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A Helyi Önkormányzati Törvény (SzK Hivatalos Közlönye 94/07 - hivatalos végleges szöveg, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 29. és 64. cikke alapján, Hodos Község Községi Tanácsa a 
2016. 11. 17-ei, 13. rendes ülésén elfogadásra került  
 

HODOS KÖZSÉG  
 

A L A P S Z A B Á L Y A 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. cikk 
Občina Hodoš – Hodos Község helyi önkormányzati közösség, amely a törvény által az alábbi 
nemzetiségileg vegyesen lakott települések területén jött létre:  

➢ Hodoš – Hodos 

➢ Krplivnik – Kapornak   
 
A község székhelye: Hodoš 52, 9205 Hodoš - Hodos. 
A község közjogi személy státusával rendelkezik, és ennek alapján joga van a vagyon összes formáját 
birtokolni, megszerezni és vele rendelkezni. 
A községet a polgármester képviseli. 
A község területe, neve és székhelye a törvényben meghatározott eljárással, törvénnyel módosítható. 
A község településeinek neve és területe, a törvénnyel összhangban, községi rendelettel módosítható. 
 

2. cikk 
Občina Hodoš – Hodos Község (a továbbiakban: község) az alkotmány és a törvény keretén belül 
önállóan rendezi és intézi a Helyi Önkormányzati Törvény 21. cikkébe foglalt feladatokat, valamint a 
törvény alapján, a községi szabályzatokba foglalt feladatokat. 
 
Amennyiben az állam biztosítja a szükséges forrásokat, a községek állami hatáskörbe tartozó feladatokat 
is elláthatnak. 
 

3. cikk  
A község polgárai a község területén állandó lakóhellyel rendelkező személyek. 
A község polgárai a helyi közügyekről, az általuk általános és azonos szavazójog alapján, szabad 
választásokon, titkos szavazással megválasztott községi szervek és a jelen alapszabály szerinti, egyéb 
testületek által döntenek. 
A helyi közügyek irányításában a község polgárai a polgárok közgyűlésein, népszavazáson és népi 
kezdeményezés által is részt vesznek. 
A községi szervek döntése alapján, a térséget érintő közügyekben azok a személyek is részt vehetnek, 
akik a község területén ideiglenes lakhellyel, illetve földterülettel vagy más ingatlannal rendelkeznek. 
 

4. cikk 
A község közös feladatok megvalósításában a szomszédos és más községekkel, a szélesebb térségi 
közösségekkel és az állammal együttműködik. A község más országok helyi önkormányzati közösségeivel 
és a helyi önkormányzatok nemzetközi szervezeteivel is együttműködhet. 
A község más községekkel az önkéntesség és szolidaritás elve alapján működik együtt, szövetségeket 
hozhat létre, társíthatja forrásait, közös községi testületeket és szervezeteket, nyilvános alapokat, 
közintézeteket és közüzemi vállalkozásokat hozhat létre. 
A községek a helyi önkormányzatiság képviselete és érvényesítése, valamint a közös érdekek 
egyeztetése és megvalósítása céljából, egyesülésekbe tömörülhetnek. 
 
 

5. cikk 
Občina Hodoš – Hodos Községnek saját címere, zászlója és ünnepe van, amelyek alakját, tartalmát és 
alkalmazását rendelettel határozza meg. 
A községnek kör alakú pecsétjei vannak.  

- pecsét külső körvonalán az Občina Hodoš - Hodos Község, felül középen az 1. szám, középen a 
községi címer látható, a pecsét átmérője 35 mm, 

- pecsét külső körvonalán az Občina Hodoš - Hodos Község, felül középen a 2. szám, középen a 
községi címer látható, a pecsét átmérője 35 mm, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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- pecsét külső körvonalán az Občina Hodoš - Hodos Község, a belső körvonalon pedig az Občinska 
uprava - Községi ügykezelés, középen a községi címer látható, a pecsét átmérője 25 mm, 

- pecsét külső körvonalán az Občina Hodoš - Hodos Község, középen a községi címer látható, a 
pecsét átmérője 25 mm, 

- pecsét külső körvonalán az Občina Hodoš - Hodos Község, felül, a belső körvonal közepén felül a 
Župan, a belső körvonal közepén lent a Polgármester felírat, a középen a község címere látható, a 
pecsét átmérője 35 mm, 

- a pecsét külső körvonalának felső részében a Hodos Község, a belső körvonalon az Občinska 
volilna komisija, a külső körvonal alsó részén a Hodos Község, a belső körvonalon a Községi 
választási bizottság felirat szerepel, középen a község címre van, a pecsét átmérője 35 mm, 

- a pecsét külső körvonalának felső részében a Hodos Község, a belső körvonalon az Posebna 
volilna komisija, a külső körvonal alsó részén a Hodos Község, a belső körvonalon a Külön 
választási bizottság felirat szerepel, középen a község címre van, a pecsét átmérője 35 mm, 

- a pecsét külső körvonalán az Občina Hodoš - Hodos Község, a közepén pedig a Nadzorni odbor - 
Felügyelő bizottság felirat szerepel, a pecsét átmérője 30 mm. 

 
A pecsét kezelésével és őrzésével kapcsolatos részletes szabályokról a polgármester határozattal 
rendelkezik.  
 

II. A KÖZSÉG FELADATAI 
 

6. cikk 
A község önállóan látja el a törvénnyel és a jelen alapszabállyal kijelölt közérdekű helyi ügyeket (eredeti 
feladatok), mindenekelőtt az alábbiakat: 
 
1. A közérdekű helyi ügyek normatív rendezése az alábbiak szerint történik: 

➢ elfogadja az alapszabályt és az egyéb községi okmányokat, 

➢ elfogadja a községi költségvetést és a zárszámadást, 

➢ elkészíti és elfogadja a területfejlesztési és területrendezési szabályzatokat, 

➢ elfogadja a község fejlesztési tervét. 
 

2. Az alábbiak szerint kezeli a község vagyonát: 

➢ szabályozza a községi vagyon kezelésének módját és feltételeit, 

➢ különböző vagyontípusokat szerez és rendelkezik velük, 

➢ szerződést köt az ingatlanok és ingóságok beszerzéséről és elidegenítéséről, 

➢ elkészíti a saját vagyoni helyzetét kimutató vagyonmérleget. 
3. Megteremti a község gazdaságfejlesztési feltételeit, éspedig: 

➢ nyomon követi és elemzi a község gazdasági eredményeit,  

➢ elfogadja azokat a területrendezési terveket, amelyek lehetővé teszik és segítik a község 
gazdasági fejlődését, 

➢ ösztönzi a gazdasági fejlődést, 

➢ együttműködik a gazdasági alanyokkal, valamint a község érdekei és feladatai keretén belül segíti 
azok gazdasági nehézségeinek kezelését, 

➢ a jogszabályokkal összhangban, közpénzekkel támogatja a gazdasági ágazatok, illetve gazdasági 
alanyok fejlődését. 

4. Megteremti a lakásépítés feltételeit és gondoskodik a bérlakás-alap bővítéséről, éspedig: 

➢ a területrendezési tervekbe foglalja a lakóépületek építését, 

➢ elfogadja a község hosszú- és rövid távú lakásépítési programját, 

➢ nyomon követi és elemzi a község lakásgazdálkodási helyzetét,  

➢ nyomon követi a község lakáskínálatát és keresletét, valamint közreműködik a lakáspiacon, 

➢ lakásokat épít a hátrányos helyzetűek részére, és felújítja a lakásépítésre alkalmas 
létesítményeket, 

➢ a jogszabályok értelmében segíti a polgárok lakásvásárlásra, építésre és felújításra történő 
hitelfelvételét. 

5. Gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, éspedig: 

➢ a törvénnyel összhangban biztosítja a kötelező és választható helyi közszolgáltatásokat, 

➢ ellenőrzi a helyi közszolgáltatók működését, 

➢ gondoskodik a közműlétesítmények és berendezések létesítéséről és karbantartásáról. 
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6. Biztosítja és fejleszti a nevelési-oktatási és egészségügyi tevékenységeket, éspedig: 

➢ köznevelési-oktatási intézetet (általános iskola és közösségi óvoda) és egészségügyi intézetet 
alapít, majd a törvénynek megfelelően biztosítja ezek működési feltételeit, 

➢ a vonatkozó törvényekkel összhangban, biztosítja a tevékenységek kivitelezésére szükséges 
forrásokat, és anyagi lehetőségei keretében lehetővé teszi az átlagszínvonal feletti programok 
megvalósítását, 

➢ együttműködik a nevelési - oktatási és az egészségügyi intézettel, 

➢ különböző intézkedésekkel elősegíti a nevelési-oktatási tevékenységeket és növeli a polgárok 
egészségvédelmét,  

➢ megteremti a község fejlődése és a lakosság életminősége szempontjából fontos felnőttképzés 
feltételeit. 

7. Támogatja szociális gondozási ellátást végző, az óvodai, a gyermek- és családvédelmi szolgálatok 
működését, valamint a szociális szempontból rászorulókkal, rokkantakkal és időskorúakkal foglalkozó 
szolgálatokat, éspedig: 

➢ figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos állapotokat, 

➢ az illetékes hatóságoknak és intézményeknek javaslatokat tesz intézkedések elfogadására, 

➢ együttműködik a szociális munkaközponttal, közintézetekkel, valamint egyéb illetékes 
hatóságokkal és intézményekkel, 

➢ pénzügyi támogatásokat, valamint különleges alkalmakkor és évfordulókkor jelképes díjakat 
oszthat ki. 

8. Ösztönzi a kutatási, kulturális és egyesületi tevékenységeket, valamint a sport- és rekreációs 
tevékenységek fejlesztését, éspedig: 

➢ lehetővé teszi a kulturális programokhoz való hozzáférést, gondoskodik a saját területén lévő 
kulturális örökségről, 

➢ kijelöli a községi sportprogramot, 

➢ biztosítja a közkönyvtári oktatási tevékenységet, 

➢ támogatásokkal ösztönzi a fenti tevékenységeket, 

➢ együttműködik az egyesületekkel és bevonja őket a község tevékenységi programjaiba. 
9. Gondoskodik a levegő-, a talaj- és a vízvédelemről, továbbá a zajvédelemről, a hulladékgyűjtésről és 
lerakásról, illetve egyéb környezetvédelmi tevékenységeket folytat, éspedig: 

➢  megvalósítja a környezetvédelmi törvénybe, rendeletekbe és egyéb jogszabályokba foglalt 
feladatokat, 

➢  figyelemmel kíséri a környezetvédelemmel kapcsolatos állapotokat, és saját hatáskörében 
intézkedéseket fogad el,  

➢  általános szabályok elfogadásával támogatja és biztosítja a környezetvédelmet, 

➢  együttműködik az illetékes felügyelői hatóságokkal és tájékoztatja őket a megállapított 
szabálytalanságokról, 

➢ egyéb intézkedésekkel ösztönzi a környezetvédelmet a községben. 
10. Üzemelteti, építi és karbantartja: 

➢ a helyi közutakat és egyéb helyi utakat, 

➢ a gyalogos- és kerékpáros felületeket, 

➢ a sport- és rekreációs pályákat és gyermekjátszótereket,  

➢ a nyilvános parkolókat, parkokat, tereket és egyéb közterületeket, valamint 

➢ a községi utakon biztosítja a közlekedésbiztonságot és szabályozza a közlekedést a községben. 
11. Gondoskodik a tűzbiztonságról és a polgárok védelméről elemi és egyéb csapások esetében, és 
ennek érdekében az elfogadott mércékkel és normatívákkal összhangban: 

➢ tűzesetekben megszervezi a mentést, 

➢ elemi és egyéb csapások esetében megszervezi a tájékoztatást, a riasztást, a segélynyújtást és a 
mentést, 

➢  biztosítja a forrásokat a tűzvédelem és a katasztrófavédelem megszervezéséhez és 
felszereléséhez, 

➢ forrásokat biztosít az elemi és egyéb természeti csapások következményeinek elhárításához, 

➢  együttműködik a községi tűzoltó- és a polgárvédelmi parancsnoksággal, és figyelemmel kíséri 
ezek tevékenységét, 

➢ egyéb olyan feladatokat lát el, amelyek javítják a tűzbiztonságot, valamint az elemi és egyéb 
csapások elleni védekezést. 

    12. Gondoskodik a község közrendjéről, éspedig: 
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-  elfogadja a szükséges biztonsági programokat, 
-  kijelöli a szabálysértéseket és a községi előírások megsértése esetében kiróható bírságokat, 
-  megszervezi a községi rendészetet, 
-  amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik, felügyeli a saját hatáskörébe tartozó ügyekre 

vonatkozó községi előírások és szabályzatok végrehajtását, 
- saját illetékességi körében egyéb feladatokat lát el.  

13. Külön rendelet alapján községi elismerésben és díjban részesítheti azokat az egyéneket, 
szervezeteket és másokat, akik jelentősen hozzájárulnak a község fejlődéséhez. 

 
7. cikk 

A helyi közügyek keretén belül a község további feladatokat lát el, éspedig: 
- a közérdek megállapítása, a törvénnyel összhangban, a község elővételi jogának 

megállapításához, valamint a község szükségleteire történő ingatlan-kisajátításkor, 
- a területek rendeltetésének meghatározása, 
- gazdálkodás az építési telkekkel és használati feltételeik kijelölése, 
- a községi telkek és egyéb vagyon nyilvántartása, 
- az illetékes intézményekkel együttműködve a természeti és kulturális műemlékek védelme, 
- egyéb közérdekű helyi ügyek rendezése. 

 
8. cikk 

A község saját szükségleteire statisztikai, nyilvántartási és elemzési feladatokat végez. 
A község kezeli a saját jogkörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges, a törvénnyel összhangban 
beszerzett adatokat. 
A jelen cikk első bekezdésébe foglalt szükségletekre a község az adatszolgáltatóktól adatokat szerez be a 
községben állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező természetes személyekről, a községben 
ingatlanvagyonnal rendelkező természetes személyekről, valamint a községben székhellyel és vagyonnal, 
illetve részvagyonnal rendelkező jogi személyekről.  
A Központi Lakossági Nyilvántartás üzemeltetőjétől a község saját feladatai ellátása céljából, a törvénnyel 
összhangban, személyes adatokat igényelhet. A személyes adatokat a község írásban, mágneses 
adathordozón, elektronikus levélben, míg a községben állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező 
természetes személyek esetében, közvetlen számítógépes kapcsolat által is igényelheti. A közvetlen 
számítógépes adatbeszerzéshez be kell szerezni az illetékes miniszter jóváhagyását.  
 

III. A KÖZSÉGI SZERVEK 
 

1. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 
 

9. cikk 
A községi szervek: 

  a községi tanács,  

  a polgármester és  

  a községi felügyelőbizottság. 
A községnek választási bizottsága van, amely a helyhatósági választási törvénnyel és egyéb 
jogszabályokkal, valamint a község általános okmányaival összhangban, önálló községi szervként 
gondoskodik a választások és népszavazások lebonyolításáról, valamint a választási eljárások 
törvényességének védelméről. 
A községnek önálló községi hatóságként működő, választási különbizottsága is lehet, amely a 
helyhatósági választási törvénnyel és egyéb jogszabályokkal, valamint a község általános és egyedi 
okmányaival összhangban gondoskodik arról, hogy a magyar nemzeti közösségnek, választások 
lebonyolításával, képviselete legyen a községi tanácsban. Amennyiben a községnek nincs választási 
különbizottsága, a választási bizottság tagjai, illetve ezek helyettesei között legalább egy, a magyar 
nemzeti közösség képviselője kell, hogy legyen. 
A községnek egyéb szervei is vannak, amelyek alapításáról és feladatköréről törvény rendelkezik.  
A község szerveinek, ill. a községi szervek tagjainak választása és kinevezése a törvénnyel és a jelen 
alapszabállyal összhangban történik. 
A községi tanács tagjai, a polgármester és az alpolgármester (alpolgármesterek) községi tisztviselők.  
  
 

10.  cikk 
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A községi hivatal a törvénnyel, az alapszabállyal és az általános községi okmányokkal összhangban látja 
el a közigazgatási, szakmai, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint a községi hatáskörbe tartozó 
közszolgálatok biztosításával kapcsolatos feladatokat. 
A községi hivatal dönt első fokon a községi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben, valamint ellátja a 
felügyelőségi és községi rendészeti, illetve egyéb felügyeleti szolgálati tevékenységet. 
A községi szervek részére a szakmai, szervezési és adminisztratív feladatokat a községi hivatal látja el.  
A községi hivatalt a polgármester javaslatára a községi tanács, szabályrendelettel alapítja meg. 
A községi hivatalt a polgármester irányítása és felügyelete mellett, a községi titkár vezeti. 
 

11.  cikk 
A községi szervek munkája nyilvános. 
A tevékenység nyilvánosságának biztosítása, a nyilvánosságnak a községi szervek munkájáról szóló 
tájékoztatással, mindenekelőtt pedig a község általános okmányainak hivatalos közzétételével, a 
polgároknak és a sajtó képviselőinek a községi szervek nyilvános ülésein való jelenlétével, valamint a 
községi szervek döntéseihez alapul szolgáló dokumentációba és anyagokba való betekintés biztosításával 
történik. 
A község általános okmányait az Őrség községi híradóban kell közzétenni.   
A községi szervek munkájának nyilvánosságát, a nyilvánosságnak a községi szervek üléseiről történő 
kizárásának indokait és eljárását, a nyilvánosság jogait, valamint olyan személyi adatok-, anyagok-, 
dokumentumok védelmének biztosítását, amelyekben a törvény, egyéb előírás, vagy a község, ill. más 
köz-, ill. magánjogi személy alapokmányai értelmében bizalmas természetű-, ill. hivatali-, katonai-, vagy 
állami titoknak minősülő adatok vannak, a törvény, a jelen alapszabály és a községi tanács ügyrendje 
határozza meg. 
 

2. A KÖZSÉGI TANÁCS 
 

12.  cikk 
A község jogait és kötelezettségeit illetően, a községi tanács a legmagasabb döntéshozó szerv. 
A községi tanácsnak 7 tagja van. 1 tanácstag a magyar nemzeti közösség képviselője.  
A községi tanács tagjainak megbízatási ideje négy év. Ha a törvény másképp nem rendelkezik, a községi 
tanácstagok mandátuma az előző községi tanács tagjai mandátumának lejártával kezdődik és az újonnan 
megválasztott községi tanács első üléséig tart. 
A községi tanács azon az első ülésén alakul meg, amelyen a községi tanácstagok több mint felének 
mandátuma megerősítésre kerül. 
A községi tanács első ülését, a községi tanácstagok megválasztását követő 20 napon belül, amennyiben a 
polgármesteri választásokon második forduló esedékes, pedig legkésőbb a második fordulót követő 10 
napon belül az előző polgármester hívja össze. 
Amennyiben az ülés összehívása a fenti határidőn belül nem történik meg, az ülést a választási bizottság 
elnöke hívja össze. 
A községi tanácstagok mandátumának megszűnésével az összes községi szervben betöltött tagságuk is 
megszűnik.  
 

13.  cikk 
A törvénnyel összhangban, a községi tanácstagok választása általános és egyenlő választási jog alapján, 
közvetlen és titkos szavazással történik. 
A községi tanácstagok választásához a választókörzeteket a községi tanács rendelettel jelöli ki. 
 

14.  cikk 
A községi tanács fogadja el a község alapszabályát, a községi tanács ügyrendjét, valamint a községi 
rendeleteket és egyéb szabályzatokat, valamint véleményezi a községi érdekeket érintő törvények és 
egyéb jogszabályok tartalmát. 
A községi tanács saját hatáskörében elsősorban az alábbi feladatokat látja el: 

  a községi területrendezési és egyéb községi fejlesztési tervek elfogadása,  

  a községi költségvetés és zárszámadás elfogadása, 

  a polgármester javaslatára, rendeletet fogad el a községi hivatal szerveinek szervezettségéről és 
feladatkörének meghatározásáról, 

  más községek községi tanácsaival együttműködve közös községi igazgatósági, valamint 
közintézetekben és közüzemi vállalatokban alapítási jogokat gyakorló szerveket alapít, 

  felügyeli a polgármesternek, az alpolgármesternek és a községi hivatalnak a községi tanács 
határozatainak végrehajtásával kapcsolatos munkáját, 
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  jóváhagyja a községi tanács tagjainak mandátumát, valamint megállapítja a községi tisztségviselők 
mandátumának idő előtti megszűnését, 

  a felügyelőbizottsági tagok kinevezése és a felügyelőbizottság javaslatára a felügyelőbizottsági tagok 
idő előtti visszahívása, 

  a községi tanács bizottságai tagjainak kinevezése és visszahívása, 

  kijelöli, hogy a polgármester mandátumának idő előtti megszűnése esetében, ha az nem jelölt ki 
alpolgármestert, illetve azt felmentették, melyik tanácstag látja el a polgármesteri tisztséget, 

  az állami és helyi önkormányzati vagyonról szóló törvénnyel összhangban dönt a községi vagyon 
beszerzéséről és elidegenítéséről,  

  hitelfelvétellel és kezességgel kapcsolatos döntéshozatal, 

  népszavazás kiírása, 

  a törvénnyel összhangban, saját szabályzattal határozza meg a községi tanácstagok ülésdíjának, 
valamint az általa kinevezett községi szervek és munkatestületek tagjainak járó juttatások mértékét, 

  meghatározza a helyi közszolgáltatások fajtáit és a helyi közszolgáltatások teljesítésének módját, 

  a törvénnyel összhangban közintézeteket és közszolgálatokat, valamint egyéb közjogi személyeket 
alapít, 

  kinevezi és visszahívja a közlekedési baleset megelőzési és nevelési tanács tagjait, valamint más, a 
törvény alapján megalapított községi szervek tagjait, 

  öt éves időtartamra meghatározza a természeti és egyéb csapások megelőzésének megszervezését 
és a végrehajtás módját, amelynek része az éves tűzvédelmi program, 

  elfogadja az elemi és egyéb csapások elleni védekezés programját és éves tervét, amelynek része az 
éves tűzvédelmi terv is, 

  meghatározza a községi tanács háborús szervezettségének és működésének módját, 

  elfogadja az elemi és egyéb csapások elleni védekezésről szóló rendeletet, és meghatározza a 
közszolgálatként végzendő tűzvédelmi feladatokat, 

  a vendégek igényeinek, valamint a térség adottságainak és igényeinek megfelelően okmánnyal 
határozza meg a nyitva tartási idő kijelölésének mércéit, 

  a személyzet terv keretén belül kijelöli a polgármesteri irodában, határozott időre szóló munkahelyek 
számát és jellegét, 

  határoz a törvénybe és a jelen alapszabályba foglalt egyéb kérdésekről. 
 

15. cikk 
A községi tanácstagok tisztségüket nem hivatásszerűen végzik. 
A községi tanácstagi tisztség összeférhetetlenségéről a törvény rendelkezik. 
Az alpolgármesterré kinevezett községi tanácstag az alpolgármesteri- és a tanácstagi tisztséget 
egyidejűleg végzi. A polgármester mandátumának idő előtti megszűnése esetében, a polgármesteri 
teendőket ellátó alpolgármester az adott időszakban nem tölti be tanácstagi tisztségét. 
 

16. cikk 
A községi tanácsot a polgármester képviseli, ő hívja össze- és vezeti üléseit, szavazati joggal viszont nem 
rendelkezik. A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségéről a törvény rendelkezik. 
Az ülések vezetésével a polgármester megbízhatja az alpolgármestert, vagy a községi tanács más tagját. 
A polgármester távollétében, illetve elfoglaltsága esetében az ülést az alpolgármester vezeti. 
Amennyiben olyan okok lépnek fel, amelyek következtében a már összehívott községi tanácsülést a 
polgármester, meghatalmazott alpolgármester vagy más tanácstag nem vezetheti, akkor a községi tanács 
ülését a korelnök vezeti. 
A polgármesternek a községi tanács üléseit a jelen alapszabály rendelkezései és a községi tanács 
ügyrendje alapján, tekintettel a községi döntéshozatal szükségleteire, évente legalább négyszer kell 
összehívnia. Az alpolgármester az ülést csak eseti polgármesteri meghatalmazás alapján hívhatja össze. 
A polgármester köteles összehívni a községi tanács ülését, amennyiben ezt a községi tanács tagjainak 
legalább egynegyede követeli, magát az ülést pedig a napirendjavaslatot és a legszükségesebb 
ülésanyagot is tartalmazó, illetve a községi hivatalhoz az anyag elkészítésére vonatkozó beadvány 
kíséretében, írásos formában beterjesztett követelmény benyújtásának idejétől számított, tizenöt napon 
belül meg kell tartani. A polgármester köteles napirendre tűzni a beterjesztett napirendi pontokat. A 
javasolt napirend újabb pontokkal is bővíthető. 
Amennyiben a beadványt követő hét napon belül nem történik meg az ülés összehívása, azt az ülés 
összehívását indítványozó tanácstagok is összehívhatják. A polgármester és a községi hivatal köteles 
biztosítani az ülés levezetéséhez és lebonyolításához szükséges feltételeket. 
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17.  cikk 
A községi tanács működéséhez, valamint a tanács és munkatestületei üléseinek előkészítéséhez és 
vezetéséhez szükséges szakmai és adminisztratív munkát a községi hivatal biztosítja. 
 

18.  cikk 
A községi tanács ülések formájában dolgozik és fogadja el döntéseit. 
A községi tanács ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot. 
A tanácstagok mindegyikének jogában áll a községi tanácsnak a jogkörébe tartozó rendeletjavaslatokat és 
egyéb dokumentumokat elfogadásra beterjeszteni, ez alól kivételt képez a költségvetés és a zárszámadás, 
valamint azok a dokumentumok, amelyeknél a törvény és az alapszabály rendelkezései értelmében a 
polgármester a javaslattevő. 
A polgármester akkor köteles a községi tanács bizottságainak, és a tanácstagoknak az előző bekezdésbe 
foglalt javaslatait napirendre tűzni, amennyiben ezek a községi tanács ügyrendje értelmében vannak 
előkészítve. 
A napirend elfogadásáról a községi tanács az ülés kezdetén dönt. 
A községi tanács minden ülésén napirendi pontot kell biztosítani a kérdéseknek és a 
kezdeményezéseknek. 
A községi tanács ülésére meghívót kell küldeni a polgármesternek, az alpolgármesternek, a községi 
tanács tagjainak és a községi titkárnak. Az ülés összehívásáról a médiát is értesíteni kell. 
 
Amennyiben a hatáskörüket, ill. az munkaterületüket érintő kérdések vannak napirenden, a községi 
felügyelőbizottság elnöke, a községi tanács bizottságai elnökei valamint a községi titkár köteles részt venni 
a községi tanács ülésén és válaszolni a községi tanácstagok kérdéseire. 
 

19.  cikk 
A községi tanács akkor dönt érvényesen, ha az ülésen a tanácstagok többsége jelen van. Ha törvény 
másképp nem rendelkezik, a községi tanács döntéseit a jelenlévő tanácstagok szavazatának többségével 
fogadja el. 
A községi tanács döntéseit nyilvános szavazáson fogadja el. Titkos szavazást a törvénnyel meghatározott 
esetekben, illetve a községi tanács határozata alapján lehet elrendelni. 
A községi tanács munka- és döntési módszereit, a többi községi szerv iránti viszonyát, valamint a községi 
tanács működésének egyéb kérdéseit a községi tanács jelenlévő tagjai kétharmados támogatásával 
elfogadott ügyrend szabályozza. 
A községi tanács döntéseit a polgármester és a községi hivatal valósítja meg. 
A polgármester és a községi titkár évente legalább egyszer beszámol a községi tanácsnak a döntések 
megvalósításáról. 
 

20. cikk 
A községi tanácstag mandátumának idő előtti megszűnéséről a törvény rendelkezik. 
A községi tanács helyettes tagjának megválasztásáról, illetve mandátumának megerősítéséről törvény 
rendelkezik. 
 

2.1 A KÖZSÉGI TANÁCS BIZOTTSÁGAI 
 

21.  cikk 
A községi tanácsnál Mandátumvizsgáló-, választási és kinevezési bizottság működik. 
A tanács saját munkatestületeiként állandó, vagy ideiglenes bizottságokat alapíthat. 
A községi tanács állandó bizottságainak szervezettségéről és feladatköréről a községi tanács ügyrendje 
rendelkezik. 
 

22. cikk 
A Mandátumvizsgáló-, választási és kinevezési bizottságnak 3 tagja van, akiket a községi tanács saját 
tagjai közül nevez ki oly módon, hogy legalább egy tag kötelezően a magyar nemzeti közösség tagja. 
A Mandátumvizsgáló-, választási és kinevezési bizottság elsődleges feladatai: 

  jelölteket javasol a községi tanácsnak a községi tanács által kinevezett munkatestületeibe és egyéb 
szerveibe, 

  indítványokat, illetve javaslatokat tesz a községi tanácsnak és a polgármesternek a község személyzeti 
kérdéseivel kapcsolatosan, 
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  szabályzatokat fogad el a tisztségviselők jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatosan (a községi 
tisztségviselők bérével és egyéb juttatásaival, az ülésdíjakkal, valamint a nem hivatásos tisztségviselők 
díjazásával, az éves szabadsággal, stb. kapcsolatos határozatok, illetve végzések kibocsátása),  

  megvitatja a községi tanács által kijelölt egyéb kérdéseket. 
 

23.  cikk 
A községi tanács állandó munkatestületei: 

  Nem gazdasági és közszolgálati társadalmi tevékenységek bizottsága, 

  Gazdasági-, környezetvédelmi és közüzemi szolgáltatások bizottsága, 

  Területtervezési és ingatlankezelési bizottság, 

  Alapszabályi jogi bizottság. 
A községi tanács munkatestületeinek feladatköréről és tagjainak számáról a községi tanács ügyrendje 
rendelkezik. 
 

24.  cikk 
A bizottságok tagjait, a Mandátumvizsgáló-, választási és kinevezési bizottság kivételével, a községi 
tanács saját tagjai közül, és legfeljebb a tagság felét a polgárok soraiból nevezi ki. A tagokat a 
Mandátumvizsgáló-, választási- és kinevezési bizottság jelöli. 
A községi tanács munkatestületének munkáját, elnökként, községi tanácstag vezeti. 
A bizottság első ülését a polgármester hívja össze. 
A községi tanács bizottságaiban betöltött tagság összeférhetetlenségéről törvény rendelkezik. 
 

25.  cikk 
A községi tanács bizottságai munkaterületük és hatáskörük keretén belül, a községi tanács ügyrendjével 
összhangban, a községi tanács hatáskörébe tartozó ügyeket vitatnak meg, majd véleményeket és 
javaslatokat terjesztenek a községi tanács elé. 
A községi tanács bizottságainak jogában áll a községi tanácsnak a jogkörébe tartozó rendeletjavaslatokat 
és egyéb dokumentumokat elfogadásra beterjeszteni, ez alól kivételt képez a költségvetés és a 
zárszámadás, valamint azok a dokumentumok, amelyeknél a törvény és az alapszabály rendelkezései 
értelmében a polgármester a javaslattevő. 
 

26.  cikk 
A községi tanácstagok legalább negyedének kezdeményezésére, a községi tanács felmentheti a községi 
tanács munkatestületének elnökét, tagját, illetve a teljes munkatestületet. A felmentési javaslatot annak 
megindokolásával, írásban kell beterjeszteni. A munkatestület új tagjainak jelölését, a községi tanács 
soron következő első üléséig, a Mandátumvizsgáló-, választási- és kinevezési bizottság készíti el. 
 

2. A POLGÁRMESTER 
 

27. cikk 
A polgármestert a választók közvetlen és titkos választásokon választják meg. A polgármester választása 
a törvénnyel összhangban történik. 
A polgármester mandátuma négy évig tart. 
Az újonnan megválasztott polgármester mandátuma akkor lép hatályba, amikor a községi tanács a 
megválasztása utáni első ülésén a községi választási bizottságnak a polgármesteri választásokról szóló 
beszámolója kiadott igazolás alapján dönt a többi jelölt-, vagy a polgármestert jelölők képviselőinek 
esetleges óvásáról, ill. megállapítja, hogy ilyen nem volt. 
 
A polgármester tisztségét nem hivatásszerűen végzi. A polgármester saját döntése alapján, tisztségét, 
hivatásszerűen is végezheti. Döntéséről tájékoztatja a Mandátumvizsgáló-, választási- és kinevezési 
bizottságot. 
 

28. cikk 
A községet a polgármester képviseli. 
Emellett a polgármester elsősorban: 

  a községi tanács elé terjeszti elfogadásra a község költségvetését és zárszámadását, valamint a 
község hatáskörébe tartozó rendeleteket és egyéb dokumentumokat, 

  végrehajtja a községi költségvetést és meghatalmaz más személyeket a községi költségvetés egyes 
feladatainak végrehajtására, 
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  gondoskodik a község általános okmányainak és a községi tanács egyéb határozatainak 
megvalósításáról, 

  az állam és a helyi önkormányzatok tárgyi vagyonairól szóló törvény értelmében dönt a község 
ingóságainak beszerzéséről és elidegenítéséről,  

  gondoskodik az alapszabály, a rendeletek és a község egyéb általános okmányainak közzétételéről, 

  javaslatot tesz a községi hivatal szerveinek megalapítására, ezek feladatkörére és belső 
szervezettségére, meghatározza a községi hivatal munkahelyeinek munkakör-leírását, dönt a 
közalkalmazottak előreléptetéséről, valamint a községi hivatal alkalmazottai munkaviszonyának 
megkötéséről, továbbá a közalkalmazottaknak a munkaviszonyból származó egyéb jogairól és 
kötelezettségeiről, 

  kinevezi és felmenti a községi titkárt, valamint a társalapító községek polgármestereivel együtt a közös 
községi igazgatóság szerveinek vezetőjét. 

  irányítja és felügyeli a községi hivatal és a közös községi hivatal szerveinek munkáját, 

  ellátja a törvénybe és a jelen alapszabályba foglalt egyéb feladatokat. 
 

29.  cikk 
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az alkotmány- vagy törvényellenes, a polgármester visszatarthatja a 
községi okmány közzétételét, majd megindokolva a visszatartást, javasolja a községi tanácsnak, hogy a 
soron következő ülésen újra döntsön az ügyben. 
Amennyiben a községi tanács kitart saját döntése mellett, az okmányt közzé kell tenni, a polgármester 
pedig az alkotmánybíróságnál alkotmányossági és törvényességi felülvizsgálatot kezdeményezhet. 
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az törvényellenes, illetve ellentétes a községi alapszabállyal vagy más 
községi alapokmánnyal, a polgármester visszatarthatja a községi tanács határozatának megvalósítását, 
majd megindokolva a visszatartást, javasolja a községi tanácsnak, hogy a soron következő ülésen újra 
döntsön az ügyben. 
A községi tanács döntése végrehajtásának visszatartásáról a polgármester figyelmezteti az illetékes 
minisztériumot a döntés törvényellenességére. Ha a községi tanács ismételten azonos döntést fogad el, a 
polgármester a közigazgatási bíróságnál kezdeményezhet eljárást. 
Ha a községi tanács döntése olyan ügyre vonatkozik, amelynek intézése törvény által került községi 
hatáskörbe, a polgármester figyelmezteti az illetékes minisztériumot a törvényellenes, illetve szabálytalan 
döntésre. 
 

30.  cikk 
A védelem és mentés területén a polgármester a törvény által megszabott feladatokat látja el, 
mindenekelőtt: 

- gondoskodik a természeti és egyéb katasztrófákkal kapcsolatos védelmi előkészületekről és a 
védelmi intézkedések megvalósításáról, valamint a természeti és egyéb katasztrófák 
következményeinek megszüntetéséről, 

- kinevezi a polgárvédelem parancsnokát és parancsnokságait, valamint a polgárvédelmi biztosokat, 
- elfogadja a védelmi- és mentési tervet, 
- vezeti a védelmet, a mentést és a segítségnyújtást, 
- kijelöli azokat a szervezeteket, amelyek közszolgálatot, illetve védelmi, mentési és 

segítségnyújtási feladatokat teljesítenek és azokat a szervezeteket, amelyeknek védelmi és 
mentési terveket kell készíteniük, 

- felméri és közzéteszi a község területe természeti környezetének tűzveszélyeztetettségi szintjét, 
- dokumentumokat és intézkedéseket fogad el, ha a községi tanács hadiállapot miatt nem tud 

ülésezni, 
- vészhelyzetben elrendeli a veszélyeztetett és érintett polgárok evakuálását, 
- az illetékes szervnek javaslatot terjeszt be a polgárok munkabeosztására, valamint polgárvédelmi 

és anyagi kötelezettségére. 
 

31.  cikk 
Olyan körülmények között, amikor nagy a lakosság javai és élete ellen irányuló veszély valószínűsége, a 
községi tanács pedig nem tud idejében összegyűlni, a polgármester azonnali ideiglenes sürgős 
intézkedéseket fogadhat el. Amikor a községi tanács ülésképes, a határozatokat jóváhagyásra 
haladéktalanul a tanács elé kell terjesztenie. 
 

32.  cikk 
A polgármesteri munka támogatására a községnek alpolgármestere van. Az alpolgármestert a községi 
tanácstagok közül a polgármester nevezi ki, illetve menti fel. 
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Az alpolgármester segíti a polgármestert munkájának végzésénél és ellátja a polgármester által ráruházott 
egyéb feladatokat. 
A polgármester távollétében vagy elfoglaltsága esetében a polgármestert az alpolgármester helyettesíti. A 
helyettesítés idejében az alpolgármester a polgármesteri jogkörbe tartozó, valamint a polgármester által 
ráruházott ügyeket végzi. 
A polgármester mandátumának idő előtti megszűnése esetében a polgármesteri tisztséget ideiglenesen az 
alpolgármester látja el. 
A polgármesteri tisztséget ellátó alpolgármester nem rendelkezik szavazati joggal a községi tanács 
döntéshozatalában. 
A polgármesterrel egyetértésben az alpolgármester is eldöntheti, hogy tisztségét hivatásszerűen fogja 
ellátni.  
 

33.  cikk 
Amennyiben olyan okok merülnek fel, amelyek következtében sem a polgármester, sem az alpolgármester 
nem tudja ellátni tisztségét, a polgármesteri tisztséget a polgármester által kijelölt tanácstag, kijelölés 
hiányában pedig a községi tanács korelnöke tölti be. 
A községi tanácstag a helyettesítés idejében a polgármesteri hatáskörbe tartozó folyó ügyeket látja el. 
 

34.  cikk 
Amennyiben ezt a törvény vagy egyéb szabály lehetővé teszi, a községi bizottságokat és egyéb szakmai 
testületeket a polgármester is kinevezheti. 
A polgármester a saját hatáskörébe tartozó ügyek tanulmányozására szakmai- és tanácsadó 
testületekként, bizottságokat és egyéb munkatestületeket alapíthat. 
 

35.  cikk 
A polgármesteri mandátum idő előtti megszűnéséről törvény rendelkezik. 
 
 

4. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG  
 

36.  cikk 
A felügyelőbizottság a községi közfogyasztás legmagasabb szintű ellenőrző szerve. 
A törvény értelmében a felügyelőbizottság jogkörébe az alábbiak tartoznak: 

  felügyeli a községi vagyon kezelését,  

  felügyeli a községi költségvetés forrásainak rendeltetésszerű és ésszerű felhasználását, 

  ellenőrzi a költségvetési fogyasztók pénzügyi gazdálkodását. 
A felügyelőbizottság saját hatáskörében megállapítja a községi szerveknek, a községi hivatalnak, a 
közintézeteknek, a közüzemi vállalatoknak és a községi alapoknak, valamint más, községi költségvetési 
fogyasztóknak és meghatalmazott személyeknek a községi közpénzekkel és vagyonnal történő 
gazdálkodásának törvényességét és szabályszerűségét, valamint felméri a községi költségvetési források 
felhasználásának hatékonyságát és gazdaságosságát. 
 

37.  cikk 
A felügyelőbizottságnak 3 tagja van. A felügyelőbizottsági tagokat a községi tanács legkésőbb az első 
ülését követő 45 napon belül nevezi ki. A felügyelőbizottsági tagok legalább 6. szintű végzettséggel, 
pénzügyi-számviteli vagy jogi tapasztalatokkal kell, hogy rendelkezzenek.  A községi felügyelőbizottsági 
tagokat a Mandátumvizsgáló-, választási- és kinevezési bizottság jelöli. 
 
A felügyelőbizottsági tagsági tisztség összeférhetetlenségéről törvény rendelkezik. 
 
A felügyelőbizottsági tagság a törvény rendelkezései alapján szűnik meg. 
A felmentésről szóló döntést a felügyelőbizottság javaslatára a községi tanács fogadja el. 
 

38.  cikk 
A felügyelőbizottság kinevezése utáni első ülését a polgármester hívja össze. A felügyelőbizottság 
megalakulásához a tagok többségének jelenléte szükséges. 
A felügyelőbizottság tagjai saját soraikból választják meg a felügyelőbizottság elnökét. A 
felügyelőbizottságot az elnök képviseli, ő hívja össze és vezeti az üléseit. 
A felügyelőbizottság munkáját ülések formájában végzi, és döntéshozatalát az üléseken jelenlévő tagok 
szavazattöbbségével fogadja el. 
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A felügyelőbizottság székhelye Hodos Község székhelyén, a Hodos 52 cím alatt van. Üléseihez a 
felügyelőbizottság a községi hivatal helyiségeit használja. 
A felügyelőbizottság saját anyagaihoz saját pecsétjét használja. 
 

39.  cikk 
A felügyelőbizottság önállóan készíti el munkatervét, amely tartalmazza az éves ellenőrzési programot és 
a pénzügyi terv javaslatát, majd ezt a naptári év decemberében benyújtja a polgármesternek. 
 
A felügyelőbizottság csak akkor kezdhet ellenőrzési eljárást, ha az ilyen ellenőrzést az ellenőrzési program 
tartalmazza. Amennyiben a felügyelőbizottság az ellenőrzési programban nem szereplő ellenőrzést kíván 
lefolytatni, előzetesen bővítenie kell az ellenőrzési programot. Az ellenőrzési program kibővítését benyújtja 
a polgármesternek és a községi tanácsnak. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzési program módosítására. Az 
ellenőrzési program kiegészítését és módosítását meg kell indokolni. 
A felügyelőbizottság évente január végéig köteles az előző évre vonatkozó éves jelentését a 
polgármesternek és a községi tanácsnak benyújtani. 
 

40. cikk 
A felügyelőbizottság az üzleti beszámoló és zárszámadások, valamint a község és a költségvetési 
fogyasztó közötti szerződés, szükség esetében pedig további dokumentáció alapján ellenőrzi a 
költségvetési fogyasztók (közüzemi vállalatok, közintézetek és mások) pénzügyi gazdálkodását. 
Az ellenőrzési eljárás során a felelős és ellenőrzött személyek kötelesek az összes szükséges 
dokumentumot a felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátani, az ellenőrzési eljárásban részt venni, a 
megállapításokra válaszolni és megfelelő magyarázatokkal szolgálni. 
Az önkormányzatnál és a községi szerveknél a felügyelőbizottság közvetlen ellenőrzést folytathat. Az 
ellenőrzés előtt, a felügyelőbizottság az ellenőrzésről értesíti a polgármestert és a költségvetési fogyasztó 
felelős személyét.  
 

41. cikk 
Amennyiben olyan körülmények merülnek fel, amelyek alapján feltételezhető a felügyelőbizottsági tag 
elfogultsága, a felügyelőbizottság kizárja az érintett tagot az ellenőrzésből és a döntéshozatalból. A 
felügyelőbizottsági tag kötelessége, hogy más hivatalos személyhez hasonlóan, mihelyt felismeri, hogy 
adottak az olyan okok, amelyek alapján elfogulatlanságát kétségbe vonják, illetve vonhatják, azonnal 
elindítani a saját kizárására vonatkozó eljárást.  
Az előző bekezdésbe foglalt körülmények az alábbi esetekben adottak: 

- ha az ellenőrzött felelős személye, törvényes képviselője, ügyvezetője vagy megbízottja egyenes ági 
vérségi rokonságban, illetve negyedik fokú oldalági rokonságban van a felügyelőbizottsági taggal, 
annak házas- vagy élettársa, illetve vele második fokú sógorságban van; 

- ha a felügyelőbizottsági tag vagy annak családtagja, vagy házas-, illetve élettársa az ellenőrzött jogi 
személy (közvetlen vagy közvetett) tulajdonosa vagy társtulajdonosa; 

- a felelős személynek, illetve annak törvényes képviselőjének, ügyvezetőjének vagy megbízottjának 
gondnoka, örökbefogadója, örökbefogadottja vagy nevelő szülője; 

- ha a felügyelőbizottsági tag az ellenőrzött közintézet vagy közüzemi vállalat alkalmazottja, vagy 
valamilyen szerződéses munkaviszonyban áll az ellenőrzött költségvetési fogyasztóval; 

- ha a felügyelőbizottsági tag vagy annak családtagja, vagy házas-, illetve élettársa az ellenőrzött 
személlyel azonos tevékenységre bejegyzett jogi személy vagy intézet tulajdonosa vagy 
társtulajdonosa. 

A felügyelőbizottsági tag kizárását vonja maga után az ellenőrzött személy ez irányú követelése is. A 
kizárási követelést a felügyelőbizottságnál kell benyújtani, és a beadványba kell foglalni a kizárást indokoló 
körülményeket. 
A kizárástól a felügyelőbizottság dönt. 
 

42. cikk 
Az egyes ellenőrzésekben az ellenőrzési programban kijelölt felügyelőbizottsági tag (a továbbiakban: 
ellenőr) illetékes. Az ellenőr elkészíti az ellenőrzési jelentés tervezetét, és ezt a felügyelőbizottság 
elnökéhez továbbítja. Az ellenőrzési jelentés tervezete azonos elemekből áll, mint az ellenőrzési jelentés. 
A felügyelőbizottság elnöke három napos határidővel észrevételezheti az ellenőrzési jelentés tervezetét. 
Amennyiben az ellenőr nem veszi figyelembe az észrevételeket, a felügyelőbizottság elnöke az ellenőrzési 
jelentés tervezetét, az észrevételekkel együtt, megküldi a felügyelőbizottság többi tagjának, és az 
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ellenőrzési jelentés tervezetének megküldését követő 8 napon belül összehívja a felügyelőbizottság 
ülését. 
Az ellenőrzési jelentés tervezetét a felügyelőbizottság ülésen vitatja meg, ahol mindegyik tagnak 
nyilatkoznia kell, majd a végén a felügyelőbizottság elnöke nyilatkozik. A nyilatkozatokat követően a 
felügyelőbizottság elfogadja az ellenőrzési jelentés tervezetét. 
Amennyiben az ellenőrzési jelentés tervezetét nem fogadják el, a felügyelőbizottság köteles 
megfogalmazni a módosítási, illetve kiegészítési irányelveket. Az ellenőr köteles az irányelvek 
figyelembevételével az ellenőrzési jelentés tervezetét kiegészíteni. 
Az ellenőrzési jelentés tervezetét a felügyelőbizottság elnöke írja alá. 
 

43.  cikk 
A felügyelőbizottság az ellenőrzési jelentés tervezetét az elfogadását követő nyolc napon belül megküldi 
az ellenőrzött személynek. Az ellenőrzött személy a jelentéstervezet kézbesítését követő tizenöt napon 
belül kifogásolhatja az egyes tételeket.  
A visszajelző jelentés tartalmazza az ellenőrzött szervnek a jelentéstervezetbe foglalt, minden olyan 
megállapításra adott véleményét, észrevételeit és magyarázatait, amelyeknél szabálysértés megállapítása 
történt. Amennyiben az ellenőrzött szerv írásos bizonyítékokkal rendelkezik, ezeket mellékeli a visszajelző 
jelentéshez. 
Az ellenőrzési jelentéstervezet és az ellenőrzött szerv visszajelző jelentése alapján a bizottság elkészíti az 
ajánlásokat és javaslatokat tartalmazó jelentést. Az ajánlás a bizottság végleges okmánya, és a jelentés 
címének tartalmaznia kell a leírtakat.  
Az előző bekezdésbe foglalt határidők lejárta után, illetve az ellenőrzött személy fellebbezésével 
kapcsolatos döntést követően, a felügyelőbizottság elfogadja az ellenőrzési jelentést, amelyet megküld az 
ellenőrzött személynek, a községi tanácsnak és a polgármesternek, szükség esetében pedig a 
számvevőszéknek és az illetékes minisztériumnak is.  
 

44. cikk 
A törvénnyel és a községi felügyelőbizottsági jelentés kötelező összetevőiről szóló szabályzat értelmében, 
az ellenőrzési jelentésnek az összes kötelező elemet tartalmaznia kell.  
A megállapításoknak az ellenőrzés során megállapított, az értékelés, vélemény, ajánlások, illetve 
javaslatok alapját képező, teljes és hiteles állapotot kell tartalmaznia. 
Az értékeléssel a felügyelőbizottság megállapítja, melyik előírások sérültek (szabályos gazdálkodás) 
és/vagy azt, hogy mennyire felel meg az ellenőrzött személy gazdálkodása az ellenőrzés során 
alkalmazott mércéknek. 
A vélemény azt tartalmazza, szabályos és/vagy ésszerű volt-e az ellenőrzött személy gazdálkodása. 
A gazdálkodás akkor szabálytalan, ha az ellenőrzött személy a jogszabályokkal és egyéb okmányokkal 
(szerződéssel, kollektív szerződéssel, valamint egyéb általános és egyedi okmányokkal) ellentétesen, 
azaz ezek mellőzésével járt el. 
Nem ésszerű gazdálkodás a nem gazdaságos és/vagy nem hatékony és/vagy nem eredményes 
gazdálkodás. 
Nem gazdaságos a gazdálkodás, ha az ellenőrzött személy kevesebb ráfordítással is elérhette volna az 
azonos eredményeket. 
Nem hatékony a gazdálkodás, ha az ellenőrzött személy azonos ráfordítással nagyobb eredményeket 
érhetett volna el. 
Sikertelen gazdálkodásnak minősül, ha az ellenőrzött személy gazdálkodási céljait nem érte el. 
Az ajánlások a gazdálkodás szabályosságával és gazdaságosságával kapcsolatos ajánlásokat 
tartalmazzák (a közpénzek gazdaságosabb, hatékonyabb és sikeresebb felhasználása). A 
felügyelőbizottság ajánlatásaival és javaslataival rendszerint a gazdálkodás javítására vonatkozó tanácsot, 
illetve útmutatást ad az ellenőrzött személynek. 
 

45.  cikk 
Amennyiben a felügyelőbizottság a község gazdálkodásában a felügyelőbizottsági ügyrendbe foglalt 
súlyosabb szabálysértést vagy szabálytalanságot állapított meg, a végleges jelentés elfogadásától 
számított tizenöt napon belül erről értesítenie kell az illetékes minisztériumot és a számvevőszéket. 
Amennyiben a felügyelőbizottsági megállapítás szerint fennáll az alapos gyanúja, hogy az ellenőrzött, 
illetve felelős személy szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, megállapításairól köteles az 
illetékes bűnüldözési hatóságot értesíteni. 
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46.  cikk 
Az ellenőrzött személyek kötelesek a felügyelőbizottsági véleményeket, ajánlásokat és javaslatokat 
tiszteletben tartani. A községi tanács, a polgármester és a községi költségvetési források fogyasztói 
kötelesek a felügyelőbizottsági jelentéseket megvitatni, és a felügyelőbizottsági ajánlásokat és javaslatokat 
saját jogkörükben alkalmazni. 

47.  cikk 
A felügyelőbizottság köteles beszámolót készíteni a polgármesternek és a községi tanácsnak az elvégzett 
munkáról és a források felhasználásáról, és évente legalább egyszer beszámolni a tevékenységéről és a 
saját feladatkörében tett fontosabb megállapításokról, valamint javaslatokat tenni a gazdálkodás 
javítására.  

48.  cikk 
A felügyelőbizottság munkája nyilvános. 
A felügyelőbizottság munkájának nyilvánosságáról, és a nyilvánosság korlátozásáról az ügyrend 
rendelkezik. 
A felügyelőbizottsági munka nyilvánosságáról, azaz a nyilvánosság tájékoztatásáról a felügyelőbizottság 
elnöke, illetve az általa megbízott személy illetékes gondoskodni. 
 

49.  cikk 
A felügyelőbizottság részére a szakmai- és adminisztratív segítséget a polgármester és a községi hivatal 
biztosítja. 
A polgármester kijelöli a községi hivatal alkalmazottját, aki segít az ülések előkészítésében és 
lebonyolításában, a jegyzőkönyvek, valamint a felügyelőbizottság egyéb iratainak megírásában és 
kiküldésében, az anyagok archiválásában, a levelezésben és egyéb, a felügyelőbizottság zavartalan 
tevékenységét biztosító adminisztratív-technikai háttér biztosításában. 
A felügyelőbizottságnak a községi hivatal közalkalmazottai, illetve külső szakértők, belső könyvvizsgálók 
és mások nyújthatnak szakértői segítséget. Különleges szakértői ellenőrzési feladatok ellátásához, a 
felügyelőbizottság javaslatára, a községi tanács által kinevezett szakértő is igénybe vehető. 
 

50.  cikk 

A felügyelőbizottság tevékenységéhez a forrásokat a községi költségvetésből, a felügyelőbizottság éves 
munkaprogramja és pénzügyi terve alapján, külön költségsoron biztosítják. A források felhasználásának 
ellenőrzésére a polgármester külön megbízottat jelöl ki. 

51.  cikk 

A felügyelőbizottsági elnököt és tagokat, az elvégzett munkáért, a községi tisztségviselők béréről és a 
községi tanács munkatestületi tagjainak javadalmazásáról szóló, a községi tanács által elfogadott 
szabályzat értelmében juttatás illeti meg. A szakértőnek és egyéb szakembereknek a polgármester által 
megkötött vállalkozási vagy megbízási szerződés szerinti díj jár. A szakértő által végzett munkáért járó 
juttatás mértékét a bírósági szakértők tarifáját rendező szabályzat alapján kell meghatározni. 

52.  cikk 
A felügyelőbizottság saját tevékenységét a tagok többségi szavazatával elfogadott ügyrenddel 
szabályozza. 

5. A KÖZSÉGI HIVATAL 
 

53.  cikk 
A községi hivatal belső szervezettségét és feladatkörét, a polgármester javaslatára, a községi tanács 
rendeletben határozza meg. 
A községi hivatal munkakör-leírásait a polgármester határozza meg. 
 

54.    cikk 
A polgármester javaslatára a községi tanács eldöntheti, hogy más községgel vagy községekkel közös 
községi hivatalt alapít. 
A közös községi hivatal szervezettségéről és tevékenységéről, a polgármesterek közös javaslatára, a 
községi tanácsok által elfogadott, rendeletbe foglalt alapítói okmány rendelkezik. 
 

55.     cikk 
A községi szervek a természetes és jogi személyek jogairól és kötelezettségeiről, valamint azok 
közigazgatási ügyekből eredő jogi hasznáról, közigazgatási eljárásban döntenek. 
A község a saját jogkörébe tartozó és az állami hatáskörből átruházott közigazgatási ügyekben egyedi 
okmányokkal dönt. 
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Amennyiben egyes esetekben a törvény másképp nem rendelkezik, a községi hatáskörbe tartozó 
közigazgatási ügyekben első fokon a községi hivatal, másodfokon pedig a polgármester dönt. Amennyiben 
a törvény másképp nem rendelkezik, a közös községi igazgatósági szerv határozata elleni 
fellebbezésekről a helyileg illetékes község polgármestere dönt. 
 

56. cikk 
A községi hivatal hatáskörébe tartozó egyedi okmányokat a polgármester meghatalmazásával, a községi 
titkár írja alá. A meghatalmazás tartalmazhatja a községi hivatal egyéb hivatalos személyeinek megbízását 
is, ha ezek megfelelnek a közigazgatási ügyekben történő döntésekre, az eljárás egyes szakaszainak 
vagy a teljes eljárás vezetésére és a közigazgatási ügyekben történő döntéshozatalra vonatkozó, 
törvénybe foglalt feltételeknek. 
Amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik, az előző bekezdésbe foglalt személyek az állami 
hatáskörből a községre átruházott ügyekben is dönthetnek. 
 

57. cikk 
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény és egyéb, közigazgatási eljárásra vonatkozó jogszabály 
következetes megvalósításáról a községi titkár gondoskodik, aki biztosítja a kormányrendelettel 
összhangban történő közigazgatási ügyvitelt. 
 

58. cikk 
A község eredeti hatáskörébe tartozó ügyekben hozott egyedi okmányok elleni fellebbezésekről a 
polgármester dönt. A polgármester döntése ellen közigazgatási per indítható. 
A községre átruházott, állami hatáskörbe tartozó ügyekben, a község által kiadott elsőfokú egyedi 
okmányok elleni fellebbezésekről a törvényben meghatározott állami szerv dönt. 
 

59. cikk 
A községi hivatal alkalmazottjának kizárásáról a község titkára dönt. 
A községi titkár kizárásáról a polgármester, a polgármester kizárásáról a községi tanács dönt, amely 
kizárás esetében határoz is az adott ügyben. 
 
 

6. A KÖZSÉGI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT 
 

60. cikk 
A községi jogvédő szolgálatról törvény rendelkezik.  
 
 

7. A KÖZSÉG EGYÉB SZERVEI 
 

62. cikk 
A község különböző közigazgatási feladatainak ellátásáról rendelkező törvények értelmében kötelező 
jelleggel megalapítandó szervek szervezettségéről, feladatköréről és összetételéről a polgármester, illetve 
a községi tanács az adott szerv megalapításáról szóló határozattal dönt. 
 

63. cikk 
Az elfogadott tervek értelmében, a községi polgárvédelmi parancsnok és parancsnokság a polgárvédelem 
és egyéb védelmi, mentési és segítségnyújtási erők operatív szakmai vezetője. 
A polgárvédelmi parancsnok és biztosok munkájukért a polgármesternek felelnek. 
 
 
 

IV. A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK KÜLÖN JOGAI 
 

64. cikk 
A község ápolja saját nemzetiségi jellegét, biztosítja a magyar nemzeti közösség és tagjainak 
egyenjogúságát és megvalósítja külön jogaikat, valamint gondoskodik a magyar nemzeti közösség 
egyetemes fejlődéséről.  
A nemzetiségileg vegyesen lakott területen mind a szlovén, mind a magyar nyelv hivatalos nyelv. A két 
nyelv egyenrangú.  
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A magyar nemzeti közösséghez tartozó polgárok számára, mind a közéletben, mind a társadalmi életben 
biztosított az anyanyelvük használata. 
 

65. cikk 
A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén a községi szervek és közszolgáltatók ügyintézése 
szlovén és magyar nyelven folyik. Munkájuk során kötelesek figyelembe venni a magyar nemzeti közösség 
tagjainak hivatalos személyi adatait és ezek alkalmazását.  
A törvénnyel összhangban, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, a község szervei, az állami 
szervek, a közüzemi vállalatok és intézetek kétnyelvű feliratokat, pecséteket, nyomtatványokat és egyéb 
űrlapokat használnak.  
A nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a házasságkötési szertartások szlovén, illetve magyar 
nyelven, az ifjú pár kívánságára pedig mindkét nyelven történnek.  
 

66. cikk 
A nemzetiségileg vegyesen lakott területen a helységnevek, utcanevek, kihirdetések, értesítések és 
figyelmeztetések, valamint más közérdekű feliratok kétnyelvűek. A nemzetiségileg vegyesen lakott 
területen minden községi és állami szervnek, vállalatnak, gazdasági társaságnak, magánvállalkozónak, 
közintézetnek, egyesületnek, valamint egyéb szervezetnek és közösségnek kétnyelvű feliratú táblát kell 
kihelyeznie.   
A kétnyelvű feliratoknak biztosítaniuk kell mindkét nyelv egyenrangú külső megjelenítését.   
 

67. cikk 
A nemzetiségileg vegyesen lakott területen a polgárok közgyűlései, a nyilvános manifesztációk, 
összejövetelek és minden más rendezvény szlovén és magyar nyelven zajlik. 
 

68. cikk 
A község alapszabályát és egyéb okmányait le kell fordítani magyar nyelvre, majd szlovén és magyar 
nyelven közzétenni. 
A magyar nemzeti közösség képviselőinek, a községi tanácsban és annak szerveiben végzett munkájuk 
során, jogában áll anyanyelvük használata.  
 

69. cikk 
A nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a község külön gondot fordít a kétnyelvű óvodák és iskolák 
fejlesztésére és működésére. 
A község, a magyar nemzeti önkormányzati közösség tanácsával együttműködve, támogatja és ösztönzi a 
magyar nemzeti közösség kulturális tevékenységeit, a sajtót, az elektronikus médiát és a kiadói 
tevékenységet, a magyar nemzeti közösség működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítását, 
valamint az anyanemzettel és a Magyar Köztársaság határ menti megyéivel való kapcsolatokat. 
 

70.  cikk 
A község biztosítja a magyar nemzeti közösség működéséhez szükséges helyiségeket és egyéb tárgyi 
feltételeket. 
A község saját hatáskörében külön dokumentumokkal rendezi a nemzeti közösség jogait és 
finanszírozását érintő kérdéseket. Ezekhez az előírásokhoz a nemzeti közösség tanácsa, a községi 
tanácsban működő képviselői által adja jóváhagyását.   
 

71.  cikk 
A községi tanács, bizottság vagy más szerv köteles megtárgyalni a községi magyar nemzeti 
önkormányzati közösség tanácsának a nemzeti közösség helyzetére vonatkozó, a nemzetiségileg 
vegyesen lakott területek jellegzetességeinek megőrzését szolgáló kezdeményezéseit. A községi tanács 
határozatairól, véleményéről és döntéseiről a községi magyar nemzeti önkormányzati közösséget írásban 
tájékoztatja. 
A kölcsönös tájékoztatás érdekében a községi szervek és a községi nemzeti közösség szervei kötelesek 
egymáshoz eljuttatni üléseik jegyzőkönyvét.  
Amikor a községi szervek a magyar nemzeti közösség tagjai külön jogainak érvényesítésével kapcsolatos 
ügyekről döntenek, előzetesen kötelesek beszerezni a községi önkormányzati közösség beleegyezését, 
amikor pedig a nemzetiségileg vegyesen lakott területek helyzetéről és jellegének megőrzéséről döntenek, 
kötelesek kikérni a nemzeti önkormányzati közösség véleményét.  
 

72.  cikk 
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A községi tanács hatásköre keretében, a 71. cikk harmadik bekezdésével összhangban, a magyar nemzeti 
közösség községi tanácsának, a községi tanácsban lévő képviselője - a magyar nemzeti közösség 
képviselője - által, a községi tanács által elfogadásra kerülő alábbi okmányokhoz adja jóváhagyását: 

a. a község alapszabálynak és az alapszabály módosításainak elfogadása, 
b. a községi jelképek, 
c. a község nemzetiségileg vegyesen lakott területén lévő települések, utcák és terek 

elnevezése, 
d. a nyilvános jelzőtáblák és a látható kétnyelvűség jelölése, 
e. minden egyéb, a magyar nemzeti közösség külön jogait rendező ügy.  

 
 

73. cikk 
A községi magyar nemzeti önkormányzati közösség tanácsa előzetesen az alábbiakat véleményezi: 

➢ a község fejlesztési tervei, 

➢ a kultúra, az oktatás és a tájékoztatás hosszú távú irányelvei, 

➢ minden egyéb, a magyar nemzeti közösség külön jogainak megvalósításával kapcsolatos kérdés.  
 

V. A POLGÁROK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE A KÖZSÉGI DÖNTÉSHOZATALBAN  
 

74. cikk 
A polgárok községi döntéshozatali részvételének közvetlen formái:  

- a polgárok közgyűlése,  

- a népszavazás és  

- a népi kezdeményezés.  
 

1. A POLGÁROK KÖZGYŰLÉSE 
 

75.  cikk 
A polgárok a polgárok közgyűlésén: 

  megvitatják a község területének, nevének vagy székhelyének módosításával kapcsolatos 
kezdeményezéseket és javaslatokat, valamint kezdeményeznek és véleményezik ezeket a kérdéseket, 

  megvitatják a más községekkel való együttműködéssel és a szélesebb helyi önkormányzati 
közösségek létrehozásával kapcsolatos javaslatokat és kezdeményezéseket, 

  javaslatokat tesznek, megvitatják és állást foglalnak a települések területével, valamint a települések 
megnevezésével kapcsolatosan, 

  a törvénnyel összhangban elvégzik a választópolgárok közgyűlésének feladatait, 

  javaslatokat terjesztenek a községi szervek elé a község fejlesztési programjával, a 
területgazdálkodással, valamint az életkörnyezet védelmével kapcsolatosan, 

  állást foglalnak a nagyobb területi beavatkozásokkal, például energetikai létesítmények építésével, 
valamint hulladék és veszélyes anyagok lerakásával kapcsolatosan, 

  megvitatják és véleményt alkotnak, illetve állást foglalnak, valamint döntenek a törvény, a jelen 
alapszabály vagy községi rendelet, ill. a községi tanács vagy a polgármester által kijelölt ügyekről. 

Az adott ügyben illetékes községi szervek kötelesek megvitatni és feladataik végrehajtásánál figyelembe 
venni a polgárok közgyűlésének határozatait, javaslatait, kezdeményezéseit, álláspontjait és véleményét. 
Amennyiben az illetékes szerv úgy véli, hogy a polgárok közgyűlésének határozatai, javaslatai, 
kezdeményezései, álláspontjai és véleményei nem vehetők figyelembe, köteles ezt a polgárokkal 
megfelelő módon és időben tudatni és véleményét megindokolni. 
 

76.  cikk 
A polgárok közgyűlése az egész község területén, egy településen vagy településrészen hívható össze. 
A polgárok közgyűlését a polgármester saját vagy a községi tanács kezdeményezésére hívja össze. 
A község választópolgárai legalább 5 százalékának követelésére a polgármester köteles összehívni a 
polgárok községi szintű közgyűlését. 
A választóknak a polgárok közgyűlése összehívására vonatkozó követelésének tartalmaznia kell a 
megtárgyalandó ügy írásos megindokolását. A követeléshez csatolni kell a beadványt támogató választók 
jegyzékét. A névsornak tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési idejét, állandó lakcímét és 
aláírását. Ha megállapítja, hogy azt nem támogatja kellő számú választópolgár, a polgármester a 
beadványt határozattal elutasíthatja. Az erről szóló határozatot az indokolással együtt a beadvány 
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indítványozójának, vagy első aláírójának kell kézbesíteni. A polgármester a szabályosan beterjesztett 
beadvány kézbesítését követő, legkésőbb 30 napon belül összehívja a polgárok közgyűlését. 
 

77.  cikk 
A polgárok közgyűlése meghívójának tartalmaznia kell az érintett területet, a közgyűlés ülésének 
helyszínét és idejét, valamint a napirendi javaslatot. 
A polgárok közgyűlésének összehívását a helyileg szokásos módon kell közzétenni. 
 

78.  cikk 
A polgárok közgyűlését a polgármester, vagy az általa megbízott alpolgármester vezeti. A polgármester 
javasolhatja a polgárok közgyűlésének a levezető elnökség kinevezését. 
 
A polgárok közgyűlésének döntései, javaslatai, kezdeményezései, álláspontjai és véleményei abban az 
esetben érvényesek, ha az ülésen a meghívóval érintett terület választópolgárainak legalább öt százaléka 
részt vesz. 
A polgárok közgyűlése határozatának elfogadásához, a közgyűlés ülésén résztvevők legalább felének a 
támogatása szükséges. 
A községi igazgatóságnak, a polgármester által kinevezett közalkalmazottja megállapítja a polgárok 
közgyűlésének határozatképességét és a döntéseket támogatók számát, valamint jegyzőkönyvet vezet a 
döntésekről. A községi titkár tájékoztatja a községi tanácsot és a polgármestert a polgárok közgyűlésének 
jegyzőkönyvéről, valamint helyileg szokásos módon közzéteszi azt. 

 
2. NÉPSZAVAZÁS A KÖZSÉGI ÁLTALÁNOS OKMÁNYOKRÓL 

 
79.  cikk 

A polgárok népszavazáson dönthetnek a községi tanács által elfogadásra kerülő, a község általános 
okmányaiba foglalt kérdésekről, kivéve a költségvetést és a költségvetési zárszámadást, valamint azon 
általános okmányokat, amelyek a törvénnyel összhangban a községi adókat és az egyéb adóformákat 
írják elő. 
A polgármester, vagy a községi tanácstag javaslatára, a községi tanács, az előző bekezdésbe foglalt 
általános okmányról népszavazást írhat ki. 
A község választóinak legalább öt százalékának követelésére, illetve ha törvény vagy a községi 
alapszabály így rendelkezik, a községi tanács köteles népszavazást kiírni. 
 

80.  cikk 
A polgármester, vagy a községi tanács tagja, a népszavazás kiírásának javaslatát a község általános 
okmányának elfogadásától számított 15 napon belül terjesztheti be. 
A községi tanácsot, a választói népszavazás kiírásáról beterjesztett indítványról, a község általános 
okmányának elfogadásától számított 15 napon belül, írásban kell értesíteni. 
A népszavazás kiírását kezdeményező javaslat beterjesztése, illetve a népszavazás kiírására vonatkozó 
választói kezdeményezés esetében, a polgármester a javaslatról, illetve kezdeményezésről szóló döntésig, 
illetve a népszavazási eredmény megismeréséig, visszatartja az általános okmány közzétételét. 
 

81.  cikk 
Ebben az esetben a népszavazás utólagos referendum, amelyen a polgárok elfogadják vagy elvetik a 
község elfogadott általános okmányát, vagy annak egyes rendelkezéseit. 
Amennyiben a község általános okmányát, illetve ennek egyes rendelkezéseit a népszavazás jóváhagyta, 
a polgármester köteles azt a népszavazási eredménnyel együtt közzétenni. 
Amennyiben a község általános okmányát, illetve ennek egyes rendelkezéseit a népszavazás elutasította, 
az okmányt csak a választópolgárok akaratának megfelelően módosítva lehet közzétenni. 
A választópolgárok referendumi döntése, amellyel elfogadták, illetve elutasították a község általános 
okmányát vagy ennek egyes rendelkezéseit, a népszavazással érintett, általános okmányt elfogadó 
községi tanácsot a mandátumai lejártáig kötelezi. 
 

82.  cikk 
A község általános okmányával, illetve annak egyes rendelkezéseivel kapcsolatos népszavazási 
kezdeményezésnek tartalmaznia kell a népszavazás kiírásának alaki követelményeit. A követelményben 
egyértelműen meg kell fogalmazni a referendumi kérdést és a kezdeményezés megindokolását. 
A választópolgároknál a község bármelyik választópolgára, politikai pártja vagy a község szűkebb része 
kezdeményezheti a népszavazás kiírásával kapcsolatos beadvány benyújtását. Az indítványt támogató 
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választók névsorának tartalmaznia kell az aláírók személyi adatait, nevét, születési adatait és állandó 
lakcímét. 
A választói népszavazást indítványozó írásban értesíti a községi tanácsot és az indítványt felterjeszti a 
polgármesternek. 
 
Amennyiben a polgármester úgy ítéli meg, hogy a kezdeményezés nem felel meg a jelen cikk első 
bekezdésébe foglaltaknak, illetve ellentétes a törvénnyel és a községi alapszabállyal, erről a 
kezdeményezés kézbesítését követő nyolc napon belül értesíti, és nyolc napon belüli hiánypótlásra szólítja 
fel a kezdeményezőt. Amennyiben a kezdeményező ezt nyolc napon belül nem teljesíti, az indítvány 
visszavontnak minősül, amiről a polgármester haladéktalanul értesíti a kezdeményezőt és a községi 
tanácsot. 
A kezdeményező, az előző bekezdésbe foglalt értesítés kézbesítését követő nyolc napon belül 
közigazgatási bíróság előtt követelheti a polgármester döntésének felülvizsgálatát. 
 

83.  cikk 
A választók a népszavazás kiírásáról szóló követelményt személyesen, aláírásukkal támogatják.  
A polgármester kijelöli az aláírásgyűjtő űrlap alaki formáját, amelynek egyértelműen tükröznie kell a 
népszavazás kiírásának követelményét és az aláírásgyűjtés határidejét. A polgármesternek lehetővé kell 
tenni a népszavazás digitális aláírással történő támogatását is.  
A személyes aláírás, a választói jog nyilvántartását vezető illetékes állami hatóság előtt történik. 
A népszavazás kiírására vonatkozó követelmény akkor minősül beterjesztettnek, ha azt a kijelölt határidőig 
aláírásával elegendő választó támogatta. 
 

84.  cikk 
A községi tanács a népszavazást, a polgármester, vagy a községi tanácstag javaslatának a referendum 
kiírásával kapcsolatos döntését követő tizenöt napon belül, ill., az előző cikk negyedik bekezdésével 
összhangban, a népszavazás kiírásáról szóló követelmény beterjesztése után tizenöt napon belül írja ki, 
kivéve, ha a törvény értelmében alkotmányos elbírálásért fordul. 
A népszavazást legkorábban a kiírást követő harminc, illetve legkésőbb negyvenöt napon belül, vasárnap 
vagy egyéb munkaszüneti napon kell lebonyolítani. 
A községi tanács a referendum kiírásáról szóló okmányával kijelöli a referendum típusát, a népszavazásra 
bocsátott általános okmányt, ill. ennek rendelkezéseit, a népszavazási kérdés szövegét, amelyről a 
szavazás napján a „MELLETTE” vagy az „ELLENE” szócska bekarikázásával döntenek, valamint a kiírás 
és a szavazás napját. 
A népszavazás kihirdetéséről szóló okmányt, az általános községi okmányoknak, a jelen alapszabályba 
foglalt közzétételi módján kell közzé tenni. 
A szavazás előtt tizenöt nappal, a községi választási bizottság a népszavazás kiírásáról szóló okmányt a 
médiában is közzéteszi. 
 

85.  cikk 
A népszavazáson szavazati joggal rendelkeznek mindazok a polgárok, akiknek a községi tanács tagjait is 
jogában áll választani. 
A népszavazási döntés akkor minősül elfogadottnak, ha a szavazáson résztvevők többsége mellette 
szavaz. 
 

86.  cikk 
A népszavazási eljárást a helyhatósági választásokat lebonyolító hatóság vezeti le. A szavazóbizottság 
munkájával kapcsolatos szabálytalanságok miatti óvásokról a községi választási bizottság dönt. 
Amennyiben a helyi önkormányzati törvény alapján a jelen alapszabály másképp nem rendelkezik, a 
referendumi szavazásra és a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos egyéb kérdésekre a 
népszavazásról és népi kezdeményezésről, valamint a helyhatósági választásokról szóló törvény 
rendelkezései vonatkoznak. 
A referendumi szavazás eredményeiről szóló jelentést a községi választási bizottság megküldi a községi 
tanácsnak, valamint az általános községi okmányoknak, a jelen alapszabályba foglalt közzétételi módján 
közzéteszi azt. 
 

3. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ NÉPSZAVAZÁS 
 

87.  cikk 
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A saját jogkörébe tartozó ügyekről történő döntés előtt, a községi tanács véleménynyilvánító népszavazást 
írhat ki. 
A véleménynyilvánító népszavazás a község egész területére vagy annak egy részére írható ki. 
A véleménynyilvánító népszavazás lebonyolítása a jelen alapszabálynak a község általános okmányaival 
kapcsolatos népszavazásról szóló rendelkezései alapján történik. 
A véleménynyilvánító népszavazáson kinyilvánított választói döntés a községi szervekre vonatkozóan, 
nem bír kötelező jelleggel. 
 

4. EGYÉB NÉPSZAVAZÁSOK 
 

88.  cikk 
A község polgárai helyi járulék bevezetéséről és amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi, más 
kérdésekről is népszavazáson dönthetnek.  
Amennyiben a népszavazásról szóló törvény rendelkezései másképp nem rendelkeznek, az előző cikkbe 
foglalt népszavazás lebonyolítása, a jelen alapszabály rendelkezése szerint történik. 

 
5. NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

 
89.  cikk 

A község választópolgárainak legalább öt százaléka követelheti a községi tanács, illetve más községi 
szerv hatáskörébe tartozó általános okmány vagy egyéb határozat kiadását, illetve visszavonását. 
Az előző bekezdésbe foglalt választói kezdeményezésnek a beterjesztésére és az eljárásra a törvény és a 
jelen alapszabálynak, a község általános okmányával kapcsolatos népszavazási eljárásra vonatkozó 
rendelkezései mérvadóak. 
Amennyiben a követelmény a község általános okmányának, illetve a községi tanács más határozatának 
visszavonására vonatkozik, a községi tanács köteles a beadványt a soron következő első tanácsülésen 
napirendre tűzni, és a szabályosan benyújtott követelményről, a kézbesítés napjától számított három 
hónapon belül dönteni. 
Amennyiben a beadvány az egyéb községi szervek döntésére vonatkozik, ezek a szabályosan benyújtott 
követelményről, a kézbesítés napjától számított egy hónapon belül kötelesek dönteni. 
 

90.  cikk 
A község polgárainak, a polgárok közgyűlésén és népszavazáson történő közvetlen döntéshozatali 
részvételéhez szükséges forrásokat a községi költségvetés biztosítja. 
 

VI.  
 

KÖZSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 

91.  cikk  
A községnek biztosítani kell az önmaga által és a törvénnyel meghatározott közszolgáltatásokat. 
A közszolgáltatásokat a község az alábbiak szerint teljesíti: 

  közvetlenül a községi hivatal keretén belül, 

  közintézetek és közüzemi vállalatok alapításával, 

  koncessziós szerződésekkel. 
 
 

92.  cikk 
A társadalmi tevékenységek területén a község az alábbi tevékenységek közszolgáltatásait biztosítja: 

  általános iskolai oktatás, 

  óvodai nevelés, 

  egészségügyi alapellátás és gyógyszertár, 

  személyes családtámogatás és 

  könyvtári tevékenység. 
A község más területeken, főként a zeneoktatás, a felnőttképzés, a kultúra, a sport és egyéb, közigényt 
kielégítő tevékenységek területén is biztosíthat közszolgáltatást. 
 
 

93. cikk 
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A gazdaságosabb és hatékonyabb közszolgáltatások biztosítása érdekében, a község más községekkel 
együttműködve közös közszolgáltató közjogi személyt alapíthat. 
 

94.  cikk 
A közüzemi szolgáltatások közül a község az alábbiakat biztosítja: 

  ivóvízellátás, 

  kommunális hulladék kezelése és hulladékfeldolgozási maradék feldolgozása, 

  kommunális- és csapadékszennyvíz elvezetése és tisztítása, 

  közterületek gondozása és takarítása, 

  közutak, útfelületek és zöldterületek gondozása, 

  fűtőberendezések, füstelvezető és szellőző berendezések vizsgálata, felügyelete és tisztítása 
levegővédelmi okból, 

  háztelkekkel történő gazdálkodás, 

  községi közutak karbantartása és más területek, amennyiben a törvény így rendelkezik. 
 

95.  cikk 
A község a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának feltételeit biztosítandó, amennyiben ezek a 
tevékenységek képezik a község gazdasági, szociális és környezetvédelmi funkciói megvalósításának 
alapját, más tevékenységek ellátásához is kijelölhet közszolgáltatást. 
 

96.  cikk 
A községi szolgáltatásokat ellátó közjogi személyeket a község a törvénybe foglalt feltételek figyelembe 
vételével, rendelettel alapítja meg. 
 

97.  cikk 
A gazdaságosabb és hatékonyabb közüzemi szolgáltatások biztosítása érdekében, a község más 
községekkel együttműködve, a községi közszolgáltatások teljes körű ellátórendszerben történő 
teljesítésére, közös közszolgáltató közjogi személyt alapíthat. 
 

98.   cikk 
A két vagy több község területére létrehozott közös közjogi személyek alapítói jogának gyakorlására, az 
alapító községek községi tanácsai közös szervet alapíthatnak, amelynek tagjai az alapító községek 
polgármesterei. 
A közös szerv alapítói okmánya meghatározza a közös szerv feladatkörét, a munka szervezését és a 
döntéshozatal módját, a finanszírozást és a közös szerv költségeinek megosztását. 
 

99. cikk 
A községnek kötelezően biztosítani kell a törvénnyel kötelező jelleggel elrendelt közüzemi 
szolgáltatásokat. 
 

VII. KÖZSÉG VAGYONA ÉS FINANSZÍROZÁSA  
      

100. cikk 
A község vagyonát a községi tulajdonban lévő ingóságok és ingatlanok, pénzeszközök és jogok képezik. 
A község a vagyonnal a jó gazda gondosságával köteles bánni. 
A vagyon elidegenítéséről és beszerzéséről a községi tanács illetékes dönteni. A polgármester javaslatára, 
a községi tanács elfogadja a pénzügyi- és tárgyi vagyon elidegenítésének éves tervét, valamint az éves 
beszerzések és építkezések tervét. Az éves elidegenítési programot a polgármester valósítja meg. 
A község tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon eladása vagy cseréje azonos eljárásban és módon 
történik, mint amit a törvény és a jogszabályok az állami vagyon eladására és cseréjére határoznak meg. 
 
Amennyiben az adott vagyon nagyobb költségekkel járna, illetve a vagyonszerzés a községre terheket 
róna, a visszterhesség nélkül szerzett vagyon esetében, előzetesen be kell szerezni a községi tanács 
jóváhagyását. 
 

101. cikk 
A község bevételei, a törvény értelmében, saját forrásaiból, adókból, illetékekből, díjakból és egyéb 
térítésekből származnak. 
A törvénnyel meghatározott feltételek mellett, a község pénzügyi kiegyenlítésre és egyéb állami 
költségvetési támogatási forrásokra jogosult. 
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102. cikk 

A község bevételeit és kiadásait, a községi tanács által, a községi tanács ügyrendje szerinti eljárásban 
elfogadott községi költségvetés tartalmazza. 
A községi tanács köteles a községi költségvetést olyan határidőig elfogadni, amely lehetővé teszi annak az 
adott költségvetési év január 1-ei hatályba lépését. 
A községi költségvetés kidolgozásáért és a községi tanácsnak, a törvény értelmében elfogadásra történő 
beterjesztéséért, a polgármester felel. 
A költségvetési kiadások növelésére vonatkozó javaslatoknak tartalmazniuk kell a költségvetési bevételek 
azonos összegű növekedésének, illetve más kiadások azonos összegű csökkentésének javaslatát. A 
magasabb kiadások nem mehetnek a költségvetési tartalék, az általános költségvetési céltartalékok és a 
további eladósodás terhére. 
 

103. cikk 
A községi költségvetés általános részből, külön részből és a fejlesztési programok tervéből áll. 
A költségvetés általános részét a bevételek és kiadások közös mérlege, a pénzügyi követelések és 
befektetések számlája, valamint a finanszírozási számla alkotja. 
A költségvetés külön része a községi költségvetés közvetlen fogyasztóinak pénzügyi terveiből áll. 
A fejlesztési programok tervét a községi költségvetés közvetlen fogyasztóinak, a hosszú távú tervek 
alapján elkészített, éves fejlesztési tervei képezik. 
 

104. cikk 
A költségvetés megvalósításáért a polgármester felel. 
A költségvetés megvalósítása keretében a polgármester a törvénybe, a törvények alapján kiadott 
jogszabályokba, a községi költségvetési rendeletbe és a község egyéb általános okmányaiba foglalt 
jogkörrel rendelkezik. 
A polgármester, a törvény, és a törvény alapján kiadott, illetékes pénzügyminiszteri előírásokkal 
összhangban köteles biztosítani a belső pénzügyi ellenőrzést. 
A költségvetési forrásokra vonatkozóan a polgármester rendelkezik. A költségvetés megvalósításával a 
polgármester megbízhatja az alpolgármestert és a községi hivatal adott közalkalmazottait. 
A polgármester júliusban beszámol a községi tanácsnak a költségvetés megvalósításáról. A 
beszámolónak tartalmaznia kell a törvény által meghatározott adatokat és információkat. 
 

105. cikk 
A község költségvetésének elfogadása a községi költségvetési rendelet elfogadásával egy időben történik, 
a pótköltségvetést pedig a községi tanács, a költségvetés módosításáról szóló rendelettel egyszerre 
fogadja el. 
A községi költségvetési rendelet meghatározza a költségvetési likviditás biztosítását szolgáló 
intézkedéseket, a források átcsoportosítását, a költségvetés megvalósításának ideiglenes visszatartását, a 
költségvetési egyensúly biztosításával kapcsolatos és egyéb, a költségvetés megvalósítására vonatkozó 
intézkedéseket és különleges meghatalmazásokat. 
A költségvetési rendelet meghatározza a költségvetési eladósodás és a tervezett kezességek mértékét, 
valamint egyéb, a törvénybe foglalt elemeket. 
Amennyiben a költségvetés megvalósítása során nem biztosítható a községi költségvetési egyensúly, a 
polgármester pótköltségvetés elfogadására tesz javaslatot. 
 

106. cikk 
Amennyiben a tárgyév előtt nem történik meg a községi költségvetés elfogadása, a község finanszírozása 
ideiglenesen a legutóbbi elfogadott költségvetés alapján, azonos a célirányzatokkal történik. 
A törvény értelmében történő ideiglenes finanszírozási határozatot a polgármester fogadja el. A határozat 
legfeljebb három hónapig hatályos, és a polgármester javaslatára, a községi tanács határozatával, további 
három hónapra meghosszabbítható. 
 

107. cikk 
A költségvetési források, a törvénybe és egyéb okmányokba foglalt összes feltétel teljesülése mellett, csak 
a költségvetésben meghatározott célokra és összegben használhatók fel. 
 

108. cikk 
A költségvetési források csak a törvénybe és a községi költségvetési rendeletbe foglalt feltételek mellett, 
és módon csoportosíthatók át. 
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Amennyiben évközben változik a költségvetési fogyasztó tevékenységi köre, a polgármester arányosan 
növeli vagy csökkenti a tevékenységére szánt forrásokat, illetve amennyiben a fogyasztó megszűnik és 
tevékenységét más költségvetési fogyasztó, a források átcsoportosításával egyetemben nem veszi át, a 
források a költségvetési tartalékba kerülnek. 
 
Az elvégzett átcsoportosításokról, a polgármester, július hónapban köteles a községi tanácsnak 
beszámolni. 
 

109. cikk 
A költségvetési év lejárta után a polgármester elkészíti a költségvetés zárszámadását és ezt elfogadásra, 
a községi tanács elé terjeszti. 
A zárszámadás elfogadásáról a polgármester, az elfogadást követő 30 napon belül értesíti az illetékes 
pénzügyminisztériumot. 

110. cikk 
A község, a törvénybe foglalt feltételek mellett, a községi tanács által elfogadott beruházásokra, hosszú 
távú eladósodást vállalhat. 
 

111. cikk 
A község által alapított közüzemi vállalatok és közintézetek csak a törvénnyel összhangban, és a községi 
tanács által kijelölt feltételek mellett vállalhatnak eladósodást vagy kezességet. A jóváhagyásról a 
polgármester dönt. 
A község által alapított közüzemi vállalatok és közintézetek kötelezettségei feletti kezességvállalásról, a 
polgármester javaslatára, a községi tanács dönt. 
 

112. cikk 
A község pénzügyi gazdálkodását a községi hivatal, illetve a községi hivatal közös szerve keretén belül 
működő pénzügyi szolgálat vezeti. 
A pénzügyi szolgálat egyes feladatainak ellátását, illetve a belső pénzügyi ellenőrzést a polgármester más, 
olyan szolgáltatónál is megrendelheti, amely megfelel a szakmaisági, illetve a törvénybe és 
jogszabályokba foglalt feltételeknek. 
 

113. cikk 
Az eszközbeszerzést, a szolgáltatások megrendelését és az építési munkák végzésének kiadását a 
polgármester a közbeszerzési jogszabályok alapján valósítja. 
 

VIII. KÖZSÉG ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI OKMÁNYAI 
 

1. A község általános okmányai 
 

114. cikk  
A község általános okmányai közé az alapszabály, a községi tanács ügyrendje, a rendeletek és 
szabályzatok tartoznak. 
A községi tanács a község általános okmányaiként fogadja el a községi területrendezési és egyéb 
fejlesztési terveit, valamint a különleges általános okmánynak minősülő községi költségvetést és 
zárszámadást. 
Amennyiben nem más okmánnyal történik a döntés, a községi tanács által elfogadott határozat általános 
vagy egyedi okmánynak számít. 
A község általános okmányai elfogadásának eljárását a községi tanács ügyrendje határozza meg. 
 

115. cikk 
Az alapszabály a községi alapokmánya, amelyet a községi tanács a községi tanácstagok kétharmados 
szavazattöbbségével fogad el. 
Az alapszabály elfogadására a rendelet elfogadására vonatkozó eljárást kell alkalmazni. 
 

116. cikk 
A községi tanács jelenlévő tagjai kétharmados többségének támogatásával elfogadott ügyrend 
szabályozza a községi tanács szervezettségét és munkáját, valamint a községi tanácstagok jogai és 
kötelezettségei érvényesítésének módját. 
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117. cikk 
A község rendeletekkel szabályozza a saját hatáskörébe tartozó ügyeket, megalapítja a községi hivatal 
szerveit és kijelöli ezek feladatkörét, valamint közszolgáltatókat alapít. 
Amennyiben a törvény így rendelkezik, a község rendelettel rendezi a ráruházott ügyeket is. 
 

 118. cikk 
Szabályzat részletezi az alapszabály, illetve rendelet rendelkezéseinek megvalósítási folyamatát. 
 

119. cikk 
A községi alapszabályt, rendeleteket és egyéb előírásokat Hodos Község hivatalos kiadványában 
(Őrség Híradó) kell közzétenni, a közzétételt követő tizenötödik napon lépnek hatályba. 
A hivatalos kiadványban kell közzé tenni a községi tanács által kijelölt egyéb okmányokat is.  
 

2. A község egyedi okmányai 
 

120. cikk  
A község egyedi okmányai a rendeletek és a határozatok. 
Egyedi okmányokkal – végzéssel vagy határozattal – dönt a község a saját jogkörébe tartozó, és az állami 
hatáskörből ráruházott közigazgatási ügyekben. 

 
121. cikk 

A községi hivatal szervei által, közigazgatási eljárásban kibocsátott egyedi okmányok elleni 
fellebbezésekről, amennyiben adott esetben a törvény másképp nem rendelkezik, másodfokon a 
polgármester dönt. 
Az állami hatáskörből átruházott közigazgatási ügyekben kibocsátott egyedi okmányok elleni 
fellebbezésekről a törvény által elrendelt állami hatóság dönt. 
A községi szervek végleges egyedi okmányainak törvényességéről közigazgatási perben, az illetékes 
bíróság dönt. 
 

IX. A KÖZSÉG, VALAMINT AZ EGYÉNEK ÉS SZERVEZETEK VÉDELME 
 

122. cikk 
A községi tanácsnak, illetve a polgármesternek jogában áll a község alkotmányos helyzetébe és jogaiba 
beavatkozó állami előírások alkotmányosságának és törvényességének elbírálását kezdeményezni. 

 
123. cikk 

A községi tanács, illetve a polgármester alkotmánybíróság illetékességi pert kezdeményezhet, ha az 
országgyűlés vagy a kormány saját jogszabályaival, az alkotmány és a törvények által községi hatáskörbe 
sorolt viszonyokat kíván rendezni. Azonos módon járhatnak el, ha hatáskörébe a régió vagy más község 
avatkozik. 

124. cikk 
 

Közigazgatási perekben a polgármester peres félként kifogásolhat olyan konkrét közigazgatási 
okmányokat és intézkedéseket, amelyekkel az állami szervek a hatósági ellenőrzést valósítják meg. 
Közigazgatási per indítható abban az esetben is, ha a köz- és magánjogi személyek végleges 
közigazgatási okmányokkal, a község közjava rovására kívánják érvényesíteni érdekeiket. A 
polgármesternek az illetékes állami hatóságoktól meg kell követelnie, hogy a községet értesítsék minden 
olyan közigazgatási eljárásról, amelyben az illetékes állami hatóság községi előírások alapján fogadja el 
döntését. A hatóságnak nyolc napon belül tájékoztatnia kell a községet a közigazgatási eljárás 
megindításáról.  

125. cikk 
Amennyiben az adott eljárás, illetve a már kiadott okmányok sértenék a községnek az alkotmányos és 
törvényes jogait és hasznát, a polgármester a közigazgatási vagy peres eljárásban ügyfélként vagy 
közbenjáróként vehet részt. 
 
 

126. cikk 
A munkatestületek kötelesek a község és a régió hasznát érintő, készülő előírásokról, a községi tanács 
részére, véleményt alkotni. Ennek alapján készíti el a községi tanács saját javaslatát, amit megküld az 
országgyűlésnek. 
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X. A MUNKA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK FELÜGYELETE 

  
127. cikk  

A minisztériumok saját tevékenységi területükön felügyelik a polgármester, a községi tanács és a községi 
hivatal meghatalmazott közalkalmazottai által, saját eredeti jogkörében kiadott általános és egyedi 
okmányok törvényességét. 
A községi szervek munkájának törvényességi felügyeletéhez a minisztérium köteles biztosítania a 
megfelelő együttműködést, a kölcsönös tájékoztatást és a községi szervek szakmai támogatását. 
Az állam részéről a községi szervekre átruházott ügyekben az illetékes minisztériumok látják el a 
tevékenység szabályszerűségének és szakmaiságának felügyeletét. 
Az előző bekezdésbe foglalt felügyelet során az illetékes minisztérium előírhatja az állami jogkörből 
átruházott feladatok megvalósításához szükséges szervezeti megoldásokat, és az adott munkavégzés 
ellátásának feltételeit, valamint kötelező utasításokat adhat az állami hatáskörbe tartozó feladatok 
ellátásával kapcsolatosan. 
 

XI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

128. cikk 
Amennyiben nincsenek ellentétben a törvénnyel, az új előírások elfogadásáig a községben a Hodos 
Község szervei által elfogadott előírások alkalmazandók.  
 

129. cikk 
Jelen Alapszabály hatályba lépésével hatályát veszti Hodos Község Statútuma – közzétéve 2011. 10. 21-
én, a Szlovén Köztársaság 84/2011-es számú Hivatalos Közlönyében.  
 

130. cikk 
Jelen Alapszabály Hodos Község ŐRSÉG című hivatalos kiadványában történő közzétételt követő 
tizenötödik napon lép hatályba.  
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