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SZENTTAMÁS KÖZSÉG
HIVATALOS LAPJA
____________________________________________________________________________________
XLI Év
_________Szenttamás, 2018.08.06.
___
_____
__Szám: 15.
___________________________“Szükség szerinti kiadmány“__________________________________
100.

Szenttamás Község Statútumának 59. cikkelye (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/2017
szám – letisztított szöveg), a Községi Tanácsról szóló Határozat 2. és 38. cikkelye (Szenttamás Község
Hivatalos lapja, 10/2008 és 10/2017 szám), Szenttamás Községi Közgyűlése Ügyviteli Szabályzatának
66. cikkelyének 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 2/2009, 11/2017 és 26/2017
szám), és a Szenttamás község területén lévő Helyi közösségekről szóló Határozat 39. cikkelye alapján
(Szenttamás Község Hivatalos lapja, 10/2018 szám), Szenttamás Községi Tanácsa, a 2018.08.06-án
megtartott 52. ülésén, meghozza a következőt
VÉGZÉS
Szenttamás Helyi Közössége Statútuma javaslatának jóváhagyásáról
I
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜL Szenttamás Helyi Közössége Statútumának Javaslata, száma: 01-182018-3, mely Szenttamás Helyi Közösségi Tanácsának ülésén került meghatározásra, 2018.06.15-én.
II
Szenttamás Helyi Közösségének Statútuma, melynek javaslata Szenttamás Helyi Közösségi
Tanácsának ülésén került meghatározásra 2018.06.15-én, közzé kell tenni Szenttamás Község
Hivatalos lapjában.
SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 010-4/2018-I
Dátum: 2018.08.06.

SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE
Radivoj Paroški, s.k.

***
A helyi önkormányzatról szóló Törvény 74. cikkelye (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye,
129/2007, 83/2014 és 101/2016 szám – más törvény), Szenttamás Község Statútuma 98. cikkelyének
2. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/2017 szám – letisztított szöveg), és a
Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozat 5. és 40. cikkelye alapján
(Szenttamás Község Hivatalos lapja, 10/2018 szám), Szenttamás Helyi Közösségének Tanácsa, a
2018.06.15-én megtartott ülésén meghozta
SZENTTAMÁS HELYI KÖZÖSSÉG
S T A T Ú T U M A
I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikkely
Ezen Statútummal, a helyi közösségről szóló Törvénnyel, Szenttamás község Statútumával és a
Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozattal összhangban,
meghatározásra kerülnek a területek és feladatok, döntéshozatali módok, a szervek és a választási
eljárás, valamint a szervek megszervezése és munkája, továbbá az egyéb, a Szenttamás Helyi
Közösség munkája szempontjából jelentős kérdések.
2. Cikkely
Szenttamás Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség), polgárok szervezete, mely a
lakosok általános, közös és hétköznapi szükségleteiről való gondoskodás érdekében alakult meg,
Szenttamás község azon részén, mely Szenttamás települést foglalja magába.
3. Cikkely
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A Helyi Közösség jogi személy minőséggel rendelkezik, a Szenttamás Község Statútumában, a
Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozatban, illetve ezen
Statútumban meghatározott jogok és kötelezettségek keretein belül.
4. Cikkely
A Helyi Közösség székhelye Dózsa György utca 2., Szenttamás.
5. Cikkely
A Helyi Közösséget a Helyi Közösség Tanácsának elnöke képviseli, aki a pénzügyi terv
végrehajtásának megbízója is.
6. Cikkely
A Helyi Közösség rendelkezik pecséttel.
A pecsét köralakú, a következő szöveggel a karimáján: szerb nyelven, cirill betűkkel “Општина
Србобран, месна заједница “Србобран” valamint magyar nyelven “Szenttamás község, Szenttamási
helyi közösség” és a Szerb Köztársaság címerével a közepén.
7. Cikkely
A Helyi Közösség használati joggal rendelkezik a helyi önkormányzat köztulajdonában álló javak
felett, a törvénnyel, az előírásokkal, valamint a helyi önkormányzat egységének egyéb jogi okirataival
összhangban.
A Helyi Közösség Tanácsa köteles, az ezen cikkely 1. bekezdésében álló vagyont, a törvénnyel,
Szenttamás Község Statútumával, a Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló
Határozattal, és ezen Statútummal összhangban kezelni.
8. Cikkely
A Helyi Közösség közvetlen kölcsönös együttműködést valósít meg a többi helyi közösségekkel,
Szenttamás községgel és annak szerveivel, vállalataival és egyéb szervezeteivel, intézményeivel és
egyéb szubjektumaival.
9. Cikkely
A Helyi Közösségnek saját ünnepnapja van.
A Helyi Közösség ünnepnapja október 19.
10. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsa eljárást indíthat Szenttamás Községi Közgyűlése előtt, új helyi
közösség alapítása, illetve a jelenlegi módosítására vagy megszüntetésére.
Az új helyi közösség megalapítására, vagy a jelenlegi módosítására illetve megszüntetésére
vonatkozó javaslatot benyújthatja a község elnöke, a képviselők számának legalább egynegyede, a
Helyi Közösség Tanácsa, vagy a helyi közösség területén lakcímmel rendelkező polgárok, polgári
kezdeményezés által, a törvénnyel összhangban.
11. Cikkely
Új helyi közösség megalapítása, illetve a jelenlegi módosítása vagy megszüntetése, a község
Statútumában, a Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozatban és
ezen Statútumában meghatározott mód és eljárás szerint kerül végrehajtásra.
II A HELYI KÖZÖSSÉG FELADATAI








12. Cikkely
A Helyi Közösségben, a polgárok közvetlenül vagy a Helyi Közösség Tanácsa által:
kezdeményezik és figyelembe veszik a kommunális és a településrendezési kérdések
megoldását, és annak érdekében együttműködést valósítanak meg a közvállalatokkal,
figyelembe veszik a polgárok bizonyos szükségeleteinek megvalósítását az oktatás, a kultúra, a
sport és egyéb, a polgárok közvetlen érdekei által érintett területeken,
kezdeményezik kultúrális javak megőrzésére irányuló, környezetvédelmi, és egészségvédelmi
intézkedések foganatosítását,
kezdeményezik intézkedések foganatosítását az illetékes intézményeknél, szociálisan
veszélyeztetett személyek számára segítségnyújtás céljából,
kezdeményezik a közérdekű javak megőrzésére, a közrend és a béke megőrzésére, valamint
elemi és egyéb csapások ellen irányuló intézkedések foganatosítását,
kezdeményezik és megszervezik az önkéntes hozzájárulás bevezetését, valamint a referendum
végrehajtását,
egyéb feladatokat látnak el a törvénnyel, Szenttamás község határozataival és a Helyi Közösség
Statútumával összhangban.
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A Községi Közgyűlés határozhat úgy, hogy a helyi közösség ellát bizonyos feladatokat a
kommunális tevékenységek, vagy azon tevékenységek keretein belül, olyan feladatok ellátása
feltételeinek biztosítása érdekében, falusi településeken, amelyek kizárólag a helyi közösség
lakosainak szükségleteit szolgálják.
13. Cikkely
A Helyi Közösség hivatalának munkája nyílvános.
A munka nyílvánossága, szabály szerint, a következő módon kerül biztosításra:
 kötelező nyílvános vitákkal a következőkről: a Helyi Közösség pénzügyi tervének javaslatáról, a
Helyi Közösség végszámáájáról, a Helyi Közösség munkájáról szóló éves jelentésről, egyéb
olyan kérdésekről, melyekről Szenttamás Község dönt,
 a hirdetőtáblán történő kötelező közzététellel: a Helyi Közösség Tanácsa ülésének napirendjéről
és anyagáról, a Helyi Közösség határozatainak javaslatairól, az elfogadott határozatokról és
egyéb jogi aktusokról, a polgárok értesítéséről a Helyi Közösségi Tanács üléseiről, a polgári
közgyűlésekről és egyéb gyülekezetekről még pedig legkevesebb nyolc nappal azok
meghirdetett megtartása előtt.
 a polgárok azon joga által, hogy betekintést valósítsanak meg Szenttamás Helyi Közösségi
Tanácsának jegyzőkönyveibe és jogi aktusaiba, és hogy részt vegyenek annak ülésein,
 értesítők kiadásával,
 a médiákkal való együttműködés által,
 internetes prezentáció közzétételével,
 közviták megszervezésével a törvénnyel, Szenttamás község Statútumával és ezen
Statútummal összhangban,
A Helyi Közösség, saját információit és tájékoztatásait közzéteszi a nemzeti kisebbségek azon
nyelvén is, amelyek hivatalos használatban vannak Szenttamás községben.
III A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA
14. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsa, a Helyi Közösség polgárainak képviselői testülete, amely a
következő ügyleteket és feladatokat végzi:
 meghozza a Helyi Közösség Statútumát és benyújtja azt a Községi Tanács részére,
hozzájárulás megszerzése céljából,
 Ügyviteli Szabályzatot hoz saját munkájáról,
 meghozza a Helyi Közösség Éves működési programját,
 meghozza a Helyi Közösség Pénzügyi tervét, a Községi Tanács előzetesen megszerzett
hozzájárulása mellett,
 meghozza a Helyi Közösség munkájáról és Végszámlájáról szóló Jelentést a Helyi Közösség
polgárai számára,
 kezdeményezést indít a helyi önkéntes hozzájárulás bevezetésére vonatkozóan,
 felügyeli a bevezetett önkéntes hozzájárulás megvalósítási programjának végrehajtását,
 megállapítja a Helyi Közösségi Tanácstag mandátumának megszűnését,
 gondoskodik azon ügyletek végrehajtásáról, melyekkel a község a Helyi Közösséget megbízza,
 megszervezi és végrehajtja a közvitákat, amikor az törvény vagy a Községi Közgyűlés
határozata által előre van látva,
 döntéseket hoz meghatározott tevékenységek foganatosításáról a helyi közösség polgárainak
érdekében,
 intézkedésekre tesz javaslatot és feladatokat tervez elemi és egyéb csapások esetén, a község
illetékes szervei döntéseivel összhangban,
 gondoskodik a helyi közösség részére használatra adott köztulajdonról, annak megőrzéséről,
illetve bérbeadásáról, használatra vagy irányításra átadásáról más személyek részére, a
Községi Tanács jóváhagyása mellett, valamint a törvényben és a Község Közgyűlés
határozataiban és a helyi közösség jogi aktusaiban előírt eljárás szerint
 a polgárok életében felmerülő problémák megoldása érdekében kezdeményezéseket terjeszt
be a község hivatalai, közvállalatok és intézmények felé, melyek alapítója a község, valamint
azon vállalatok felé, melyeket a község, a helyi közösség területén közérdekű feladatok
ellátására megbízott
 megszervezi és végrehajtja a népszavazást a Községi Közgyűlés határozataival összhangban,
 intézkedéseket javasol a környezet védelmére és továbbfejlesztésére,
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humanitárius és egyéb tevékenységeket szervez a polgároknak való segítségnyújtás
érdekében,
 egyéb feladatokat lát el a Községi Közgyűlés határozataival és a Helyi Közösség Statútumával
összhangban.
15. Cikkely
Szenttamás Helyi Közössége Tanácsának 11 (tizenegy) tagja van.
A Helyi Közösségi Tanács tagjának lakcímmel kell rendelkeznie a Helyi Közösség területén.
A Tanács tagjának mandátuma 4 évig tart, illetve a Helyi Közösség Tanácsának
megválasztásáig és megalakulásáig.
16. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanácstagok területi elv szerint kerülnek megválasztásra. A Helyi Közösség
Tanácsának tagjainak választása, ezen Statútummal, a Szenttamás község területén található helyi
közösségekről szóló Határozattal, és Szenttamás község Statútumával összhangban történik.
17. Cikkely
A területi elvvel összhangban, a Helyi Közösségi Tanács tagjainak megválasztása egységesen
történik a helyi közösség teljes területén.
18. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsának elnöke van és elnök helyettese, akiket az alakuló ülésen
választanak, a Tanácstagok soraiból.
A Helyi Közösség Tanácsa elnökévé és elnök helyettesévé a Tanács azon tagjai kerülnek
megválasztásra, akik a Tanács tagjai teljes létszámának többségét megkapják.
A Helyi Közösség Tanácsának elnöke képviseli a helyi közösséget és ő a pénzügyi terv
végrehajtásának megbízója.
A Helyi Közösség Tanácsának elnöke gondoskodik a Tanács jogainak és kötelezettségeinek
megvalósításáról,
megállapításainak
végrehajtásáról,
a
Tanács
működési
programjának
megvalósításáról, a más helyi közösségekkel, a helyi önkormányzat hivatalival, vállalatokkal és
intézménnyekkel történő együttműködés megszervezéséről és megvalósításáról.
A Helyi Közösség Tanácsának elnöke hívja össze a Tanács üléseit és tesz javaslatot a
napirendre, elnököl az üléseken, aláírja a Tanács okiratait, és egyéb, a Szenttamás község területén
talállható helyi közösségekről szóló Határozatban és ezen Statútumban előírt feladatokat lát el.
A Helyi Közösség Tanácsának tagja nem lehet egyidejűleg azon helyi közösség alkalmazottja is.
IV SZAKMAI KÖZIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA
19. Cikkely
A helyi közösség szükségleteihez, közigazgatási, szakmai, technikai és egyéb feladatok
ellátására, a helyi közösség szakértői szolgálatot alakíthat.
Ezen cikkely 1. bekezdésében álló feladatok ellátásához, a helyi közösség más helyi
közösségekkel együtt közös szakértői szolgálatot alakíthat.
Egyes közigazgatási, szakmai, technikai és egyéb feladatok ellátásához saját szükségletekre, a
helyi közösség megbízhat közigazgatási hivatalokat, egyéb hivatalokat és más helyi közösségek
szakértői szolgálatait a törvénnyel összhangban.
A szakértői szolgálat megalakításáról szóló határozatot a Helyi Közösség Tanácsa hozza meg,
továbbá a feladatok ellátásának más helyi közösségek szakértői szolgálatokra való bízása esetén, a
határozatot megegyezés szerint hozzák meg a helyi közösségek Tanácsai, a község elnökének előzetes
hozzájárulása mellett.
A helyi közösség szakértői közigazgatási feladatait a helyi közösség titkára irányítja.
A helyi közösség titkára munkaszerződéssel létesít munkaviszonyt határozatlan időre, nyílvános
felhívás szerint, a Községi Tanács jóváhagyása mellett, négyéves mandátumi időszakra, és a Helyi
Közösség Tanácsa nevezi ki.
A helyi közösség titkára felmenthető a mandátum lejárta előtt is, a Helyi Közösség Tanács
tagjai többségének javaslatára.
Ugyanaz a személy újra kinevezhető a Helyi közösség titkárává.
A helyi közösség alkalmazottjaira a Munkatörvény érvényes.
20. Cikkely
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A Szakértői szolgálat munkájának finanszírozása, ahogyan az alkalmazottak bérei és
térítményeik kifizetése is, az ezen Statútunm 39. cikkelyében előrelátott eszközökből kerül
biztosításra, a törvénnyel, valamint a Helyi közösségi munkahelyek megszervezéséről és
rendszerezéséről szóló Szabályzattal összhangban.
21. Cikkely
A munkahelyek megszervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabályzatot, a munkaviszony
létesítésítésről és megszűnéséről szóló határozatot, valamint az alkalmazottak munkaviszonyból eredő
egyéb jogairól és kötelezettségeiről szóló határozatokat, a Helyi Közösség Tanácsa hozza meg.
V

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS ÉS A MANDÁTUM MEGSZŰNÉSE

1. A Helyi Közösségi Tanács jelöltjeinek jelöltetése
22. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztását a Községi Közgyűlés elnöke írja ki azon naptári
év során, amelyben a Tanácstagok mandátuma lejár.
Ezen cikkely 1. bekezdésében álló határozattal meghatározásra kerül a választás
megtartásának napja, valamint azon nap amelytől elkezdődnek a határidők a választási cselekmények
elvégzésére.
A választások kiírásának napjától annak megtartásáig nem telhet el 30 napnál kevesebb, vagy
45 napnál több.
A választások kiírásáról szóló határozat Szenttamás Község Hivatalos lapjában kerül
közzétételre.
23. Cikkely
A Helyi Közösség Tanács tagjai közvetlenül kerülnek megválasztásra, titkos szavazás által az
általános és egyenlő szavazati jog alapján.
A Helyi Közösség Tanács tagjaira való szavazás a szavazó helyiségekben történik. A szavazó
helyiségeket a Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztásának végrehajtásáért felelős Bizottság
határozza meg, melyet a Községi Közgyűlés nevez ki.
A Helyi közösség területén lakcímmel rendelkező minden nagykorú, munkaképes polgár, aki a
Szerb Köztársaság állampolgára, joga van arra, hogy megválassza a Helyi Közösség Tanácsát, vagy
hogy annak soraiba megválasszák.
24. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanácstagok javaslatára joguk van a politikai pártoknak, polgár
csoportoknak, illetve olyan egyéneknek melyek jelölti listáját illetve jelöltségét saját aláírásával 20
szavazó támogatja, jelölti javaslatonként a jelölti listán illetve egyéni jelöltönként. Egy szavazó csak
egy jelöltet támogathat aláírásával a helyi közösségi tanács tagjaként.
A tanácstagok megválasztására, a jelöltetésre, a választás végrehajtására, a választási
eredmények megállapítására és közzétételére, valamint a választói jog védelmére, a Szenttamás
község területén található helyi közösségekről szóló Határozat rendelkezései érvényesek. Minden olyan
kérdésnél, amely nem került meghatározásra ezen Határozattal, a helyi közösségi tanácstagok
megválasztásáért felelős Bizottság határozatai érvényesek.
A jelöltek javaslatát a helyi közösségi tanácstagok megválasztásáért felelős Bizottság részére
kell megküldeni, azon határidőkkel összhangban melyeket a helyi közösségi tanácstagok
megválasztásáért felelős Bizottság meghatároz.
A Bizottság állítja össze a jelöltek listáját, a Helyi Közösségi Tanácstagsághoz való jelöltetési
javaslat kihirdetési ideje szerint.
2. A választás végrehajtásának szervei
25. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztásának végrehajtási szervei a következők:
1. A helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásáért felelős Bizottság, mely az elnökből és
négy tagból illetve megegyező számú helyettesből áll (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottságot a
Községi Közgyűlés nevezi ki;
2. Választói bizottságok, melyek az elnökből és négy tagból, valamint megegyező számú helyettesből
áll, melyeket a Bizottság nevez ki.
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26. Cikkely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bizottság:
gondoskodik a választás végrehajtásának törvényességéről,
meghozza a Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztása végrehajtására vonatkozó Utasítást,
meghatározza a választási cselekmények elvégzésének határidejeit,
meghatározza a választóhelyeket,
megalakítja a választói bizottságokat és kinevezi azok tagjait,
utasításokat ad a választói bizottságoknak a választás végrehajtási eljárása tekintetében,
űrlapokat ír elő és megszervezi a helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásának
technikai előkészületeit.
megállapítja, hogy a helyi közösségi tanácstagságra jelöltek javaslatai ezen Határozattal
összhangban kerültek-e összállításra és beterjesztésre,
megállapítja és kihirdeti a helyi közösségi tanácstagságra jelöltek listáját,
kidolgozza a szavazólapokat.
meghatározza a szavazólapok számát a szavazóhelyekhez, és jegyzőkönyv szerint átadja őket a
választói bizottságoknak,
megállapítja a szavazás eredményeit és a szavazatok számát minden jelöltnél,
meghozza a helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásáról szóló jelentést
Szenttamás Községi Közgyűlése részére, valamint a Helyi Közösségi Tanács első alakuló ülésén,
a megválasztott helyi közösségi tanácstagok részére, a választásra vonatkozó bizonylatot ad át,
amint a választás eredményei véglegessé válnak, és
egyéb feladatokat lát el a Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló
Határozattal összhangban.

3. A választási eljárás
27. Cikkely
A Tanácstagok megválasztására, a jelöltetésre, a választás végrehajtására, a választási
eredmények megállapítására és közzétételére, valamint a választói jog védelmére, a Szenttamás
területén található helyi közösségekről szóló Határozat rendelkezései kerülnek alkalmazásra. Minden
olyan kérdésre amelyek nem kerültek meghatározásra a fent szereplő Határozattal, a helyi közösségi
tanácstagok megválasztásáért felelős Bizottság határozatai kerülnek alkalmazásra.
28. Cikkely
A szavazólap a következőket tartalmazza:
1. sorszám, a jelölt neve és családi neve, szlogen (amennyiben a jelölt úgy nyilatkozik, hogy neve
és családi neve mellett szlogent használ),
2. megjegyzés arról, hogy annyi számú jelöltre kell szavazni ahány Tanácstagot választanak, még
pedig a jelölt neve és családi neve előtt található sorszám bekarikázásával.
29. Cikkely
A választási eredményeket a Bizottság állapítja meg, a választási bizottságok által leadott
választási eredmények alapján.
Helyi közösségi tanácstagként azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb számú
szavazatot kapták, a megválasztandó tanácstagok számának keretein belül.
Amennyiben kettő vagy több jelölt azonos számú és egyidejűleg a legkevesebb kapja, az a
jelölt kerül megválasztásra, aki kisebb sorszám alatt szerepel a jelölti listán.
Minden választónak, tanácstagi jelöltnek, vagy jelöltségre javaslatot tevő személynek joga van
panaszt tennie a helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásáért felelős Bizottság részére,
a jelöltetési eljárásban és a választások végrehajtásában történt szabálytalanságok miatt.
Az ezen cikkely 2. bekezdésében álló panaszokat, a Bizottság részére 24 órás határidő alatt kell
benyújtani, attól az órától számítva, amikor a határozat megszületett, illetve a cselekményt
elvégezték.
A Bizottság köteles a panaszról végzést hozni 48 órás határidőn belül a panasz beérkezésétől
számítva, és azt haladék nélkül meg kell küldenie a panaszt benyújtó részére.
Amennyiben a Bizottság elfogadja a panaszt, megsemmisíti a cselekményt a jelöltetési
eljárásban illetve a választás végrehajtásában.
4. Alakuló ülés
30. Cikkely
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A Helyi Közösségi Tanács első alakuló ülését a Helyi Közösségi Tanács elnöke hívja össze,
előzetes összehívásban, még pedig választások megtartásának napjától számított 30 napos határidőn
belül.
Amennyiben a Helyi Közösségi Tanács elnöke az előzetes összehívással nem hívja össze az
alakuló ülést az 1. bekezdésben álló határidőn belül, a Helyi Közösségi Tanács alakuló ülése
összehívható azon helyi közösség Községi Közgyűlése képviselőinek, illetve más olyan képviselő
meghívására is akit a Községi Közgyűlés elnöke meghatároz.
A Helyi Közösségi Tanács alakuló ülését az elnök vezeti az előzetes összehívás szerint, egészen
az új elnök megválasztásáig.
Amennyiben az elnök az előzetes összehívásban elutasítja az ülés vezetését, azt az újan
megválasztott Tanács listájának legidősebb tagja vezeti.
Az alakuló ülés akkor tartható meg, ha azon részt vesz a Helyi Közösségi Tanácstagok össz
létszámának többsége.
A Helyi Közösségi Tanács alakuló ülésén, a Tanácstagok soraiból megválasztásra kerül a Helyi
Közösségi Tanács elnöke és elnökhelyettese.
A Helyi Közösségi Tanács elnöke, az előzetes összehívásból, köteles írásos formában az újan
megválasztott elnökkel elvégezni azon vagyon átadás-átvételét, melyet a helyi közösség kezel illetve
használ, minden jogosultsággal és kötelezettséggel, valamint általános okiratokkal és egyéb írásos
dokumentummal együtt, melyek a helyi közösség munkája alatt keletkeztek.
5. A mandátum megszűnése a Helyi Közösség Tanácsában
31. Cikkely
A helyi közösségi Tanácstag mandátuma megszűnik:
 lemondás által,
 6 hónapnál tovább terjedő felfüggesztés nélküli börtönbüntetésről szóló ítélet miatt,
 a munkaképesség teljes vagy részleges elvesztése,
 Szerb Köztársaság állampolgárságának elvesztése miatt,
 a lakóhelynek a helyi közösségen kívülire változása miatt,
 halál esetén.
A mandátum megszűnését a Tanácsban, a fent felsorolt okok miatt, a Tanács állapítja meg, és
arról tájékoztatja a helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásáért felelős Bizottságot,
hogy hét napos határidőn belül ossza ki a mandátumot a következő legtöbb szavazattal rendelkező
jelöltnek.
Abban az esetben, ha két vagy több jelölt azonos számú és egyidejűleg a legtöbb számú
szavazattal rendelkezik, a mandátum azon jelöltnek jár, akinek a jelölti listán a neve előtt a kisebbik
sorszám áll.
VI ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKOS MUNKATESTÜLETEK
32. Cikkely
A helyi közösségi tanács megalakíthat állandó és ideiglenes munkacsoportokat: bizottságokat és
egyéb munkacsoportokat, a helyi közösség illetékességében álló kérdések vélelmezése és megoldása
érdekében.
VII ESZKÖZÖK A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁRA

-

33. Cikkely
Az eszközök a helyi közösség munkájához a következőkből kerülnek biztosításra:
a község költségvetéséről szóló Határozatban meghatározott eszközökből,
eszközökből melyeket a polgárok saját hozzájárulásból biztosítanak,
adományokból,
és egyéb bevételekből melyeket a helyi közösség saját tevékenységéből megvalósít.

Azon eszközök melyeket a község átutal a helyi közösség részére, biztosításra kerülnek a
község költségvetésében külön minden helyi közösségre, rendeltetés szerint:
- helyi közösség szervének munkájához szükséges eszközök, folyó költségekre,
- a községtől eredő, a helyi közösségre bízott ügyletek ellátásához szükséges eszközök,
- a helyi közösség területén bevezett önálló hozzájárulás programának társfinanszírozási eszközei,
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a kommunális infrastruktúra kiépítési programjának társfinanszírozási eszközei, melyek legkevesebb
10%-ban vesznek részt a polgárok.
A helyi közösség finanszírozásához szükséges eszközök biztosításra kerülnek a község
költségvetésében, a kimutatott szükségletekkel arányosan, a költségvetés pénzügyi lehetőségeivel
összhangban.
Ezen cikkely 2. bekezdésében álló eszközök összege nem foglalja magába azon eszközöket,
melyeket a község költségvetéséből elkülönítésre kerülnek tőke befektetésekre, állami és egyéb
építkezési földterület rendezési programja alapján.
A helyi közösség az eszközöket a pénzügyi tervvel összhangban használja, melyre a Községi
Tanács jóváhagyását adja.
34. Cikkely
Szenttamás község illetékes hivatalának kérelmére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles kérelmet
benyújtani pénzügyi eszközök biztosítására a következő évre vonatkozóan azokon a határidőkön belül,
melyeket a községi közigazgatási hivatal meghatároz.
35. Cikkely
A helyi közösség eszközei pénzügyi terv által kerülnek szétosztásra, míg ezen eszközök
végleges elszámolása záró számlával kerül elvégzésre a törvénnyel összhangban.
-

36. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb folyó év március 15-ig Szenttamás Községi
Tanácsa és Községi Közgyűlése részére megküldeni az előző évre szóló, saját munkájáról szóló és a
program végrehajtásáról szóló jelentést, valamint jelentést az eszközök felhasználásáról, melyeket
Szenttamás község a részükre átutalt.
Az anyagi-pénzügyi ügyvitel ellenőrzését, a törvény által meghatározott szervek végzik,
valamint Szenttamás község költségvetési felügyelősége.
VIII A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL IRODÁJA (HELYI IRODÁK)
37. Cikkely
Meghatározott feladatok ellátásához, a Községi Közigazgatási hivatal illetékességéből, a helyi
közösségben megszervezésre kerül a Községi Közigazgatási hivatal irodája (helyi iroda), a Községi
Közigazgatási hivatal szervezetének részeként, mely által a helyi közösség polgárai bizonyos jogaikat
érvényesítik.
IX A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁBAN
38. Cikkely
A helyi közösség polgárai a közérdekű feladatok elvégzésében a következőképpen döntenek:
polgárok gyűlésen,
a helyi közösség hivatalaiba megválasztott képviselők által,
referendumon.
39. Cikkely
Ezen Határozatban, a község Statútumában és a helyi közösség Statútumában meghatározott
feladatok mellett, a polgári gyűlése megvitatja és javaslatot tesz a következőkre:
- az önkéntes hozzájárulás bevezetésének szükségességéről,
- megvizsgálja a városrendezési tervek javaslatait, melyek alkalmazása a helyi közösség területére
vonatkozik,
- a Községi Közgyűlés hatáskörébe tartozó azon kérdésekről, melyeket szükséges a polgárok
gyűlésén megvitatni,
- egyéb, a helyi közösség polgárai számára közvetlen közérdekű kérdésekről.
X POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS
40. Cikkely
Kezdeményezést, olyan kérdések figyelembe vételére illetve megoldására, melyek a helyi
közösség jogainak és kötelességeinek körében állnak, indíthat minden olyan polgár, aki lakcímmel
rendelkezik a helyi közösség területén, a Törvénnyel, a község Statútumával, ezen Statútummal
összhangban.
A kezdeményezést írásos formában kerül benyújtásra a Helyi Közösségi Tanács részére.
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XI MÁS HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
41. Cikkely
A helyi közösség együttműködést valósíthat meg más helyi közösségekkel ugyanazon község
vagy más község területéről, közös érdekű témákban.
Az ezen cikkely 1. bekezdésében álló együttműködésről szóló Határozatot a Helyi Közösségi
Tanács hozza meg.
42. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsa együttműködhet nem kormányzati szervezetekkel, humanitárius és
egyéb szervezetekkel, a Helyi Közösség és polgárai érdekében.
XII ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
43. Cikkely
Ezen Statútum hatályba lépésének napján, Szenttamás Helyi Közösség 01-9/2014 számú
2014.03.19. keltezésű, valamint 01-9/2018-2 számú 2018.03.12. keltezésű Statútumának
érvényessége megszűnik.
44. Cikkely
Ezen Statútum, a Községi Tanács jóváhagyásának megérkezése napján lép hatályba és
Szenttamás Község Hivatalos lapjában kerül közzétételre.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
Szenttamás Helyi Közösség
Szám: 01-18-2018-3
Dátum: 2018.06.15.

A HELYI KÖZÖZSSÉG TANÁCSÁNAK
ELNÖKE
Karolj Koler s.k.

101.
Szenttamás Község Statútuma 59. cikkelye (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/2017 szám
– letisztított szöveg), a Községi Tanácsról szóló Határozat 2. és 38. cikkely (Szenttamás Község
Hivatalos lapja, 10/2008 és 10/2017 szám), Szenttamás Községi Tanácsa Ügyviteli Szabályzata 66.
cikkelyének 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 2/2009, 11/2017 és 26/2017 szám), és
a Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozat 39. cikkelye alapján
(Szenttamás Község Hivatalos lapja, 10/2018), Szenttamás Községi Tanácsa a 2018.08.06-án
megtartott 52. ülésén meghozta a következőt
V É G Z É S
Nádalja Helyi Közösség Statútumának javaslatára adott jóváhagyásról
I
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜL Nádalja Helyi Közösség Statútumának Javaslata, szám: 39/2018, mely
Nádalja Helyi Közösségi Tanácsának ülésén került meghatározásra 2018.06.15-én.
II
Nádalja Helyi Közösség Statútumát, melynek javaslata Nádalja Helyi Közösségi Tanácsának
ülésén került megállapításra 2018.06.15-én, közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos lapjában.
SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 010-3/2018-I
Dátum: 2018.08.06.

SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE
Radivoj Paroški s.k.

***
A helyi önkormányzatról szóló Törvény 74. cikkelye (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
129/2007, 83/2014 és 101/2016 szám – más törvény), Szenttamás Község Statútuma 98. cikkelyének
2. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/2017 szám – letisztított szöveg), és a
Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozat 5. és 40. cikkelye alapján
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(Szenttamás Község Hivatalos lapja, 10/2018 szám), Nádalja Helyi Közösség Tanácsának 2018.06.15én megtartott ülésén, meghozatalra került
NÁDALJA HELYI KÖZÖSSÉG
S T A T Ú M A
I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikkely
Ezen Statútummal, a helyi önkormányzatról szóló Törvénnyel, Szenttamás Község
Statútumával, és a Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozattal
összhangban, meghatározásra kerül a feladatok és területek, a döntéshozás módja, a hivatalaok és
azoknak megválasztása, a hivatalok megszervezése és munkája, illetve Nádalja Helyi Közösség
munkája szempontjából jelentős egyéb kérdések.
2. Cikkely
Szenttamás Helyi Közösség (a továbbiakban: Helyi Közösség) a polgárok olyan szervezete,
melyet a Szenttamás község, Nádalja településen élő lakosok általános, közös és mindennapi
szükségleteik ellátása miatt alapítottak.
3. Cikkely
A Helyi Közösség jogi személy minőséggel rendelkezik, a Szenttamás Község Statútumában, a
Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozatban, illetve ezen
Statútumban meghatározott jogok és kötelezettségek keretein belül.
4. Cikkely
A Helyi Közösség székhelye Dózsa György utca 2., Szenttamás.
5. Cikkely
A Helyi Közösséget a Helyi Közösség Tanácsának elnöke képviseli, aki a pénzügyi terv
végrehajtásának megbízója is.
6. Cikkely
A Helyi Közösség rendelkezik pecséttel.
A pecsét köralakú, a következő feliratú szöveggel: “Месна заједница Надаљ”.
A Helyi Közösség elnevezése szerb nyelven, cirill betűkkel, illetve magyar nyelven van kiírva.
7. Cikkely
A Helyi Közösség használati joggal rendelkezik a helyi önkormányzat köztulajdonában álló javak
felett, a törvénnyel, az előírásokkal, valamint a helyi önkormányzat egységének egyéb jogi okirataikkal
összhangban.
A Helyi Közösség Tanácsa köteles, az ezen cikkely 1. bekezdésében álló vagyont, a törvénnyel,
Szenttamás Község Statútumával, a Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló
Határozattal, és ezen Statútummal összhangban kezelni.
8. Cikkely
A Helyi Közösség közvetlen kölcsönös együttműködést valósít meg a többi helyi közösségekkel,
Szenttamás községgel és annak szerveivel, vállalataival és egyéb szervezeteivel, intézményeivel és
egyéb szubjektumaival.
9. Cikkely
A Helyi Közösségnek saját ünnepnapja van.
A Helyi Közösség ünnepja május 6. – Szent György nap.
10. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsa eljárást indíthat Szenttamás Községi Közgyűlése előtt, új, Helyi
Közösség alapítása, illetve a jelenlegi módosítására vagy megszüntetésére.
Az új helyi közösség megalapítására, vagy a jelenlegi módosítására illetve megszüntetésére
vonatkozó javaslatot benyújthatja a község elnöke, a képviselők számának legalább egynegyede, a
Helyi Közösség Tanácsa, vagy a helyi közösség területén lakcímmel rendelkező polgárok, polgári
kezdeményezés által, a törvénnyel összhangban.
11. Cikkely
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Új helyi közösség megalapítása, illetve a jelenlegi módosítása vagy megszüntetése, a község
Statútumában, a Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozatban és
ezen Statútumában meghatározott mód és eljárás szerint kerül végrehajtásra.
II A HELYI KÖZÖSSÉG FELADATAI
12. Cikkely
A Helyi Közösségben, a polgárok közvetlenül vagy a Helyi Közösség Tanácsa által:
 kezdeményezik és figyelembe veszik a kommunális és a településrendezési kérdések
megoldását, és annak érdekében együttműködést valósítanak meg a közvállalatokkal,
 figyelembe veszik a polgárok bizonyos szükségeleteinek megvalósítását az oktatás, a kultúra, a
sport és egyéb, a polgárok közvetlen érdekei által érintett területeken,
 kezdeményezik kultúrális javak megőrzésére irányuló, környezetvédelmi, és egészségvédelmi
intézkedések foganatosítását,
 kezdeményezik intézkedések foganatosítását az illetékes intézményeknél, szociálisan
veszélyeztetett személyek számára segítségnyújtás céljából,
 kezdeményezik a közérdekű javak megőrzésére, a közrend és a béke megőrzésére, valamint
elemi és egyéb csapások ellen irányuló intézkedések foganatosítását,
 kezdeményezik és megszervezik az önkéntes hozzájárulás bevezetését, valamint a referendum
végrehajtását,
 egyéb feladatokat látnak el a törvénnyel, Szenttamás község határozataival és a Helyi Közösség
Statútumával összhangban.
A Községi Közgyűlés határozhat úgy, hogy a helyi közösség ellát bizonyos feladatokat a
kommunális tevékenységek, vagy azon tevékenységek keretein belül, olyan feladatok ellátása
feltételeinek biztosítása érdekében, falusi településeken, amelyek kizárólag a helyi közösség
lakosainak szükségleteit szolgálják.
13. Cikkely
A Helyi Közösség hivatalának munkája nyílvános.
A munka nyílvánossága, szabály szerint, a következő módon kerül biztosításra:
 kötelező nyílvános vitákkal a következőkről: a Helyi Közösség pénzügyi tervének javaslatáról, a
Helyi Közösség végszámáájáról, a Helyi Közösség munkájáról szóló éves jelentésről, egyéb
olyan kérdésekről, melyekről Szenttamás Község dönt,
 a hirdetőtáblán történő kötelező közzététellel: a Helyi Közösség Tanácsa ülésének napirendjéről
és anyagáról, a Helyi Közösség határozatainak javaslatairól, az elfogadott határozatokról és
egyéb jogi aktusokról, a polgárok értesítéséről a Helyi Közösségi Tanács üléseiről, a polgári
közgyűlésekről és egyéb gyülekezetekről még pedig legkevesebb nyolc nappal azok
meghirdetett megtartása előtt.
 a polgárok azon joga által, hogy betekintést valósítsanak meg Szenttamás Helyi Közösségi
Tanácsának jegyzőkönyveibe és jogi aktusaiba, és hogy részt vegyenek annak ülésein,
 értesítők kiadásával,
 a médiákkal való együttműködés által,
 internetes prezentáció közzétételével,
 közviták megszervezésével a törvénnyel, Szenttamás község Statútumával és ezen
Statútummal összhangban,
A Helyi Közösség, saját információit és tájékoztatásait közzéteszi a nemzeti kisebbségek azon
nyelvén is, amelyek hivatalos használatban vannak Szenttamás községben.
III A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA
14. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsa, a Helyi Közösség polgárainak képviselői testülete, amely a
következő ügyleteket és feladatokat végzi:
 meghozza a Helyi Közösség Statútumát és benyújtja azt a Községi Tanács részére,
hozzájárulás megszerzése céljából,
 Ügyviteli Szabályzatot hoz saját munkájáról,
 meghozza a Helyi Közösség Éves működési programját,
 meghozza a Helyi Közösség Pénzügyi tervét, a Községi Tanács előzetesen megszerzett
hozzájárulása mellett,
 meghozza a Helyi Közösség munkájáról és Végszámlájáról szóló Jelentést a Helyi Közösség
polgárai számára,
 kezdeményezést indít a helyi önkéntes hozzájárulás bevezetésére vonatkozóan,
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felügyeli a bevezetett önkéntes hozzájárulás megvalósítási programjának végrehajtását,
megállapítja a Helyi Közösségi Tanácstag mandátumának megszűnését,
gondoskodik azon ügyletek végrehajtásáról, melyekkel a község a Helyi Közösséget megbízza,
megszervezi és végrehajtja a közvitákat, amikor az törvény vagy a Községi Közgyűlés
határozata által előre van látva,
 döntéseket hoz meghatározott tevékenységek foganatosításáról a helyi közösség polgárainak
érdekében,
 intézkedésekre tesz javaslatot és feladatokat tervez elemi és egyéb csapások esetén, a község
illetékes szervei döntéseivel összhangban,
 gondoskodik a helyi közösség részére használatra adott köztulajdonról, annak megőrzéséről,
illetve bérbeadásáról, használatra vagy irányításra átadásáról más személyek részére, a
Községi Tanács jóváhagyása mellett, valamint a törvényben és a Község Közgyűlés
határozataiban és a helyi közösség jogi aktusaiban előírt eljárás szerint
 a polgárok életében felmerülő problémák megoldása érdekében kezdeményezéseket terjeszt
be a község hivatalai, közvállalatok és intézmények felé, melyek alapítója a község, valamint
azon vállalatok felé, melyeket a község, a helyi közösség területén közérdekű feladatok
ellátására megbízott
 megszervezi és végrehajtja a népszavazást a Községi Közgyűlés határozataival összhangban,
 intézkedéseket javasol a környezet védelmére és továbbfejlesztésére,
 humanitárius és egyéb tevékenységeket szervez a polgároknak való segítségnyújtás
érdekében,
 egyéb feladatokat lát el a Községi Közgyűlés határozataival és a Helyi Közösség Statútumával
összhangban.
15. Cikkely
Nádalja Helyi Közössége Tanácsának 7 (hét) tagja van.
A Helyi Közösségi Tanács tagjának lakcímmel kell rendelkeznie a Helyi Közösség területén.
A Tanács tagjának mandátuma 4 évig tart, illetve a Helyi Közösség Tanácsának
megválasztásáig és megalakulásáig.

16. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanácstagok területi elv szerint kerülnek megválasztásra. A Helyi Közösség
Tanácsának tagjainak választása, ezen Statútummal, a Szenttamás község területén található helyi
közösségekről szóló Határozattal, és Szenttamás község Statútumával összhangban történik.
17. Cikkely
A területi elvvel összhangban, a Helyi Közösségi Tanács tagjainak megválasztása egységesen
történik a helyi közösség teljes területén.
18. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsának elnöke van és elnök helyettese, akiket az alakuló ülésen
választanak, a Tanácstagok soraiból.
A Helyi Közösség Tanácsa elnökévé és elnök helyettesévé a Tanács azon tagjai kerülnek
megválasztásra, akik a Tanács tagjai teljes létszámának többségét megkapják.
A Helyi Közösség Tanácsának elnöke képviseli a helyi közösséget és ő a pénzügyi terv
végrehajtásának megbízója.
A Helyi Közösség Tanácsának elnöke gondoskodik a Tanács jogainak és kötelezettségeinek
megvalósításáról,
megállapításainak
végrehajtásáról,
a
Tanács
működési
programjának
megvalósításáról, a más helyi közösségekkel, a helyi önkormányzat hivatalival, vállalatokkal és
intézménnyekkel történő együttműködés megszervezéséről és megvalósításáról.
A Helyi Közösség Tanácsának elnöke hívja össze a Tanács üléseit és tesz javaslatot a
napirendre, elnököl az üléseken, aláírja a Tanács okiratait, és egyéb, a Szenttamás község területén
talállható helyi közösségekről szóló Határozatban és ezen Statútumban előírt feladatokat lát el.
A Helyi Közösség Tanácsának tagja nem lehet egyidejűleg azon helyi közösség alkalmazottja is.
IV SZAKMAI KÖZIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA
19. Cikkely
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A helyi közösség szükségleteihez, közigazgatási, szakmai, technikai és egyéb feladatok
ellátására, a helyi közösség szakértői szolgálatot alakíthat.
Ezen cikkely 1. bekezdésében álló feladatok ellátásához, a helyi közösség más helyi
közösségekkel együtt közös szakértői szolgálatot alakíthat.
Egyes közigazgatási, szakmai, technikai és egyéb feladatok ellátásához saját szükségletekre, a
helyi közösség megbízhat közigazgatási hivatalokat, egyéb hivatalokat és más helyi közösségek
szakértői szolgálatait a törvénnyel összhangban.
A szakértői szolgálat megalakításáról szóló határozatot a Helyi Közösség Tanácsa hozza meg,
továbbá a feladatok ellátásának más helyi közösségek szakértői szolgálatokra való bízása esetén, a
határozatot megegyezés szerint hozzák meg a helyi közösségek Tanácsai, a község elnökének előzetes
hozzájárulása mellett.
A helyi közösség szakértői közigazgatási feladatait a helyi közösség titkára irányítja.
A helyi közösség titkára munkaszerződéssel létesít munkaviszonyt határozatlan időre, nyílvános
felhívás szerint, a Községi Tanács jóváhagyása mellett, négyéves mandátumi időszakra, és a Helyi
Közösség Tanácsa nevezi ki.
A helyi közösség titkára felmenthető a mandátum lejárta előtt is, a Helyi Közösség Tanács
tagjai többségének javaslatára.
Ugyanaz a személy újra kinevezhető a Helyi közösség titkárává.
A helyi közösség alkalmazottjaira a Munkatörvény érvényes.
20. Cikkely
A Szakértői szolgálat munkájának finanszírozása, ahogyan az alkalmazottak bérei és
térítményeik kifizetése is, az ezen Statútunm 39. cikkelyében előrelátott eszközökből kerül
biztosításra, a törvénnyel, valamint a Helyi közösségi munkahelyek megszervezéséről és
rendszerezéséről szóló Szabályzattal összhangban.
21. Cikkely
A munkahelyek megszervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabályzatot, a munkaviszony
létesítésítésről és megszűnéséről szóló határozatot, valamint az alkalmazottak munkaviszonyból eredő
egyéb jogairól és kötelezettségeiről szóló határozatokat, a Helyi Közösség Tanácsa hozza meg.
V A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS ÉS A MANDÁTUM MEGSZŰNÉSE
2. 1. A Helyi Közösségi Tanács jelöltjeinek jelöltetése
22. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztását a Községi Közgyűlés elnöke írja ki azon naptári
év során, amelyben a Tanácstagok mandátuma lejár.
Ezen cikkely 1. bekezdésében álló határozattal meghatározásra kerül a választás
megtartásának napja, valamint azon nap amelytől elkezdődnek a határidők a választási cselekmények
elvégzésére.
A választások kiírásának napjától annak megtartásáig nem telhet el 30 napnál kevesebb, vagy
45 napnál több.
A választások kiírásáról szóló határozat Szenttamás Község Hivatalos lapjában kerül
közzétételre.
23. Cikkely
A Helyi Közösség Tanács tagjai közvetlenül kerülnek megválasztásra, titkos szavazás által az
általános és egyenlő szavazati jog alapján.
A Helyi Közösség Tanács tagjaira való szavazás a szavazó helyiségekben történik. A szavazó
helyiségeket a Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztásának végrehajtásáért felelős Bizottság
határozza meg, melyet a Községi Közgyűlés nevez ki.
A Helyi közösség területén lakcímmel rendelkező minden nagykorú, munkaképes polgár, aki a
Szerb Köztársaság állampolgára, joga van arra, hogy megválassza a Helyi Közösség Tanácsát, vagy
hogy annak soraiba megválasszák.
24. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanácstagok javaslatára joguk van a politikai pártoknak, polgár
csoportoknak, illetve olyan egyéneknek melyek jelölti listáját illetve jelöltségét saját aláírásával 20
szavazó támogatja, jelölti javaslatonként a jelölti listán illetve egyéni jelöltönként. Egy szavazó csak
egy jelöltet támogathat aláírásával a helyi közösségi tanács tagjaként.
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A tanácstagok megválasztására, a jelöltetésre, a választás végrehajtására, a választási
eredmények megállapítására és közzétételére, valamint a választói jog védelmére, a Szenttamás
község területén található helyi közösségekről szóló Határozat rendelkezései érvényesek. Minden olyan
kérdésnél, amely nem került meghatározásra ezen Határozattal, a helyi közösségi tanácstagok
megválasztásáért felelős Bizottság határozatai érvényesek.
A jelöltek javaslatát a helyi közösségi tanácstagok megválasztásáért felelős Bizottság részére
kell megküldeni, azon határidőkkel összhangban melyeket a helyi közösségi tanácstagok
megválasztásáért felelős Bizottság meghatároz.
A Bizottság állítja össze a jelöltek listáját, a Helyi Közösségi Tanácstagsághoz való jelöltetési
javaslat kihirdetési ideje szerint.
2. A választás végrehajtásának szervei
25. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztásának végrehajtási szervei a következők:
1. A helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásáért felelős Bizottság, mely az elnökből és
négy tagból illetve megegyező számú helyettesből áll (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottságot a
Községi Közgyűlés nevezi ki;
2. Választói bizottságok, melyek az elnökből és négy tagból, valamint megegyező számú helyettesből
áll, melyeket a Bizottság nevez ki.
26. Cikkely
Bizottság:
1. gondoskodik a választás végrehajtásának törvényességéről,
2. meghozza a Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztása végrehajtására vonatkozó Utasítást,
3. meghatározza a választási cselekmények elvégzésének határidejeit,
4. meghatározza a választóhelyeket,
5. megalakítja a választói bizottságokat és kinevezi azok tagjait,
6. utasításokat ad a választói bizottságoknak a választás végrehajtási eljárása tekintetében,
7. űrlapokat ír elő és megszervezi a helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásának
technikai előkészületeit.
8. megállapítja, hogy a helyi közösségi tanácstagságra jelöltek javaslatai ezen Határozattal
összhangban kerültek-e összállításra és beterjesztésre,
9. megállapítja és kihirdeti a helyi közösségi tanácstagságra jelöltek listáját,
10. kidolgozza a szavazólapokat.
11. meghatározza a szavazólapok számát a szavazóhelyekhez, és jegyzőkönyv szerint átadja őket a
választói bizottságoknak,
12. megállapítja a szavazás eredményeit és a szavazatok számát minden jelöltnél,
13. meghozza a helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásáról szóló jelentést
Szenttamás Községi Közgyűlése részére, valamint a Helyi Közösségi Tanács első alakuló ülésén,
14. a megválasztott helyi közösségi tanácstagok részére, a választásra vonatkozó bizonylatot ad át,
amint a választás eredményei véglegessé válnak, és
15. egyéb feladatokat lát el a Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló
Határozattal összhangban.
3. A választási eljárás
27. Cikkely
A Tanácstagok megválasztására, a jelöltetésre, a választás végrehajtására, a választási
eredmények megállapítására és közzétételére, valamint a választói jog védelmére, a Szenttamás
területén található helyi közösségekről szóló Határozat rendelkezései kerülnek alkalmazásra. Minden
olyan kérdésre amelyek nem kerültek meghatározásra a fent szereplő Határozattal, a helyi közösségi
tanácstagok megválasztásáért felelős Bizottság határozatai kerülnek alkalmazásra.
28. Cikkely
A szavazólap a következőket tartalmazza:
1. sorszám, a jelölt neve és családi neve, szlogen (amennyiben a jelölt úgy nyilatkozik, hogy neve és
családi neve mellett szlogent használ),
2. megjegyzés arról, hogy annyi számú jelöltre kell szavazni ahány Tanácstagot választanak, még
pedig a jelölt neve és családi neve előtt található sorszám bekarikázásával.
29. Cikkely

old. sz.

245

SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

_2018.08.06. Szám 15

A választási eredményeket a Bizottság állapítja meg, a választási bizottságok által leadott
választási eredmények alapján.
Helyi közösségi tanácstagként azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb számú
szavazatot kapták, a megválasztandó tanácstagok számának keretein belül.
Amennyiben kettő vagy több jelölt azonos számú és egyidejűleg a legkevesebb kapja, az a
jelölt kerül megválasztásra, aki kisebb sorszám alatt szerepel a jelölti listán.
Minden választónak, tanácstagi jelöltnek, vagy jelöltségre javaslatot tevő személynek joga van
panaszt tennie a helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásáért felelős Bizottság részére,
a jelöltetési eljárásban és a választások végrehajtásában történt szabálytalanságok miatt.
Az ezen cikkely 2. bekezdésében álló panaszokat, a Bizottság részére 24 órás határidő alatt kell
benyújtani, attól az órától számítva, amikor a határozat megszületett, illetve a cselekményt
elvégezték.
A Bizottság köteles a panaszról végzést hozni 48 órás határidőn belül a panasz beérkezésétől
számítva, és azt haladék nélkül meg kell küldenie a panaszt benyújtó részére.
Amennyiben a Bizottság elfogadja a panaszt, megsemmisíti a cselekményt a jelöltetési
eljárásban illetve a választás végrehajtásában.
4. Alakuló ülés
30. Cikkely
A Helyi Közösségi Tanács első alakuló ülését a Helyi Közösségi Tanács elnöke hívja össze,
előzetes összehívásban, még pedig választások megtartásának napjától számított 30 napos határidőn
belül.
Amennyiben a Helyi Közösségi Tanács elnöke az előzetes összehívással nem hívja össze az
alakuló ülést az 1. bekezdésben álló határidőn belül, a Helyi Közösségi Tanács alakuló ülése
összehívható azon helyi közösség Községi Közgyűlése képviselőinek, illetve más olyan képviselő
meghívására is akit a Községi Közgyűlés elnöke meghatároz.
A Helyi Közösségi Tanács alakuló ülését az elnök vezeti az előzetes összehívás szerint, egészen
az új elnök megválasztásáig.
Amennyiben az elnök az előzetes összehívásban elutasítja az ülés vezetését, azt az újan
megválasztott Tanács listájának legidősebb tagja vezeti.
Az alakuló ülés akkor tartható meg, ha azon részt vesz a Helyi Közösségi Tanácstagok össz
létszámának többsége.
A Helyi Közösségi Tanács alakuló ülésén, a Tanácstagok soraiból megválasztásra kerül a Helyi
Közösségi Tanács elnöke és elnökhelyettese.
A Helyi Közösségi Tanács elnöke, az előzetes összehívásból, köteles írásos formában az újan
megválasztott elnökkel elvégezni azon vagyon átadás-átvételét, melyet a helyi közösség kezel illetve
használ, minden jogosultsággal és kötelezettséggel, valamint általános okiratokkal és egyéb írásos
dokumentummal együtt, melyek a helyi közösség munkája alatt keletkeztek.
5. A mandátum megszűnése a Helyi Közösség Tanácsában
31. Cikkely
A helyi közösségi Tanácstag mandátuma megszűnik:
lemondás által,
6 hónapnál tovább terjedő felfüggesztés nélküli börtönbüntetésről szóló ítélet miatt,
a munkaképesség teljes vagy részleges elvesztése,
Szerb Köztársaság állampolgárságának elvesztése miatt,
a lakóhelynek a helyi közösségen kívülire változása miatt,
halál esetén.
A mandátum megszűnését a Tanácsban, a fent felsorolt okok miatt, a Tanács állapítja meg, és
arról tájékoztatja a helyi közösségi tanácstagok megválasztása végrehajtásáért felelős Bizottságot,
hogy hét napos határidőn belül ossza ki a mandátumot a következő legtöbb szavazattal rendelkező
jelöltnek.
Abban az esetben, ha két vagy több jelölt azonos számú és egyidejűleg a legtöbb számú
szavazattal rendelkezik, a mandátum azon jelöltnek jár, akinek a jelölti listán a neve előtt a kisebbik
sorszám áll.
VI ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKOS MUNKATESTÜLETEK
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32. Cikkely
A helyi közösségi tanács megalakíthat állandó és ideiglenes munkacsoportokat: bizottságokat és
egyéb munkacsoportokat, a helyi közösség illetékességében álló kérdések vélelmezése és megoldása
érdekében.
VII ESZKÖZÖK A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁRA






33. Cikkely
Az eszközök a helyi közösség munkájához a következőkből kerülnek biztosításra:
a község költségvetéséről szóló Határozatban meghatározott eszközökből,
eszközökből melyeket a polgárok saját hozzájárulásból biztosítanak,
adományokból,
és egyéb bevételekből melyeket a helyi közösség saját tevékenységéből megvalósít.

Azon eszközök melyeket a község átutal a helyi közösség részére, biztosításra kerülnek a község
költségvetésében külön minden helyi közösségre, rendeltetés szerint:

helyi közösség szervének munkájához szükséges eszközök, folyó költségekre,

a községtől eredő, a helyi közösségre bízott ügyletek ellátásához szükséges eszközök,

a helyi közösség területén bevezett önálló hozzájárulás programának társfinanszírozási eszközei,

a kommunális infrastruktúra kiépítési programjának társfinanszírozási eszközei, melyek
legkevesebb 10%-ban vesznek részt a polgárok.
A helyi közösség finanszírozásához szükséges eszközök biztosításra kerülnek a község
költségvetésében, a kimutatott szükségletekkel arányosan, a költségvetés pénzügyi lehetőségeivel
összhangban.
Ezen cikkely 2. bekezdésében álló eszközök összege nem foglalja magába azon eszközöket,
melyeket a község költségvetéséből elkülönítésre kerülnek tőke befektetésekre, állami és egyéb
építkezési földterület rendezési programja alapján.
A helyi közösség az eszközöket a pénzügyi tervvel összhangban használja, melyre a Községi
Tanács jóváhagyását adja.
34. Cikkely
Szenttamás község illetékes hivatalának kérelmére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles kérelmet
benyújtani pénzügyi eszközök biztosítására a következő évre vonatkozóan azokon a határidőkön belül,
melyeket a községi közigazgatási hivatal meghatároz.
35. Cikkely
A helyi közösség eszközei pénzügyi terv által kerülnek szétosztásra, míg ezen eszközök
végleges elszámolása záró számlával kerül elvégzésre a törvénnyel összhangban.
36. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb folyó év március 15-ig Szenttamás Községi
Tanácsa és Községi Közgyűlése részére megküldeni az előző évre szóló, saját munkájáról szóló és a
program végrehajtásáról szóló jelentést, valamint jelentést az eszközök felhasználásáról, melyeket
Szenttamás község a részükre átutalt.
Az anyagi-pénzügyi ügyvitel ellenőrzését, a törvény által meghatározott szervek végzik,
valamint Szenttamás község költségvetési felügyelősége.
VIII A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL IRODÁJA (HELYI IRODÁK)
37. Cikkely
Meghatározott feladatok ellátásához, a Községi Közigazgatási hivatal illetékességéből, a helyi
közösségben megszervezésre kerül a Községi Közigazgatási hivatal irodája (helyi iroda), a Községi
Közigazgatási hivatal szervezetének részeként, mely által a helyi közösség polgárai bizonyos jogaikat
érvényesítik.
IX A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁBAN

-

38. Cikkely
A helyi közösség polgárai a közérdekű feladatok elvégzésében a következőképpen döntenek:
polgárok gyűlésén,
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a helyi közösség hivatalaiba megválasztott képviselők által,
referendumon.
39. Cikkely
Ezen Határozatban, a község Statútumában és a helyi közösség Statútumában meghatározott
feladatok mellett, a polgári gyűlése megvitatja és javaslatot tesz a következőkre:
az önkéntes hozzájárulás bevezetésének szükségességéről,
megvizsgálja a városrendezési tervek javaslatait, melyek alkalmazása a helyi közösség területére
vonatkozik,
a Községi Közgyűlés hatáskörébe tartozó azon kérdésekről, melyeket szükséges a polgárok
gyűlésén megvitatni,
egyéb, a helyi közösség polgárai számára közvetlen közérdekű kérdésekről.
-

X POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS
40. Cikkely
Kezdeményezést, olyan kérdések figyelembe vételére illetve megoldására, melyek a helyi
közösség jogainak és kötelességeinek körében állnak, indíthat minden olyan polgár, aki lakcímmel
rendelkezik a helyi közösség területén, a Törvénnyel, a község Statútumával, ezen Statútummal
összhangban.
A kezdeményezést írásos formában kerül benyújtásra a Helyi Közösségi Tanács részére.
XI MÁS HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
41. Cikkely
A helyi közösség együttműködést valósíthat meg más helyi közösségekkel ugyanazon község
vagy más község területéről, közös érdekű témákban.
Az ezen cikkely 1. bekezdésében álló együttműködésről szóló Határozatot a Helyi Közösségi
Tanács hozza meg.
42. Cikkely
A Helyi Közösség Tanácsa együttműködhet nem kormányzati szervezetekkel, humanitárius és
egyéb szervezetekkel, a Helyi Közösség és polgárai érdekében.
XII ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
43. Cikkely
Ezen Statútum hatályba lépésének napján, Nádalja Helyi Közösség 21/2014 számú 2014.03.20.
keltezésű, valamint 23/2018 számú 2018.03.22. keltezésű Statútumának érvényessége megszűnik.
44. Cikkely
Ezen Statútum, a Községi Tanács jóváhagyásának megérkezése napján lép hatályba és
Szenttamás Község Hivatalos lapjában kerül közzétételre.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
Nádalja Helyi Közösség
Szám: 39/2018
Dátum: 2018.06.15.

A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK
ELNÖKE
Đorđe Grujić s.k.

102.
A helyi önkormányzatról szóló Törvény 46. cikkelyével (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
szám: 129/2007, 83/2014 – más törvény, 101/2016 – más törvény és 47/2018), Szenttamás Község
Statútumának 59. cikkelye (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 11/2017 szám – letisztított szöveg), a
Községi Tanácsról szóló Határozat 2. és 38. cikkelye (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 10/2008,
10/2017 és 26/2017 szám), a Szenttamás község rendelkezése alatt álló üzleti helyiség bérbe adásáról
szóló Határozat 11. cikkelyének 2. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 06/2017 szám) és
Szenttamás Községi Tanácsának Ügyviteli Szabályzata 66. cikkelyének 1. bekezdése alapján (Szenttamás
Község Hivatalos lapja, 2/2009 és 11/2017 szám), a Község Tanács a 2018.08.06-án megtartott 52.
ülésén meghozta
V É G Z É S
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A SZENTAMÁS KÖZSÉG RENDELKEZÉSE ALATT ÁLLÓ ÜZLETI HELYISÉGEK ÁLLAPOTÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL
1. Megalakításra kerül a Szenttamás Község rendelkezése alatt álló üzleti helyiségek állapotának
megállapításáért felelős Bizottság, és kinevezésre kerülnek annak tagjai (a továbbiakban: Bizottság).
2. A Bizottság feladatai a következők:
áttekint minden üzleti helyiséget, mely Szenttamás Község rendelkezése alatt áll, és a teljes
állapot áttekintését követően a Községi Tanács részére javasolja azok megfelelő használatának
módját, figyelembe véve Szenttamás Község gazdasági érdekeit;
megállapítja az üzleti helyiség állapotát, az üzleti helyiség bérbe adásáról szóló hirdetés
közzétételét megelőzően, és a javaslatot benyújtja Szenttamás Községének elnökéhez;
megvizsgálja a bérlőknek, az üzleti helyiség adaptációjára, javítására és beruházási
karbantartására irányuló kérelmeit, és javaslatot nyújt be a Községi tanács részére, a munkálatok
kivitelezésének jóváhagyásához;
megvizsgálja a bérlőknek, az üzleti helyiség beruházási karbantartására történt befektetések
elismerésére irányuló kérelmeit, és javaslatot nyújt be a Községi tanács részére a befektetések
elismeréséhez.
3. A Bizottságba kinevezésre kerülnek:
1.

Golupski Slađana

elnökasszony

2.

Debeljački Đorđe

tag

3.
4.
5.

Golubski Nestor
Stojanović Ružica
Mitrović Slavica

tag
tag
tag

Okleveles építészmérnök
A városrendezésért és kommunális ügyekért felelős
községi tanács tagja
Szenttamás Község Közgyűlésének Elnökhelyettese
Okleveles építészmérnök
Okleveles építészmérnök

4. Ezen végzés meghozatala által, a Szenttamás Község rendelkezése alatt álló minden üzleti
helyiség áttekintése kidolgozásáért felelős Bizottság megalakításáról és tagjainak kinevezéséről szóló
Végzés (Szenttamás Község Hivatalos lapja, szám: 06/2015 és 11/2016).
5. Ezen Végzést közzétenni Szenttamás Község Hivatalos lapjában.

SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 06-74-17/2018-III
Dátum: 2018.08.06.

SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK
ELNÖKE
Radivoj Paroški, s.k.

103.
A Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozat 27. cikkelyének
13. pontja (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 10/2018 szám), a 2018.07.16-án megtartott ülésen
meghozott döntéssel összhangban, a Szenttamás község helyi közösség tanácstagok megválasztásának
végrehajtásáért felelős Bizottság benyújtja
J E L E N T É S
A SZENTTAMÁS HELYI KÖZÖSSÉGI TANÁCSTAGOK MEGVÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYEIRŐL,
MELYET 2018. JÚLIUS 15-ÉN TARTOTTAK
1. A Szenttamás Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztására vonatkozó szavazást 2018. július 15én tartották meg hét szavazóhelyen Szenttamás Helyi Közösségben.
2. A szavazó bizottságnak, a szavazás végrehajtásáról és a Szenttamás Helyi Közösségi Tanácstagok
megválasztására irányuló 2018. július 15-én megtartott szavazás eredményeinek megállapítására
vonatkozó munkájáról szóló Jegyzőkönyvekben megállapított adatok alapján, a szavazás eredményei a
következők:

SZENTTAMÁS HELYI KÖZÖSSÉG
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EGYÜTTES ADATOK

Szám

Bejegyzett szavazók:

10686

Átvett szavazólapok:

10264

%

FEL NEM HASZNÁLT szavazólapok:

6626

64.56

FELHASZNÁLT szavazólapok:

3638

35.44

Szavazatott leadott szavazók:

3638

34.04

253

6.95

3385

93.05

Érvénytelen szavazólapok:
Érvényes szavazólapok:
Jelölti
lista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Elnevezés
NINOSLAV JOKANOVIĆ - NINO
MILICA ZARIĆ
BOJANA JOKIĆ
SLOBODAN SUBIĆ
MIROSLAV RELJIĆ
VLADIMIR ŠARČEV
ĐORĐE DEBELJAČKI
ROBERT SABO
MILAN BRANKOV – MONĐA
SAVKA LAZIĆ
JOŽEF SEGI
ALEKSANDAR ROMANOV
TIBOR BARNA
ERŽEBET GAZDIK
JOVAN ZOTIN
ČABA LUKAČ
MLADEN ANOJČIĆ
JOVAN PEROVIĆ
ŠAJIN ZORAN
MILICA RMUŠ
BRANISLAVA PETROVIĆ
VASILIJA VRAČARIĆ - SEKA
JOŽEF PULAI
MILORAD ĐURIĆ
ČEDOMIR OSTOJIĆ
NIKOLA JANKOVIĆ
BRANISLAVA BERIĆ

Szavazatok
száma

% szavazat

2326
2361
2347
2348
2281
2367
2423
2311
2413
2287
2283
343
270
169
202
149
200
236
248
192
186
204
225
176
144
137
170

68.71
69.75
69.34
69.36
67.39
69.93
71.58
68.27
71.29
67.56
67.44
10.13
7.98
4.99
5.97
4.40
5.91
6.97
7.33
5.67
5.49
6.03
6.65
5.20
4.25
4.05
5.02

3. Szenttamás Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztásán, 11 (betűkkel: tizenegy) jelölt lett
megválasztva, akik a legtöbb szavazatot kapták.
4. Ezen Jelentést közzétenni Szenttamás Község Hivatalos lapjában.
A helyi közösségi tanácstagok
megválasztása lebonyolításáért
felelős Bizottság
Szám: 013-1-100-1/2018
Dátum: 2018.07.16.

104.

BIZOTTSÁGI ELNÖK
Dragan Šarčev, s.k.
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A Szenttamás község területén található helyi közösségekről szóló Határozat 27. cikkelyének
13. pontja (Szenttamás Község Hivatalos lapja, 10/2018 szám), a 2018.07.16-án megtartott ülésen
meghozott döntéssel összhangban, a Szenttamás község helyi közösség tanácstagok megválasztásának
végrehajtásáért felelős Bizottság benyújtja
J E L E N T É S
A NÁDALJA HELYI KÖZÖSSÉGI TANÁCSTAGOK MEGVÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYEIRŐL, MELYET
2018. JÚLIUS 15-ÉN TARTOTTAK
1. A Nádalja Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztására vonatkozó szavazást 2018. július 15-én
tartották meg hét szavazóhelyen Szenttamás Helyi Közösségben.
2. A szavazó bizottságnak, a szavazás végrehajtásáról és a Nádalja Helyi Közösségi Tanácstagok
megválasztására irányuló 2018. július 15-én megtartott szavazás eredményeinek megállapítására
vonatkozó munkájáról szóló Jegyzőkönyvekben megállapított adatok alapján, a szavazás eredményei a
következők:

NÁDALJA HELYI KÖZÖSSÉG
EGYÜTTES ADATOK

Szám

Bejegyzett szavazók:

1536

Átvett szavazólapok:

1536

%

FEL NEM HASZNÁLT szavazólapok:

826

53.78

FELHASZNÁLT szavazólapok:

710

46.22

Szavazatott leadott szavazók:

710

46.22

Érvénytelen szavazólapok:
Érvényes szavazólapok:
S. sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Család név és utónév

52

7.32

658

92.68
Szavazatok
száma

%
szavazat

503
506
517
481
510
472
453
121
93
65
81
63

76.44
76.90
78.57
73.10
77.51
71.73
68.84
18.39
14.13
9.88
12.31
9.57

DEJANA ALEKSIJEVIĆ
BRANKO KOBAC
BRANISLAVA VUJKOV
ĐORĐE TOT
JOVAN SAVELJEV
NEDELJKO ŠUĆOV
NEBOJŠA NEDELJKOVIĆ
MILANA DEBELJAČKI
SOFIJA DEBELJAČKI
DRAGAN ŠAJIN
MILENKO SIRIŠKI
NADA PEŠKANOV

3. Nádalja Helyi Közösségi Tanácstagok megválasztásán, 7 (betűkkel: hét) jelölt lett megválasztva,
akik a legtöbb szavazatot kapták.
4. Ezen Jelentést közzétenni Szenttamás Község Hivatalos lapjában.
A helyi közösségi tanácstagok
megválasztása lebonyolításáért
felelős Bizottság
Szám: 013-1-117-1/2018
Dátum: 2018.07.16.

105.

BIZOTTSÁGI ELNÖK
Dragan Šarčev, s.k.

old. sz.

251

SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

_2018.08.06. Szám 15

A mezőgazdasági földterületről szóló Törvény 64a cikkelyének 22. bekezdése (Szerb
Köztársaság Hivatalos közlönye, 62/06, 65/08-más törvény, 41/2009, 112/2015 és 80/2017 szám), a
Szenttamás község területén található állami tulajdonban álló mezőgazdasági földterület bérbeadására
irányuló nyílvános ajánlattétel eljárása végrehajtásáért felelős Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), a
2018.07.27-én megtartott ülésén, meghozta:
ZÁRSZÓ
AZ ÁLLAMI MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET JOGTALAN HASZNÁLATI ILLETÉKÉNEK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL
1. Cikkely
Ezen Zárszóval meghatározásra kerül a Szenttamás község területén lévő állami tulajdonban
álló mezőgazdasági földterület, jogi alap nélküli használatának illetéke.
A hektáronkénti illeték euróban került meghatározásra és dinárba kerül átszámításra, azon a
napon, amikor a jogtalan felhasználó részére felajánlásra kerül a peren kívüli megegyezés, a Szerb
Köztársaság Nemzeti Bankjának középárfolyama szerint.
2. Cikkely
Az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földterület jogtalan felhasználó számára, az illeték
1394,16 euró/ha és ezen díj, a legmagasabb átlagos elért díj háromszorosát képezi, az utolsó
nyílvános ajánlattételen, azon körzet területén, ahol a földterület található.
A legmagasabb átlagos elért körzetenkénti díjat, az utoljára megtartott nyílvános ajánlattételen,
Verbász község területén érték el, mely 464,72 euró/ha, Verbász Község hivatalos nyílvántartása
adatai szerint.
3. Cikkely
Az ezen Zárszó 2. cikkelyében megállapított illetékeket, az illetékes Bizottság alkalmazni fogja a
peren kívüli megegyezési eljárásban, az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földterületek jogtalan
felhasználói felé, a 2017/2018 mezőgazdasági évben.
4. Cikkely
Ezne Zárszó, meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Szenttamás Község
Hivatalos lapjában.
a Szenttamás község területén található
állami tulajdonban álló mezőgazdasági
földterület bérbeadására irányuló
nyílvános ajánlattétel eljárása
végrehajtásáért felelős Bizottság
Szám: 06-73/2018-I
Dátum: 2018.07.27.

S.
sz.
100

BIZOTTSÁGI ELNÖK
Vladimir Rankov, s.k.

TARTALOM
KÖZSÉGI TANÁCS
Végzés Szenttamás Helyi Közössége Statútuma javaslatának jóváhagyásáról
Szenttamás Helyi Közösség Statútuma

Oldal
száma
231
231
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Végzés Nádalja Helyi Közösség Statútumának javaslatára adott jóváhagyásról

239

Nádalja Helyi Közösség Statútuma

239

102

Végzés a Szenttamás község rendelkezése alatt álló üzleti helyiségek állapotának
megállapításáért felelős Bizottság megalakításáról

247

103

A HELYI KÖZÖSSÉGI TANÁCSTAGOK MEGVÁLASZTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS BIZOTTSÁG
Jelentés a Szenttamás helyi közösségi tanácstagok 2018. július 15-én megtartott
választási eredményeiről

247

104

Jelentés a Nádalja helyi közösségi tanácstagok 2018. július 15-én megtartott választási
eredményeiről

249
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