség más jogi aktusaival meghatározott feladatokat is. 

Ezen szakasz 12. pontjában szereplő munkatestület számát, összetételét, illetékességét, mandátumát, jelentésének leadását és a 
munkájával kapcsolatos más, fontos kérdéseket a munkatestület felállításáról hozott határozatban szabályozzák.
 

19. szakasz
A Helyi Közösség tanácsának elnöke és két helyettese van, akiket az alakuló gyűlésen a tanács tagjainak sorából választanak négy 
évre, ill. a tanács mandátumának idejére.
A Helyi Közösség tanácsának elnökét és elnök helyetrseket titkos szavazással, a taglétszám szavazattöbbségével választják meg. 
A  Helyi  Közösség  tanácsának  elnöke  és  elnök  helyettesek  a  mandátumuk  lejárta  előtt  ugyanazon  módon  menthetők  fel 
tisztségükből, ahogyan meg lettek választva. 
 
A tisztségükből való felmentésüket a Helyi Közösség legkevesebb 100, szavazati joggal rendelkező polgára, vagy a tanács tagjainak 
egyharmada kezdeményezheti. 

20. szakasz
A Helyi  Közösség  Tanácsa  első  ülését  az  addigi  elnök  hívja  össze  a  választások  végleges  eredményének  megjelentetésétől 
számított 15 napon belül.
A tanács alapítói ölésére szoló meghívóhoz mellékelni kell a Helyi Közösség Tanácsának alapszabályzatát és munkarendjét.
 

21. szakasz
A Helyi Közösség tanácsának elnöke a következő feladatokat látja el:

• képviseli a Helyi Közösség tanácsát,
• megszervezi a tanács munkáját,
• összehívja és elnököl a tanács ülésein,
• elnököl a lakossági gyűlésen,
• ajánlja a napirendet,gondoskodik a munka nyilvánosságáról,
• ezen Statútummal és a tanács ügyrendi szabályzatával előírt más feladatokat is ellát.

22. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa döntéseit a jelenlévők szavazattöbbségével hozza meg, amennyiben az ülésen a tagok össz létszámának 
több, mint a fele jelen van (quorum).



A Helyi Közösség tanácsa a következő kérdésekben dönt a taglétszáma szavazattöbbségével:
• a tanács elnökének és elnökhelyettesének megválasztásakor és tisztségükből történő felmentésükkor,
• a Helyi Közösség titkárának kinevezésekor és leváltásakor,
• a Helyi Közösség Statútumának meghozatalakor vagy megváltoztatásakor,
• a Helyi Közösség tanácsa ügyrendi szabályzatának meghozatalakor vagy megváltoztatásakor és
• a törvény és a Statútum által előírt más esetekben.

23. szakasz
A tanács üléseinek előkészítését, vezetését és munkáját a Helyi Közösség tanácsának ügyrendi szabályzata rendezi.
 

24. szakasz
A Helyi Közösségnek titkára van.
A Helyi Közösség titkárát a Helyi Közösség tanácsa a tanács elnökének javaslatára négy évre nevezi ki, újbóli kinevezés lehetősége 
mellett.
Az  előző  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően,  a  tanács  külön  döntése  alapján  a  Helyi  Közösség  titkára  előzetesen  lefolytatott 
nyilvános pályázat útján ismegválasztható.
 

25. szakasz
A titkári  munkakör  betö9ltésére  azt  a  személyt  lehet  kinevezni,  akinek  egyetemi  (VIII.  foko-zat),  főiskolai  (VI.fokozat)  vagy 
középiskolai (IV. fokozat) végzettsége és legkevesebb öt év munkatapasztalata van a helyi közösségek munkájához hasonló és 
azzal kapcsolatos, valamint a polgárokkal való közvetlen kapcsolat teremtésben, akinek szervezési tehetsége van, jól ismeri a szerb 
és magyar nyelvet valamint a lakóhelye a helyi közösség területén van.
  

26. szakasz
A tanács a tanács elnökének vagy a tagok egyharmadának javaslatára, felmentheti a titkárt tisztsége alól a mandátuma lejárta előtt 
is.

 27. szakasz
A Helyi Közösség titkára a következő feladatokat látja el:

• képviseli a Helyi Közösséget,
• biztosítja és gondoskodik a Helyi Közösség munkájának törvényességéről,
• adminisztratív- és szakteendőket lát el a Helyi Közösség részére,
• a Helyi Közösség szakszolgálatát vezeti,
• első fokon dönt a Helyi Közösség alkalmazottainak jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről,
• a tanács elnökét segíti munkájában,
• a Statútumban és a tanács határozataiban előirányzott egyéb teendőket is ellát.

 
28. szakasz

A Helyi Közösség titkára a Helyi Közösség tanácsának tartozik felelőséggel.
A titkár a Községi Képviselő -  testület  által  átruházott  teendők elvégzéséről,  igény szerint  a Községi  Képviselő -  testületnek is 
jelentést tesz.
A Helyi Közösség titkárának a mandátuma annak lejárta előtt felmentéssel és lemondással szünhet meg.
 

29. szakasz
A titkár a munkaviszonyából eredő jogait, a munkáról szóló törvénnyel összhangban, a Helyi Közösség szakszolgálatában valósítja 
meg.
Az a titkár, aki mandátuma lejárta után nem lesz újra kinevezve vagy akit a mandátuma lejárta előtt felmentenek, a Helyi Közösség 
tanácsának döntése alapján a szakszolgálatban a végzettségének és képességeinek megfelelő munkabeosztást kap.  
Amennyiben  a  titkár  nem  fogadja  el  az  előző  bekezdésben  foglalt  munkahelyet,  a  munkáról  szóló  törvénnyel  összhangban, 
megszűnik a munkaviszonya.
 

30. szakasz
Amennyiben a titkár nem osztható be az előző szakaszban leírtak alapján, abban az esetben megilletik a munkáról szóló törvény 
158. szakaszában előírt jogok.
 

 VII. A POLGÁROK RÉSZVÉTELI FORMÁJA 
A HELYI KÖZÖSSÉG ÜGYEIVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATALBAN

 
31. szakasz

A polgárok közvetlen részvételi formái a helyi közösség ügyeivel kapcsolatos döntéshozatalban a következők: 
• polgári kezdeményezés, 
• lakossági gyűlés és 
• népszavazás.



1. Polgári kezdeményezés
 

32. szakasz
A polgárok polgári kezdeményezés útján a Helyi Közösség tanácsának olyan aktus meghozatalát indítványozzák, amely a saját jogú 
hatáskörbe  tartozó  meghatározott  kérdést  fog  szabályozni,  valamint  a  statútum  vagy  egyéb  rendelkezés  módosítását  és 
népszavazás kiírását. 
Ha  a  polgári  kezdeményezés  aláíróinak  listája  a  törvényes  rendelkezésekkel  összhangban  készült,  és  legalább  10%  Helyi 
Közösségbeli választó aláírása van hozzácsatolva, a Helyi Közösség tanácsa a kezdeményezésben foglalt indítvány kézhezvételétől 
számított 60 napon belül köteles döntést hozni és a megindokolt választ megküldeni a polgároknak. 
 

2. Lakossági gyűlés
 

33. szakasz
Lakossági gyűlés a Helyi Közösség egész területére, egy választói egység területére vagy annak egy részére hívható össze.
A lakossági gyűlésen a Helyi  Közösség és az önkormányzat szerveinek hatáskörébe tartozó kérdésekről tárgyalnak és tesznek 
javaslatokat. 
 

34. szakasz
A lakossági  gyűlést  a  Helyi  Közösség  tanácsának  elnöke,  vagy  az  abból  a  választási  egységből  való  tanácstag,  amelynek  a 
területére a gyűlést összehívják, hívja össze 8 nappal a gyűlés megtartása előtt.
A lakosságot, a lakossági gyűlés összehívásáról szóló aktus hirdetőtáblára történő kitűzésével, a tájékoztatási eszközök útján és 
egyéb alkalmas módon értesítik.
  

35. szakasz
A lakossági gyűlésen a Helyi Közösség tanácsának elnöke vagy az általa meghatalmazott személy elnököl.
A lakossági gyűlés határozatai teljes érvényűek, amennyiben a lakossági gyűlés által érintett területről a szavazópolgárok 10% - a 
részt vesz rajta.

36. szakasz
A lakossági  gyűlésen  nyilvános  szavazással,  a  jelenlevők  szavazattöbbségével  fogadja  el  a  követeléseket  és  a  javaslatokat, 
amelyeket a községi illetékes szerveknek és/vagy a Helyi Közösségnek továbbítanak.
Ha a követelések és a javaslatok a Helyi Közösség szerveinek lettek továbbítva, azok a követelések és javaslatok kézhez vételétől 
számított 60 napon belül kötelesek őket megvitatni, velük kapcsolatban állást foglalni, vagy megfelelő határozatot vagy intézkedést 
hozni, és ezekről a polgárokat értesíteni. 

3.Népszavazás
 

37. szakasz
A Helyi  Közösség tanácsa saját  kezdeményezésére dönthet úgy, hogy a hatáskörébe tartozó egyes kérdéseket népszavazásra 
bocsájtja.
A Helyi Közösség tanácsa a Helyi Közösség polgárait érintő fontos kérdésekben köteles kiírni a népszavazást a Helyi Közösség 
területére, vagy annak egy részére, az ott  élő szavazó polgárok legalább 10%-ának követelésére, illetve a törvénnyel és ezen 
Statútummal előírt esetekben.
 

38. szakasz
A népszavazás  kiírását  indítványozhatják  a  polgárok  polgári  kezdeményezés  útján,  vagy  a  Helyi  Közösség  tanácsa  tagjainak 
legalább egyharmada.
A Helyi  Közösség  tanácsa  köteles  minden,  a  népszavazás  kiírására  vonatkozó  indítványt  megvitatni,  és  a  határozatáról  az 
indítványozót  értesíteni.

39. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa a népszavazás kiírásáról szóló határozat elfogadásakor a népszavazás lebonyolítására bizottságot nevez 
ki, és meghatározza feladatait.
A népszavazás kiírásáról szóló határozattal a tanács előírja lebonyolításának határidejét, amely a népszavazás kiírásától számított 
30 napnál nem lehet rövidebb és 90 napnál nem lehet hoszabb.
 

40. szakasz
A népszavazásra  föltett  határozat  meghozottnak  számít,  ha  a  polgárok  többsége  mellette  szavazott,  föltéve,  hogy  a  szavazó 
polgárok teljes számának több mint a fele szavazott.
A népszavazáson meghozott határozatot a Helyi Közösség tanácsa hirdeti ki.
 



VII. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐINEK PÉNZELLÁTÁSA
 

41. szakasz
A Helyi Közösség forrásbevételei a következők:

• a községi költségvetésben megállapított eszközök, beleértve a helyi hozzájárulást is,
• adományok,
• a Helyi Közösség tevékenységéből megvalósított jövedelem
• A Helyi Közösség pénzügyi tervet hoz, amelyet a község illetékes szerve hagy jóvá.
• A Helyi Közösség pénzeszközeit terveivel összhangban használja.

A pénzeszközökkel való rendelkezésről a Helyi Közösség tanácsa dönt, a pénzügyi terv végrehajtását meghatározó személy pedig, 
a Helyi Közösség titkára.
 

42. szakasz
A Helyi  Közösség  köteles jelentést  adni  a  munkájáról  és a  tervek megvalósításáról  a  helyi  önkormányzat  illetékes szervének 
felszólítására, de legkevesebb évente egyszer március 15 – ig az előző évre.
 

43. szakasz
Az helyi  hozzájárulás bevezetéséről szóló  határozatot  a Helyi  Közösség polgárai  a helyi  önkormányzat  finanszírozásáról szóló 
törvénnyel, Ada Község statútumával és más, hatályos jogszabályokkal összhangban hozzák meg.
 

IX.A HELYI KÖZÖSSÉG SZAKSZOLGÁLATA
 

44. szakasz
 
A Helyi Közösség szakmai, számviteli-könyvviteli és adminisztratív feladatainak végzésére szakszolgálatot alakít.
Bizonyos szakmai munkák elvégzésére a Helyi Közösség más szervezetnek, intézménynek, vállalkozónak, vagy egyénnek adhat 
megbizatást.

45. szakasz
A szakszolgálat munkáját a Helyi Közösség titkára vezeti.
A szakszolgálat dolgozói munkájukért, közvetlenül a Helyi Közösség titkárának tartoznak felelőséggel.
 

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

47. szakasz
A Helyi Közösség szakszolgálatában lévő munkahelyeket, a szükséges végrehajtók számát és a munkavégzés feltételeit a Helyi 
Közösség tanácsa, a belső szervezeti és szerkezeti felépítésről szóló szabályzattal határozza meg.
 

48. szakasz
A helyi  közösség szakszolgálatában dolgozók munkaviszonyból eredő jogállására,  jogaira,  kötelezettségeire  és felelősségére a 
munkáról szóló törvény rendelkezéseit alkalmazzák.
 

X. A HELYI KÖZÖSSÉG JOGI AKTUSAI
 

49. szakasz
A törvény, a község statútuma, az alapításról szóló határozat és ezen Statútum keretein belül, a Helyi Közösség önállóan hozza meg 
döntéseit és más jogi aktusait, amelyekkel a hatáskörébe tartozó kérdéseket rendezi.
Az általános és egyedi aktusokat a Helyi Közösség tanácsa hozza meg.
Az egyedi aktusokat, amelyekre ezen  Statútum őt feljogosítja, a Helyi Közösség titkára hozza meg.
Határozatokat csak a Helyi Közösség tanácsa hozhat.
 

50. szakasz
A Helyi Közösség statútumát a Helyi Közösség tanácsa a taglétszám szavazattöbbségével hozza meg. 
A statútum módosítását és kiegészítését a Helyi Közösség szavazópolgárainak kegkevesebb 10 % - a vagy a tanács tagjainak 
legkevesebb egyharmada kezdeményezheti.
A Helyi Közösség statútumának módosítását és kiegészítését a meghozatalára vonatkozó eljárással megegyező eljárás szerint kell 
végezni.

51. szakasz
A Helyi Közösség statútumát és egyéb általános jogi aktusait a Helyi Közösség hirdetőtábláján, amikor pedig úgy látják elő, Ada 
község Hivatalos lapjában teszik közzé.



XI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
 

52. szakasz
 Ezen Statútum hatályba lépésének napjával hatályát veszíti az Törökfalui Helyi Közösség eddigi statútuma (Ada község 15/2002. 
sz. Hivatalos Lapja), valamint az Törökfalui Helyi Közösség statútumának kiegészítése és módosítása (Ada község 27/2005. sz. 
Hivatalos Lapja).

53. szakasz
A Helyi Közösség jogi aktusait ezen Statútum rendelkezéseivel, annak hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül összhangba kell 
hozni.
 

54. szakasz
A Helyi Közösség tanácsának megválasztását ezen Statútum hatályba lépése után a Helyi Közösség tanácsának elnöke írja ki, 
legkevesebb 60 nappal a tanács mandátumának lejárta előtt.
 

55. szakasz
Ezen  statútum  a  meghozatala  napjával  lép  hatályba  és  közzé  tétetik  Ada  község  Hivatalos  Lapjában  és  a  Helyi  Közösség 
hírdetőtábláján.
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