Lendva Község Községi Tanácsa Ügyrendjének (az SzK Hiv. L., 52/99. sz.) 71. és 97. cikke, valamint Lendva
Község Alapszabályának (az SzK Hiv. L., 26/99, 119/00, 69/02 , 69/06 és 55/10. sz.) 17. cikke alapján Lendva
Község Községi Tanácsa 2010.09.08.-án 36. rendes ülésén elfogadta Lendva Község Alapszabályának tisztázott
szövegét, amely magába foglalja:
- Lendva Község Alapszabályát (az SzK Hiv. L., 26/99. sz.)
- Lendva Község Alapszabályának módosításait és kiegészítéseit (az SzK Hiv. L., 119/00. sz.)
- Lendva Község Alapszabályának módosításait és kiegészítéseit (az SzK Hiv. L., 69/02. sz.)
- Lendva Község Alapszabályának módosításait és kiegészítéseit (az SzK Hiv. L., 69/06. sz.)
- Lendva Község Alapszabályának módosításait és kiegészítéseit (az SzK Hiv. L., 55/10. sz.)

LENDVA KÖZSÉG
ALAPSZABÁLYA
( Hivatalosan tisztázott szöveg)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Lendva Község törvénnyel létrehozott önkormányzati közösség az alábbi települések
területén: Banuta – Bánuta, Benica, Čentiba – Csente, Dolga vas – Hosszúfalu, Dolgovaške
gorice – Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi – Völgyifalu, Dolnji Lakoš – Alsólakos, Gaberje
– Gyertyános, Genterovci – Göntérháza, Gornji Lakoš – Felsőlakos, Hotiza, Kamovci –
Kámaháza, Kapca – Kapca, Kot – Kót, Lendava – Lendva, Lendavske gorice – Lendvahegy,
Mostje – Hidvég, Petišovci – Petesháza, Pince – Pince, Pince Marof – Pince major,
Radmožanci – Radamos, Trimlini – Hármasmalom, Brezovec del.
A községnek a magyar nemzeti közösség tagjai által is lakott nemzetiségileg vegyesen lakott
területe a fenti településeket foglalja magába, Benica, Hotiza és Brezovec del települések
kivételével.
A község székhelye: Lendava/Lendva.
A község közjogi jogi személy, melynek jogában áll birtokolni, szerezni és rendelkezni
mindennemű vagyonnal.
A községet a polgármester képviseli.
A község területe, neve és székhelye törvénnyel megváltoztatható a törvényben előírt eljárás
szerint.
A község területei és településeinek nevei a törvénnyel összhangban községi rendelettel
változtathatók meg.
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2. cikk
Lendva Község területén a község szűkebb egységei kerültek megalapításra. Lendva Község
szűkebb körű részeinek feladatait, szervezetét és működését, valamint azok jogállását a jelen
Alapszabály határozza meg.
A község szűkebb körű részeinek nevei és területei:
1. Krajevna skupnost Dolga vas – Helyi Közösség Hosszúfalu, mely magába foglalja Dolga
vas – Hosszúfalu település térségét,
2. Krajevna skupnost Genterovci – Helyi Közösség Göntérháza, mely magába foglalja
Genterovci – Göntérháza és Kamovci – Kámaháza települések térségét,
3. Krajevna skupnost Radmožanci – Helyi Közösség Radamos, mely magába foglalja
Radmožanci – Radamos település térségét,
4. Krajevna skupnost Dolnji Lakoš – Helyi Közösség Alsólakos, mely magába foglalja
Dolnji Lakoš – Alsólakos település térségét,
5. Krajevna skupnost Gornji Lakoš – Helyi Közösség Felsőlakos, mely magába foglalja
Gornji Lakoš – Felsőlakos település térségét,
6. Krajevna skupnost Lendava – Helyi Közösség Lendva, mely magába foglalja Lendava –
Lendva város térségét,
7. Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi – Hegyi Helyi Közösség, mely magába foglalja
Dolgovaške gorice – Hosszúfaluhegy és Lendavske gorice – Lendvahegy települések
térségét.
8. Krajevna skupnost Pince Marof – Benica – Helyi Közösség Pince major – Benica, mely
magába foglalja Pince Marof – Pince major és Benica települések térségét,
9. Krajevna skupnost Dolina – Helyi Közösség Völgyifalu, mely magába foglalja Dolina –
Völgyifalu település térségét,
10. Krajevna skupnost Pince – Helyi Közösség Pince, mely magába foglalja Pince – Pince
település térségét,
11. Krajevna skupnost Petišovci – Helyi Közösség Petesháza, mely magába foglalja Petišovci
– Petesháza település térségét,
12. Krajevna skupnosti Čentiba – Helyi Közösség Csente, mely magába foglalja Čentiba –
Csente település térségét,
13. Krajevna skupnost Hotiza, mely magába foglalja Hotiza és Brezovec del települések
térségét,
14. Krajevna skupnost Kapca – Helyi Közösség Kapca, mely magába foglalja Kapca – Kapca
település térségét,
15. Krajevna skupnost Mostje – Banuta – Helyi Közösség Hidvég – Bánuta, mely magába
foglalja Mostje – Hidvég és Banuta – Bánuta települések térségét,
16. Krajevna skupnost Kot – Helyi Közösség Kót, mely magába foglalja Kot – Kót település
térségét,
17. Krajevna skupnost Gaberje – Helyi Közösség Gyertyános, mely magába foglalja Gaberje
– Gyertyános település térségét,
18. Krajevna skupnost Trimlini – Helyi Közösség Hármasmalom, mely magába foglalja
Trimlini – Hármasmalom település térségét.
Helyi Közösség törvényben előírt eljárás szerint alapítható, területe megváltoztatható vagy
megszüntethető.
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3. cikk
Občina Lendava – Lendva Község (a továbbiakban: Község) az Alkotmány és a törvény
keretében önállóan rendezheti és végezheti a helyi vonatkozású közügyeket, a község
lakosságát érintő közügyeket, valamint az állami hatáskörből származó feladatokat, amelyeket
a Községi Tanács előzetes egyetértésével törvénnyel ruháztak rá.
4. cikk
Azokat a személyeket, akik a község területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, polgároknak
nevezzük.
A polgárok a helyi közügyekről a községi szervek révén döntenek, amelyeket az általános és
egyenlő választójog alapján szabad választásokon titkos szavazással választanak meg,
valamint egyéb szervekben a jelen Alapszabállyal összhangban.
A polgárok a helyi közügyek intézésében lakossági fórumon, népszavazással és népi
kezdeményezéssel vesznek részt.
A községi szervek döntése alapján egyes döntési formába bekapcsolódhatnak azok a
személyek is, akik a Községben ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek, valamint azok a
személyek, akik földterületek és egyéb ingatlanok tulajdonosai a Község területén.

5. cikk
A Község biztosítja a nemzetiségileg vegyesen lakott területén élő őshonos magyar nemzeti
közösség polgárainak az egyenjogúságát és alkotmányos jogait.

6. cikk
A Község a közös feladatok megvalósításában együttműködik a szomszédos és más
községekkel, a tágabb értelemben vett önkormányzatokkal és az állammal.
A Község önállóan dönt a tágabb értelemben vett helyi önkormányzatokhoz való társulásról a
törvényben előírt módon és eljárás szerint.
A Község együttműködik a szomszédos és más országok helyi önkormányzataival, valamint a
helyi önkormányzatok nemzetközi szervezeteivel.
A Község egyéb községekkel érdekszövetségeket és társulásokat hozhat létre, önkéntességi és
szolidaritási elvek alapján együttműködhet más községekkel, és e célra forrásokat társíthat
velük, a közös ügyek ellátására közös szerveket, szervezeteket, valamint szolgálatokat hozhat
létre.
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7. cikk
A Községnek címere, zászlaja és ünnepe van, ezek formáját, tartalmát és használatát rendelet
határozza meg. A polgármester polgármesteri lánccal rendelkezhet, melyet saját megítélése
szerint használ.
A Községnek pecsétje kerek alakú, melyet a Község szervei használnak. A pecsét közepén
helyezkedik el a Község címere, külső szélén pedig a Község neve szlovén és magyar
nyelven. A pecsét nagyságát, számát, használatát és őrzését a polgármester saját okiratában
határozza meg.
A Község fejlődésében való érdemeikért a Község az erre érdemes polgároknak,
szervezeteknek és másoknak községi elismeréseket és díjakat adományoz összhangban az erre
vonatkozó külön rendelettel.

II. A KÖZSÉG FELADATAI
8. cikk
A Község önállóan végzi a jelen Alapszabályban és a törvényekben meghatározott közérdekű
helyi ügyeket (eredeti feladatokat), főként:
1. Normatív módon rendezi a közérdekű helyi ügyeket oly módon, hogy:
– elfogadja a Község Alapszabályát és egyéb általános dokumentumát,
– elfogadja a Község költségvetését és zárszámadását,
– megtervezi a területfejlesztést és elfogadja a területrendezési dokumentumokat,
– saját hatáskörében adókat és járulékokat ír elő.
2. Kezeli a községi vagyont oly módon, hogy:
– szabályozza a községi vagyon kezelésének módját és feltételeit,
– mindennemű vagyont szerez és rendelkezik vele,
– szerződéseket köt az ingatlan- és ingóvagyon szerzéséről és elidegenítéséről,
– vagyonmérleget készít, amellyel kimutatja vagyoni helyzetét.
3. Megteremti a község gazdasági fejlődésének feltételeit oly módon, hogy:
– figyelemmel kíséri és elemzi a község gazdasági eredményeit,
– elfogadja a területrendezési dokumentumokat, melyek lehetővé teszik és serkentik a
község gazdasági fejlődését,
– szabályozza az adópolitikát, mely serkenti gazdasági fejlődést,
– együttműködik a gazdasági szereplőkkel, valamint a község érdekeinek és faladatainak
keretében segíti a gazdasági szubjektumokat a gazdasági problémák megoldásában,
– közforrásokkal, a jogszabályokkal összhangban, serkenti a gazdasági ágazatok, illetve a
gazdasági szubjektumok fejlődését,
– a magyar nemzeti közösség fennmaradásának és fejlődésének értelmében alakítja ki a
gazdaságpolitikát,
– lehetővé teszi a község gazdasági fejlődését oly módon, hogy megkülönböztetett gondot
fordít a határmenti regionális együttműködésre.
4. Feltételeket teremt a lakásépítéshez és a gondoskodik a Szociális Lakásbérleti Alap
növeléséről oly módon, hogy:
– a területrendezési dokumentumokban lakólétesítmények építését tervezi,
– elfogadja a község hosszútávú és rövidtávú lakásprogramját,
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– követi és vizsgálja a községi lakásügy területén uralkodó helyzetet,
– követi a község lakáskínálatát és keresletét, és bekapcsolódik a lakáspiacba,
– a szociálisan veszélyeztetettek részére lakásokat építtet és lakásra alkalmas
létesítményeket újíttat fel,
– a jogszabályokkal összhangban a polgároknak lehetővé teszi a hitelfelvételt
lakásvásárláshoz, lakásépítéshez és felújításhoz,
– együttműködik a gazdasági társaságokkal, intézetekkel, és egyéb intézményekkel a
polgárok lakáskérdéseinek megoldása érdekében.
5. Gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról oly módon, hogy:
– helyi közszolgáltatókat alapít,
– általános dokumentumokat fogad el, amelyek szabályozzák a helyi közszolgáltatók
alapításának és működésének módját,
– forrásokat biztosít a helyi közszolgáltatók működéséhez,
– felügyeli a helyi közszolgáltatók működését,
– vízvezetéki, energetikai és egyéb kommunális létesítményeket és készülékeket épít és
tart fen,
– közszolgáltatót biztosít a építési telkekkel való gazdálkodáshoz.
6. Biztosítja és ösztönzi a nevelési-oktatási, egészségügyi tevékenységet oly módon, hogy:
– nevelő-oktató és egészségügyi intézetet alapít és működéséhez feltételeket biztosít,
– az e területet szabályozó törvényekkel összhangban biztosítja a tevékenységek
végzéséhez szükséges forrásokat, és pénzügyi lehetőségeinek keretein belül lehetővé
teszi az alaptevékenységen túli programok végzését,
– együttműködik a nevelési-oktatási intézménnyel és az egészségügyi intézettel,
– különféle intézkedésekkel ösztönzi a nevelési-oktatási tevékenységet és a polgárok
egészségvédelmét,
– feltételeket teremt a felnőttképzéshez, mely a község fejlesztése és lakossága
életminőségének szempontjából nagy fontossággal bír.
7. Serkenti a szociális gondoskodási, az iskola előtti nevelési, a alapszintű gyermek- és
családvédelmi, valamint a szociálisan veszélyeztetettekről, a mozgássérültekről és az
időskorúakról gondoskodó szolgálatokat oly módon, hogy:
– követi a helyzetet ezen a területen,
– e területen tevékenykedő illetékes szerveknek és intézményeknek bizonyos
intézkedéseket javasol,
– együttműködik a szociális munkaközponttal, a közintézetekkel, valamint egyéb illetékes
szervvel és intézménnyel.
8. Ösztönzi a kutató, a kulturális és az egyesületi tevékenységet, valamint a sport és a
rekreáció fejlesztését oly módon, hogy:
– lehetővé teszi a kulturális programokhoz való hozzáférést, gondoskodik a kulturális
örökségről a térségben ,
– biztosítja a közkönyvtári képzési tevékenységet,
– e tevékenységeket támogatásokkal ösztönzi,
– együttműködik az egyesületekkel és bevonja őket a község tevékenységi programjaiba.
9. Gondoskodik a levegő, a talaj és a vízforrások védelméről, a zajvédelemről, a
hulladékgyűjtésről és annak elhelyezéséről, valamint egyéb környezetvédelmi
tevékenységeket folytat oly módon, hogy:
– a környezetvédelmi törvény, rendeletek és egyéb előírások által megszabott feladatokat
lát el,
– figyelemmel kíséri az e területen levő helyzetet, és hatáskörében intézkedéseket hoz a
környezetvédelem biztosítására,
– a környezetvédelem serkentésére és biztosítására általános dokumentumokat fogad el,
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– együttműködik az illetékes felügyelő szervekkel, és a megállapított rendellenességekről
tájékoztatja őket,
– egyéb intézkedésekkel serkenti a környezetvédelmet a Községben.
10. Kezeli, építi és karbantartja:
– a helyi és egyéb közutakat,
– a gyalogutakat és a kerékpárutakat,
– a sport és a rekreációs területeket, valamint a gyerekjátszótereket,
– a nyilvános parkolóhelyeket, parkokat, tereket és egyéb köztereket, valamint
– a község forgalomrendezését.
11. Gondoskodik a tűzvédelemről és a polgárok védelméről természeti és egyéb katasztrófák
esetén oly módon, hogy a mércékkel és a normákkal összhangban:
– tűzesetekben megszervezi a mentést,
– megszervezi a tájékoztatást, a riasztást, a segítségnyújtást és a mentést természeti és
egyéb katasztrófák esetén,
– a tűzvédelmi tevékenységre forrásokat biztosít a szervezéshez, berendezésekhez
tűzesetek- és a természeti katasztrófák elleni védelemhez,
– forrásokat biztosít természeti és egyéb katasztrófák következményeinek felszámolására,
– együttműködik a tűzoltó szolgálat községi parancsnokságával és a polgári védelmi
törzzsel, valamint figyelemmel kíséri azok munkáját,
– további feladatokat lát el, amelyek hozzájárulnak a nagyobb tűzbiztonsághoz és a
természeti és egyéb katasztrófák elleni védelemhez.
12. Szabályozza a község közrendjét oly módon, hogy:
– megfelelő általános dokumentumokat fogad el,
– meghatározza a szabálysértéseket és a pénzbírságot azokra a szabálysértésekre,
amelyekkel községi előírásokat sértenek,
– szabályozza a helyi forgalmat és megszabja a közlekedési rendet,
– megszervezi a községi közterületvédő szolgálatot,
– felügyeletet gyakorol a nyilvános rendezvények fölött,
– felügyeleti ellenőrzést végez a községi előírások és egyéb dokumentumok felett,
amelyekkel szabályozza a saját hatáskörből adódó ügyeket, amennyiben a törvény
másként nem rendelkezik,
– illetékességi kereteken belül egyéb feladatokat végez.
13. Különleges alkalmakkor illetve a polgárok évfordulója alkalmából pénzsegélyt és jelképes
jutalmat nyújthat.

9. cikk
A közjelentőségű a helyi közügyek keretében a Község olyan feladatokat is ellát, amelyek
vonatkoznak:
– a községi előírások és a Község hatásköréből eredő ügyek szabályozására vonatkozó
egyéb dokumentumok felügyeleti ellenőrzésére,
– a Község szükségletére vonatkozó kisajátításokkal kapcsolatos közérdek
megállapítására,
– az urbánus térség rendeltetésszerűségének meghatározása,
– az építési telkekkel való gazdálkodásra és hasznosításukra vonatkozó feltételek
meghatározására,
– a községi területek és egyéb vagyon nyilvántartására,
– a természeti és a kulturális emlékek védelmének biztosítására az illetékes
intézményekkel együttműködésben,
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– a halottkém szolgálatra valamint temetői és temetkezési tevékenység kezelésének
szervezésére,
– egyéb közjelentőségű ügyek szabályozására.
10. cikk
A Község saját szükségleteire statisztikai, nyilvántartási és elemzési/vizsgálati feladatokat lát
el, valamint a statisztikai és nyilvántartási adatok gyűjtésére meghatalmazott szervektől saját
szükségleteire statisztikai és nyilvántartási adatokat szerez be.
A jelen cikk első bekezdésének szükségleteire a Község a gyűjteménykezelőktől adatokat
szerez be a természetes személyekről, akiknek a Községben állandó vagy ideiglenes lakóhelye
van, valamint azokról a természetes személyekről, akik a Községben ingatlannal
rendelkeznek, továbbá jogi személyekre vonatkozó adatokat, amelyeknek székhelye és
vagyona, illetve vagyonának egy része a Községben található.

III. A KÖZSÉG SZERVEI
1. Közös rendelkezések
11. cikk
A Község szervei:
– a Községi Tanács,
– a polgármester,
– a Község Felügyelő Bizottsága.
A Községnek választási bizottságai vannak, mint önálló, független községi szervek, amelyek
a helyhatósági választásokról szóló törvénnyel, egyéb előírással és a Község általános
dokumentumaival összhangban gondoskodnak a választások és a népszavazások
lebonyolításáról, valamint a választási eljárások törvényességének védelméről.
A Községnek egyéb szervei is vannak, amelyek alapítását és feladatait a törvény határozza
meg.
A választások illetve a Község szerveinek illetve tagjainak kinevezése a törvénnyel és a jelen
Alapszabállyal összhangban valósul meg.
A Községi Tanács tagjai, a polgármester és az alpolgármesterek községi tisztségviselők.
12. cikk
A Községnek Igazgatósága van. Az Igazgatóság az a községi szerv, amely a törvénnyel, a
Község Alapszabályával és általános dokumentumaival összhangba végzi a Község
hatásköréből eredő igazgatósági feladatokat, a közigazgatási ügyekben első fokú döntést hoz,
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továbbá felügyeleti, községi közterület-felügyeleti, illetve egyéb felügyeleti, valamint
szakmai, szervezési és adminisztratív feladatokat végez a községi szervek részére.
A községi Igazgatóságot belső szervezeti egységek és a községi Igazgatóság szervei
alkothatják. A községi Igazgatóság szerveit a Községi Tanács rendelettel hozza létre,
amelyben meghatározza azok belső szervezetét és munkaterületét is.
13. cikk
Ha a törvény vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a községi szervek az ülésen
döntéseket fogadhatnak el, ha az ülésen jelen van a községi szerv tagjainak többsége. A
döntés elfogadott, ha a jelenlevő tagok többsége szavazott mellette.
14. cikk
A községi szervek munkája nyilvános.
A Község a munka nyilvánosságát a községi szervek munkájáról szóló nyilvános
tájékoztatással biztosítja, elsősorban az általános községi dokumentumok hivatalos
közzétételével, a polgárok és a köztájékoztatási eszközök képviselőinek jelenlétével a községi
szervek nyílt ülésein, valamint a dokumentációba és a községi szervek döntésének alapjául
szolgáló anyagokba való betekintéssel.
A községi szervek munkája nyilvánosságának módját, a községi szervek üléséről a
nyilvánosság kizárására vonatkozó okokat és eljárásokat, a közvélemény jogait, valamint a
személyi adatvédelmet, a törvénnyel és egyéb előírással vagy a község általános
dokumentumával összhangban védettnek nyilvánított adatokat tartalmazó dokumentumok és
anyagok védelmének biztosítását, illetve egyéb köz- vagy magánjogi bizalmas természetű
illetve állami, hadügyi vagy hivatalos titkot a törvény, a Községi Tanács jelen Alapszabálya
és Ügyrendje szabályozza.
A polgárok és azok jogi képviselői jogosultak betekintést nyerni azokba a dokumentumokba,
amelyek alapját képezik a községi szervek döntésének jogaikról, kötelezettségeikről és
joghasznukról, ha ezzel a jogi érdekkel élni kívánnak.

2. Községi Tanács
15. cikk
A Községi Tanács a legmagasabb döntési szerv minden, a község jogainak és
kötelezettségének keretébe tartozó ügy esetében.
A Községi Tanács tizenkilenc tagból áll, ezek közül két tag a magyar nemzeti közösség, egy
tag pedig a roma közösség képviselője.
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A Községi Tanács tagjait négy évre választják. A községi tanácstagok mandátuma az előző
községi tanácstagok mandátumának lejártával kezdődik és az újonnan megválasztott Községi
Tanács első üléséig tart.
A Községi Tanács megalakulására az első ülésen kerül sor, amelyen a községi tanácstagok
mandátumának több mint a fele megerősítést nyer. A Községi Tanács első ülését, a
megválasztást követő legkésőbb 20 napon belül, a polgármester hívja össze.
Amikor a községi tanácstagok mandátuma megszűnik, úgy tagságuk is megszűnik minden
községi szervben és a közintézetek, közvállalatok, alapok szerveiben, amelyeknek a Község
az alapítója és amelyekbe a Községi Tanács képviselőiként nevezték ki őket.
16. cikk
A Községi Tanács megválasztására, a törvénnyel összhangban, az általános és egyenlő
választójog alapján közvetlen, titkos szavazással kerül sor.
Községi Tanács a törvény által meghatározott rendszer szerint kerül megválasztásra.
A Községi Tanács megválasztását szolgáló választókörzetek kialakításáról, a törvénnyel
összhangban, a községi tanács rendelettel dönt.

17. cikk
A Községi Tanács elfogadja a Község Alapszabályát, továbbá rendeleteket és egyéb általános
dokumentumokat, valamint a Községi Tanács Ügyrendjét.
Hatáskörében a Községi Tanács mindenekelőtt:
– elfogadja a község területrendezési tervét, valamint a fejlődésére vonatkozó egyéb tervet,
– elfogadja a községi költségvetést és zárszámadást,
– megalapítja a Községi Igazgatóság szerveit és meghatározza azok szervezetét és
munkaterületét,
– a többi község tanácsával együttműködve közös községi igazgatósági szerveket hoz létre,
valamint közös szerveket alapít az alapítói jogok gyakorlására a közintézetekben és
közvállalatokban,
– egyetértését adja az állami hatáskörben levő feladatok községre való átruházására és
döntéseket fogad el az állami hatáskörből a községre átruházott ügyekről, ha a törvény
értelmében ezekről nem egyéb községi szerv dönt,
– ellenőrzi a polgármester, az alpolgármester és a Községi Igazgatóság munkáját a Községi
Tanács döntésének végrehajtása szempontjából,
– megerősíti a községi tanácstagok mandátumát és megállapítja a községi tisztségviselő
mandátumának idő előtti megszűnését,
– tagokat nevez ki az ellenőrző bizottságba és az ellenőrző bizottság javaslatára végrehajtja
az ellenőrző bizottság tagjának idő előtt felmentését,
– kinevezi és felmenti a Községi Tanács bizottságainak tagjait,
– ha a polgármesternek idő előtt megszűnik a mandátuma vagy a polgármestert felmentik,
és nem jelöli meg tisztségét ideiglenesen betöltő alpolgármestert, vagy ha az
alpolgármestert felmentik, tagjai közül kinevezi a legidősebb tagot, aki a tisztséget az új
polgármester megválasztásáig tölti be, döntéseket fogad el a községi vagyonszerzésről és
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elidegenítésről, amennyiben a község Alapszabályában erre a döntésre vonatkozóan nem
a polgármestert hatalmazza fel,
döntést hoz a hitelfelvételről és a kezességvállalásról,
népszavazást ír ki,
dokumentumában, a törvénnyel összhangban, megállapítja a községi tisztségviselők
bérének vagy bérük egy részének összegét, valamint a szervekbe és munkatestületekbe a
Községi Tanács által kinevezett tagoknak nyújtott jutalmak és juttatások kritériumait és
mércéit,
meghatározza a helyi közszolgálatok fajtáját és a helyi közszolgálatok megvalósítását,
közintézeteket, közvállalatokat hoz létre, valamint egyéb közjogi jogi személyt a
törvénnyel összhangban,
a köztisztviselői tisztség és a keresetszerzési tevékenység összeférhetetlenségéről szóló
törvény értelmében bizottsági tagokat nevez ki és ment fel: a közúti baleset megelőzéssel
és neveléssel foglalkozó tanács tagjait, a közjavak használóinak védelmével foglalkozó
községi tanácstagokat, valamint a törvény alapján létrehozott egyéb községi szervek
tagjait,
meghatározza a természeti és egyéb katasztrófa elleni védekezés szervezetét és
megvalósítását öt évre szólóan, ennek részét képezi a tűzvédelmi program is,
elfogadja a természeti és egyéb katasztrófa elleni védekezés programját és éves tervét,
melynek alkotó részét képezi a tűzvédelem éves terve is,
meghatározza a községi tanács szervezetét és tevékenységét háború esetén,
elfogadja a természeti és egyéb katasztrófa elleni védekezésről szóló rendeletet és
meghatározza a közszolgálati formában végzett tűzvédelmet,
véleményezi a közigazgatási egység vezetőjének kinevezését és községi képviselőket
nevez ki a közigazgatási egység vezetőjének tanácsába,
dönt a törvényben és a jelen Alapszabályban meghatározott egyéb ügyekben.

18. cikk
A községi tanácstagok tisztségüket nem hivatásosan végzik.
A községi tanácstag tisztsége összeférhetetlen a polgármesteri funkcióval és az ellenőrző
bizottsági tagsággal, valamint a községi igazgatóságban vagy a szűkebb körű községi
szolgálatban végzett munkával, továbbá olyan funkciókkal, amelyek esetében a törvény így
rendelkezik.
Az alpolgármesternek kinevezett községi tanácstag a községi tanácstagi és az alpolgármesteri
tisztséget együtt végzi. Az alpolgármester, aki a polgármesteri mandátum idő előtti
megszűnése esetén látja el a polgármesteri tisztséget, ez idő alatt nem végzi községi tanácstagi
funkcióját.
A községi tanácstagi funkció összeférhetetlen továbbá a község területén működő
közigazgatási egység vezetőjének tisztségével, valamint az államigazgatás olyan
munkaköreiben betöltött szereppel, ahol meghatalmazási feladatokat látnak el a község
munkája törvényességének illetve megfelelőségének és szakszerűségének ellenőrzésével
kapcsolatosan.
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19. cikk
A Községi Tanács képviseletét a polgármester látja el, és a polgármester hívja össze és vezeti
le annak üléseit. A polgármester az községi tanács ülésének levezetésével megbízhatja az
alpolgármestert vagy a községi tanács egyik tagját.
Ha olyan körülmények lépnek fel, melyek miatt a polgármester, a felhatalmazott
alpolgármester illetve a községi tanácstag nem tudja levezetni az ülést, úgy az a másik
alpolgármester látja ezt el, ha erre sincs lehetőség, úgy a Községi Tanács legidősebb tagja
vezeti le az ülést.
A polgármester a Községi Tanács üléseit a jelen Alapszabály és a Községi Tanács
Ügyrendjének rendelkezéseivel összhangban, valamint a Községi Tanács döntésének
szükségessége esetén, de évente legalább négyszer hívja össze.
A polgármester, az alpolgármester, illetve a legidősebb községi tanácstag köteles a Községi
Tanács ülését összehívni, ha ezt a községi tanácstagok minimum egy negyede kéri, és az ülést
annak összehívására irányuló kérelem benyújtásától számított 15 napon belül lefolytatni.
Amennyiben a Községi Tanács ülését az írásos kérés kézhezvételét követően hét napon belül
nem hívják össze, úgy az ülést a kérést benyújtó községi tanácstagok hívhatják össze. A
Községi Tanács ülésének összehívására irányuló kérelemhez napirendet kell mellékelni.
A polgármester, az alpolgármester, illetve a legidősebb községi tanácstag köteles a javasolt
pontokat napirendre tűzni, a javasolt napirendet pedig új pontokkal egészítheti ki.
20. cikk
A Községi Tanács szükségleteire a szakmai és adminisztratív munkát, valamint a községi
tanácsülések és bizottsági ülések előkészítéséhez és levezetéséhez szükséges segítséget a
Községi Igazgatóság biztosítja.

21. cikk
A Községi Tanács az üléseken tárgyal és dönt. A Községi Tanács üléseinek napirendjére a
polgármester tesz javaslatot.
Minden községi tanácstag a Községi Tanácsnak elfogadás céljából rendeletet és egyéb
dokumentumot javasolhat saját hatásköréből, kivéve a költségvetést, a költségvetési
zárszámadást, valamint egyéb olyan dokumentumot, amelyek elfogadása - a törvény és az
Alapszabály rendelkezései értelmében - a polgármester javaslatára történhet.
A Községi Tanács bizottságainak, valamint az előző bekezdésben említett községi
tanácstagok javaslatait a polgármester köteles napirendre tűzni, amikor ezek a Községi Tanács
Ügyrendjével összhangban készülnek el.

A napirend elfogadásáról a Községi Tanács az ülés kezdetén dönt.
Minden községi tanácsülésen napirendi pontot kell biztosítani a tanácstagok által feltett
kérdésekre és a válaszokra.
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Minden községi tanácsülésre meghívót kell küldeni a polgármesternek, az
alpolgármestereknek, a községi tanácstagoknak, a községi Ellenőrző Bizottság elnökének,
valamint a község titkárának. A Községi Tanács üléséről tájékoztatni kell a tájékoztatási
eszközöket.
A községi tanácsülés összehívásáról a tömegtájékoztatási eszközöket tájékoztatni kell.
A községi Ellenőrző Bizottság és a Községi Tanács bizottságainak elnökei kötelesek részt
venni a községi tanácsülésen, és válaszolni a községi tanácstagok kérdéseire, amikor a
hatáskörükbe illetve illetékességükbe tartozó kérdéseket tárgyalják. Ezekben az esetekben
számukra meghívót kell küldeni az ülésre.

22. cikk
A Községi Tanács az ülésein a jelenlevő tagok eldöntött szavazatának többsége alapján fogad
el döntéseket. A Tanács akkor hozhat érvényes döntést, ha az ülésen a Községi Tanács
tagjainak többsége jelen van.
A Községi Tanács a döntéseit nyilvános szavazással fogadja el. Titkos szavazásra a
törvényben meghatározott esetekben vagy a Községi Tanács döntése alapján kerül sor.
A munka és a döntés módját, az egyéb községi szervekhez való viszonyt, valamint a Községi
Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket az Ügyrend szabályozza, melyet a
Községi Tanács a jelenlevő tagok kétharmados többségével fogadja el.
A Községi Tanács döntéseit a polgármester és a Községi Igazgatóság hajtja végre.
A határozatok végrehajtásáról a polgármester és a község titkára évente egyszer számol be
Községi Tanácsnak.

A Községi Tanács bizottságai
23. cikk
A Községi Tanácsnak Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottsága van.
A Mandátumvizsgáló, választási és kinevezési bizottságnak hat tagja van, amelyeket a
Községi Tanácsnak saját tagjai közül nevez ki.
A Mandátumvizsgáló, választási és kinevezési bizottság főként az alábbi feladatokat látja el:
– a Községi Tanácsnak jelöltekre tesz javaslatot a Községi Tanács munkatestületeibe és a
Községi Tanács által kinevezett egyéb szervekbe,
– a községi tisztségviselők bérével és egyéb juttatásaival kapcsolatban előkészíti a
Községi Tanács döntési javaslatát, és végrehajtja a községi tisztségviselők bérével és
egyéb juttatásaival kapcsolatos Községi Tanács döntéseit, törvényeket és
jogszabályokat.
– egyéb, a Községi Tanács által meghatározott, kérdéseket vitat meg.
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24. cikk
Községi Tanácsnak Nemzetiségi Bizottsága van.
A Nemzetiségi Bizottságnak hat tagja van. Három tagot maga közül a Községi Tanács, hármat
pedig Lendva Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége nevez ki
Nemzetiségi Bizottság főként az alábbi feladatokat látja el:
– megvitatja a magyar nemzeti közösség helyzetével és jogaival kapcsolatos kérdéseket;
– intézkedéseket javasol a magyar nemzeti közösség jogainak megvalósítására.

25. cikk
A Községi Tanácsnak a roma-kérdéskör figyelemmel kísérésére bizottsága van. A bizottság
azzal a céllal alakult, hogy egyeztesse a roma közösség tagjai külön jogainak megvalósítását.
A roma-kérdéskör figyelemmel kísérésével foglalkozó bizottság főként az alábbi feladatokat
látja el:
- figyelemmel kíséri és vizsgálja a roma közösség tagjainak helyzetét Lendva
Községben,
- vizsgálja a roma közösség helyzetére és azok jogaira vonatkozó kérdéseket és
ezekre javaslatokat, kezdeményezéseket tesz,
- tevékenyen együttműködik Lendva Község fejlesztési programjának
megvalósításában, főként Lendva Községben a roma közösség helyzetére és
fejlődésére vonatkozó programokban és kérdések megoldásában,
- a roma nyelv és kultúra megőrzésével kapcsolatos kérdéseket vitat meg,
- együttműködik a roma egyesületekkel és egyéb roma szervezetekkel Lendva
Községben,
- a Szlovén Köztársaságban élő roma közösségről szóló törvényben felvázolt egyéb
feladatokat lát el.
A bizottságnak hat (6) tagja van, ezeknek maximum a felét azok a polgárok alkotják, akik
nem tagjai a Községi Tanácsnak, és többségük a roma közösség tagja.
A roma közösség képviselője a Községi Tanácsban tisztségéből kifolyólag tagja a
bizottságnak. A roma közösség képviselőjének, akinek a mandátuma a Községi Tanácsban
megszűnik, megszűnik a bizottságban is.
26. cikk
Községi Tanácsnak állandó és ideiglenes bizottságai vannak mint munkatestületek. A
bizottságoknak öt-hét tagja van.
Községi Tanácsnak állandó munkatestületei:
- az Alapszabályt és az Ügyrendet előkészítő, valamint a községi elismerésekkel
foglalkozó bizottság,
- a Társadalmi tevékenységek, Ifjúsági és Sportbizottság
- Gazdasági, Mezőgazdasági és Idegenforgalom Bizottság
- Környezetvédelmi és Területrendezési Bizottság
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Vagyon- és Pénzügyi Bizottság.

Az Községi Tanács egyes állandó munkatestülete tagjának számát és munkaterületét a
Községi Tanács Ügyrendje állapítja meg.
Időleges munkatestületeket a Községi Tanács alapítói határozatban hoz létre, amelyben
meghatározza a munkatestület feladatait, tagjainak számát, és elvégzi a kinevezést.

27. cikk
A bizottságok tagjait a Községi Tanács nevezi ki tagjai közül, és legtöbb felét a polgárok
közül. A tagjelöltekre vonatkozó javaslatot a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság készíti elő.
A munkatestület elnökét és alelnökét a munkatestület tagjai választják meg az első ülésen
jelenlevő tagok szavazati többségével.
A Községi Tanács munkatestületének munkáját a községi tanácstag mint elnök vezeti.
A munkatestület első ülését a polgármester hívja össze.
A Községi Tanács bizottságában betöltött tagság összeférhetetlen a Község Ellenőrző
Bizottságában betöltött tagsággal, illetve a Községi Igazgatóságban betöltött munkakörrel.

28. cikk
A Községi Tanács bizottságai munkakörük keretében és a Községi Tanács Ügyrendjével
összhangban tárgyalják a Községi Tanács hatásköréből eredő ügyeket, és a Községi
Tanácsnak véleményt és javaslat tesznek.
A Községi Tanács bizottságai javasolhatják a Községi Tanácsnak a hatásköréből eredő
rendeletek és egyéb dokumentumok elfogadását, kivéve a költségvetés, a költségvetési
zárszámadás és egyéb olyan dokumentumok elfogadását, amelyekre a törvény ill. a községi
Alapszabály oly módon rendelkezik, hogy a polgármester javaslatára a Községi Tanács
fogadja el.
29. cikk
A Községi Tanács a tanácstagok minimum egy negyedének javaslatára felmentheti az
elnököt, a Községi Tanács munkatestületének egyes tagjait, illetve a teljes munkatestület. A
Községi Tanács munkatestületei új tagjelöltjeire vonatkozó javaslatot a Mandátumvizsgáló,
Választási és Kinevezési Bizottság a Községi Tanács az első soron következő ülésére tesz.
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3. Polgármester
30. cikk
A polgármestert a községben közvetlen, titkos szavazáson az állandó lakóhellyel rendelkező
összes szavazópolgár választja. A polgármester választása a törvénnyel összhangban történik.
A polgármester megbízatási idejének kezdetét és tartamát a törvény határozza meg.
A polgármester megbízatási idejének kezdetétől számított négy év eltelte után lép fel az
újonnan megválasztott polgármester megbízatása megkezdésének végső határideje. Az
újonnan megválasztott polgármester akkor kezdi el a mandátumát, amikor a Községi Tanács
a tanácstagok megválasztását követő első ülésén a községi választási bizottságnak a
polgármester megválasztásáról szóló igazolása alapján dönt az egyéb jelöltek vagy
polgármesteri jelöltségek képviselőinek esetleges fellebbezéséről, illetve megállapítja, hogy
ilyen fellebbezésre nem került sor.
A polgármester a funkcióját nem hivatásszerűen végzi. A polgármester úgy dönthet, hogy
funkcióját hivatásszerűen gyakorolja. Döntéséről a polgármester a soron következő első
ülésen tájékoztatni köteles a Községi Tanács.

31. cikk
A polgármester egyedül vagy meghatalmazottja által képviseli a Községet a bíróságon és
egyéb állami szervek előtt.
A polgármester ezen kívül mindenekelőtt:
– javasolja a Községi Tanácsnak a községi költségvetés és a költségvetés
zárszámadásának, valamint a Községi Tanács hatásköréből eredő egyéb
dokumentumok elfogadását,
– végrehajtja a községi költségvetést és a községi költségvetés egyes feladatainak
végrehajtásával meghatalmaz egyéb személyeket,
– gondoskodik a Község általános dokumentumainak, valamint a Községi Tanács
egyéb döntéseinek végrehajtásáról,
– döntéseket hoz a Község ingóvagyon szerzéséről és elidegenítéséről, valamint az
ingatlanvagyon szerzéséről és elidegenítéséről összhangban a jelen Alapszabállyal,
valamint az egyéb községi előírásokkal és a törvényekkel,
– gondoskodik a Község Alapszabályának, rendeleteinek és egyéb általános
dokumentumainak kihirdetéséről,
– javaslatot tesz a Községi Igazgatóság szerveinek alapítására, munkaterületük és
belső szervezetük meghatározására, megállapítja a munkahelyek rendszerezését a
Községi Igazgatóságban, döntéseket hoz a Községi Igazgatóság alkalmazottjainak
kinevezéséről, illetve a munkaviszonyok megkötéséről, valamint meghatalmazza a
községi titkárt e feladatok elvégzésére,
– kinevezi és felmenti a Község titkárát, a Községi Igazgatóság és a Közös Községi
Igazgatóság szerveinek főnökeit,
– kinevezi az alpolgármestert illetve alpolgármestereket a törvénnyel összhangban,
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–

–
–

a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottságnak közvetíti a
munkatestületek és a Községi Tanács által kinevezett egyéb szervek tagjaira
vonatkozó javaslatát,
irányítja és ellenőrzi a Községi Igazgatóság, valamint a Közös Községi
Igazgatóság szerveinek munkáját,
a törvényben és a jelen Alapszabályban meghatározott ügyeket végez.

A polgármester a törvénnyel összhangban dönt azokról az ügyekről is, amelyeket az állami
hatáskörből ruháztak át a Községre.
A polgármester végzi a védelmi és mentési terület törvénnyel előírt feladatait.
32. cikk
A polgármester visszatarthatja a Község általános dokumentumának közzétételét, ha úgy véli,
hogy az alkotmányellenes vagy törvényellenes, és a Községi Tanácsnak javasolja, hogy a
soron következő első ülésén ismételten döntsön róla, ezzel kapcsolatosan fel kell tűntetnie a
visszatartás indokát.
Ha a Községi Tanács kitart a döntése mellett, úgy az általános dokumentum közzétételre
kerül, a polgármester pedig az Alkotmánybíróságtól kérheti az alkotmánynak és a törvénynek
való megfelelésről szóló véleményét.
A polgármester a Községi Tanács döntését visszatartja, ha úgy véli, hogy az törvénytelen
vagy a Község Alapszabályával, illetve egyéb általános dokumentumával ellentétes, és a
Községi Tanácsnak javasolja, hogy a soron következő ülésén ismételten döntsön róla, ezzel
kapcsolatosan fel kell tűntetnie a visszatartás indokait.
A Községi Tanács döntésének visszatartása esetén a polgármester fel hívja az illetékes
minisztérium figyelmét a döntés törvényellenességére. Ha Községi Tanács ismételten azonos
döntést hoz, úgy a polgármester eljárást kezdeményezhet a közigazgatási bíróságnál.
Amennyiben a Községi Tanács döntése olyan ügyre vonatkozik, amely a törvény által a
Községre került átruházásra, úgy a polgármester figyelmezteti az illetékes minisztériumot,
hogy a döntés törvénytelen, illetve nem megfelelő.
33. cikk
Olyan körülmények esetén, amikor nagyobb mértékben veszélyeztetve lenne a polgárok élete
és vagyona, a Községi Tanács pedig nem tud időben összeülni, a polgármester ideiglenes
sürgős intézkedéseket hozhat. Ezeket a Községi Tanács elé elfogadásra terjeszti nyomban,
amint a Községi Tanács összeülhet.
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34. cikk
A feladatok ellátásában segítségnyújtás céljából a polgármesternek legalább egy
alpolgármestere van. Az alpolgármestert a községi tanácstagok közül a polgármester nevezi
ki és menti fel.
Az alpolgármester segíti a polgármester munkáját úgy, hogy a polgármester hatásköréből ellát
egyes feladatokat, amelyekre a polgármestertől felhatalmazást kap.
A polgármestert annak távolléte vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti.
Ha a Községnek több alpolgármestere van, úgy a polgármestert az általa kijelölt
alpolgármester helyettesíti, ha pedig nem jelöl ki senkit, úgy a legidősebb alpolgármester
helyettesíti.
A helyettesítés ideje alatt az alpolgármester a polgármester által meghatalmazott és
hatáskörébe tartozó folyamatban levő feladatokat látja el.
A polgármester mandátumának időelőtti megszűnése esetén funkcióját a pótválasztás kiírásáig
az alpolgármester végzi. Ha a Községnek több alpolgármestere van, úgy a polgármester
határozattal állapítja meg, hogy melyik alpolgármester látja el ideiglenesen a polgármesteri
funkciót, illetve ha a polgármestert felmentették, úgy a Községi Tanács határozza meg, hogy a
községi tanácstagok közül melyik tag végzi majd ezt a funkciót.
Az alpolgármesternek, aki polgármesteri funkciót lát el, nincs joga a Községi Tanács
döntéseiről szavazni.
A polgármesterrel egyetértésben az alpolgármester is a tisztsége hivatásszerű végzése mellett
dönthet. Az alpolgármester tisztségének hivatásszerű végzéséről a polgármester javaslatára a
Községi Tanács dönt.

35. cikk
Amikor olyan okok jelennek meg, hogy sem a polgármester sem az alpolgármester közül
senki nem tudja ellátni funkcióját, úgy a polgármestert az ő által kijelölt községi tanácstag
helyettesíti, ha pedig nem kerül kijelölésre, úgy a polgármestert a Községi Tanács legidősebb
tagja helyettesíti.
A helyettesítés ideje alatt a községi tanácstag végzi a polgármester hatásköréből eredő
folyamatban lévő ügyeket.
36. cikk
A polgármester, hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálatára, bizottságokat
munkatestületeket hozhat létre mint szaktestületeket és tanácskozó testületeket.

és

egyéb
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4. A mandátum idő előtti megszűnése
37. cikk
A községi tanácstag, a polgármester ill. alpolgármester mint községi tanácstag megbízásának
időelőtti megszűnését a törvény szabályozza.
Az alpolgármesternek mint községi tanácstagnak a megbízása a községi tanácstag
mandátumának megszűnése következtében szűnik meg.
Az alpolgármester alpolgármesteri megbízása akkor szűnik meg, ha a polgármester felmenti
őt, valamint az új polgármester megválasztásával, ha az előzőnek idő előtt lejárt a
mandátuma. Az előző polgármester felmentése, illetve az új polgármester megválasztása
miatt az alpolgármester megbízásának megszűnése nem befolyásolja községi tanácstagi
mandátumát.
A Községi Tanács póttagjának megválasztását, illetve mandátumának megerősítését törvény
szabályozza.

5. Ellenőrző Bizottság
38. cikk
A Község Ellenőrző Bizottsága a közfogyasztás ellenőrzésének legmagasabb szerve
Községben.

a

A törvény értelmében az Ellenőrző Bizottság illetékességi területe:
– ellenőrzést végez a községi vagyonnal való rendelkezés felett,
– ellenőrzi a községi költségvetési források ésszerű és rendeltetésszerű
felhasználását,
– ellenőrzi a községi költségvetési források felhasználóinak pénzügyi ügyvitelét.
Az Ellenőrző Bizottság hatásköre keretében megállapítja a községi szervek, a Községi
Igazgatóság, a helyi közösségi tanácsok, a közintézetek, a közvállalatok, a közalapok, a
községi költségvetés egyéb felhasználóinak, a községi közforrásokkal és a községi vagyon
kezelésével meghatalmazott személyek gazdálkodásának törvényességét és szabályosságát,
valamint értékeli a községi közforrások felhasználásának gazdaságosságát, hatékonyságát.

39. cikk
Ellenőrző Bizottságnak hét tagja van. Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Községi Tanács saját
tagjai közül nevezi ki. Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Községi Tanács első ülését követő 45
napon belül nevezi ki. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak minimum VI. fokú
szakképzettséggel, pénzügyi-számviteli és jogi tapasztalatokkal kell rendelkezniük. A Község
Ellenőrző Bizottságának tagjelöltjeire a Községi Tanácsnak a Mandátumvizsgáló, Választási
és Kinevezési Bizottság tesz javaslatot.
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Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet községi tanácstag, polgármester, alpolgármester a
Község szűkebb részeinek tanácstagja – helyi közösségek, a Községi Igazgatóság igazgatója,
a Községi Igazgatóság alkalmazottja, valamint a közintézetek, a közvállalatok, a községi
alapok és egyéb szervezetek, akik a költségvetési források felhasználói.
Az ellenőrző bizottsági tagság a felmentése napján, illetve az Ellenőrző Bizottságot kinevező
községi tanácstagok mandátumának megszűnése napján szűnik meg. Az Ellenőrző Bizottság
tagjainak idő előtti felmentésére a községi tanácstagok megbízása időelőtti megszűnésének
indokait kell megfelelően alkalmazni. A felmentést az Ellenőrző Bizottság javaslatára a
Községi Tanács végzi.
40. cikk
A Község Ellenőrző Bizottságának első ülését kinevezését követően a polgármester hívja
össze. Az Ellenőrző Bizottság akkor alakul meg, ha az első ülésen jelen van a tagok többsége.
Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül választják meg az Ellenőrző Bizottság elnökét a
bizottsági tagok szavazatának többségével. Az elnök képviseli az Ellenőrző Bizottságot és
vezeti annak üléseit.
Az Ellenőrző Bizottság a jelenlevő tagok szavazattöbbségével fogadja el saját jelentéseit,
ajánlásait és javaslatait az üléseken, ahol az Ellenőrző Bizottság tagjainak többsége jelen van.
Az Ellenőrző Bizottság székhelye Lendva Község székhelyén van. Az Ellenőrző Bizottság
üléseihez a Község helyiségeit használja.
Az Ellenőrző Bizottság írásaihoz saját, kerek alakú pecsétet használ. A pecsét közepén a
Község címere látható, a külső szélén pedig az Ellenőrző Bizottság neve szlovén és magyar
nyelven.

41. cikk
Az Ellenőrző Bizottság elfogadja az ellenőrzés éves programját, amely kötelezően tartalmazza
a költségvetés zárszámadásának, továbbá a Község szűkebb részei - a helyi közösségek, helyi
közintézetek és közvállalatok, a községi közalapok - zárszámadásának, pénzügyi terveinek
éves ellenőrzését, a Község szűkebb részei - a helyi közösségek, helyi közintézetek és
közvállalatok, a községi közalapok költségvetésének és pénzügyi tervének javaslatát, valamint
a községi ingatlan és ingóvagyonnal való rendelkezés legalább félévenkénti ellenőrzését. Az
Ellenőrző Bizottság a programba egyéb ellenőrzést is bevonhat. Az Ellenőrző Bizottság a
programról tájékoztatja Községi Tanácsot és a polgármester.
Az éves munkaprogramból eredő ügyek mellett az Ellenőrző Bizottság kötelezően vizsgálja
azokat az ügyeket is, amelyeket a Községi Tanács illetve a polgármester határozatban
javasol.
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42. cikk
Az Ellenőrző Bizottság megállapítását, értékelését, véleményét és javaslatát az Ellenőrző
Bizottság tagja készíti elő, akit az elnök javaslatára egyes esetre vonatkozóan, az ellenőrzés
éves programjával összhangban, az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozattal az Ellenőrző
Bizottság bízta meg. Az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozat tartalmazza az ellenőrzés
tartalmának meghatározását, az ellenőrzés idejét és helyét, valamint az ellenőrzött személy
(szerv illetve szervezet a felelős személyekkel együtt) megnevezését.
Az ellenőrzési eljárásban a felelős és az ellenőrzött személyek kötelesek az ellenőrzést végző
ellenőrző bizottsági tagnak átnyújtani minden szükséges dokumentációt, kötelesek
együttműködni az ellenőrzési eljárásban, válaszolni a megállapításokra és felvilágosításokat
adni.
Az ellenőrzést végző ellenőrző bizottsági tagnak jogában áll igényelni a megbízott feladat
végrehajtásához szükséges minden adatot. A községi szervek kötelesek átadni a kért adatokat.
A jelentés tervezetének és javaslatának elkészítésével kapcsolatos eljárásokat a községi
Ellenőrző Bizottság jelentésének kötelező részeiről szóló Szabályzattal összhangban kell
lefolytatni.
Amennyiben az Ellenőrző Bizottság a Község gazdálkodásában súlyosabb jogszabálysértést
vagy rendellenességet észlel, amelyek az Ellenőrző Bizottság Ügyrendjében vannak
meghatározva, úgy ezekről a szabálysértésekről a jelentés véglegesítésétől számított tizenöt
napon belül értesítenie kell az illetékes minisztériumot és az Állami Számvevőszéket.
Abban az esetben, ha az Ellenőrző Bizottság részéről megalapozott gyanú állapítható meg arra
vonatkozólag, hogy az ellenőrzött vagy a felelős személy szabálysértést, illetve
bűncselekményt követett el, úgy megállapításait köteles továbbítani az illetékes bűnüldöző
hatóság felé.
Az ellenőrzött személyek kötelesek tiszteletben tartani az Ellenőrző Bizottság véleményét,
ajánlását és javaslatát. A Községi Tanács, a polgármester és a községi költségvetési források
felhasználói kötelesek az Ellenőrző Bizottság végleges jelentéseit megtárgyalni és
hatásköreikkel összhangban figyelembe venni az Ellenőrző Bizottság ajánlásait és javaslatait.
43. cikk
Az Ellenőrző Bizottság elnöke kizárja az ellenőrző bizottsági tagot egyes esetekből, ha olyan
körülmények lépnek fel, amelyek gyanút keltenek elfogulatlanságával kapcsolatosan.
Az Ellenőrző Bizottság tagjának kizárását egyes esetekben az ellenőrzött személy is kérheti.
A kizárásra vonatkozó kérését az Ellenőrző Bizottsághoz nyújtja be. Az üggyel kapcsolatban
fel kell tűntetnie azokat a körülményeket, amelyekre a kizárási kérését alapozza. A kizárásról
az Ellenőrző Bizottság elnöke dönt.
Az Ellenőrző Bizottság elnökének kizárásáról az Ellenőrző Bizottság dönt.
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44. cikk
Az Ellenőrző Bizottság munkája nyilvános. Amikor az Ellenőrző Bizottság jelentése
végleges, megállapításairól tájékoztatja a közvéleményt. A közvélemény tájékoztatása során
figyelembe kell vennie az ügyfelek jogait.
Munkavégzésük során az Ellenőrző Bizottság tagjai kötelesek megőrizni az ellenőrzöttek
törvénnyel és egyéb jogszabállyal, illetve a Községi Tanács dokumentumaival és a községi
költségvetési források felhasználók szervezetének állami, hivatalos és üzleti titkait, valamint
tiszteletben tartani a természetes és jogi személyek méltósságát, jó hírnevét és személyi
integritását.
45. cikk
Az Ellenőrző Bizottság munkájához szükséges szakmai és adminisztratív segítséget a
polgármester és a Községi Igazgatóság biztosítja.
Egyes különleges szakfeladatok ellenőrzését szakértő láthatja el, akit az Ellenőrző Bizottság
javaslatára a Községi Tanács nevezi ki. A szerződést a kivitelezővel a polgármester köti meg.
Az Ellenőrző Bizottság munkájához szükséges forrást a községi költségvetésből biztosítják az
ellenőrzés kidolgozott éves programja alapján.
46. cikk
Munkájának részletesebb szervezetét az Ellenőrző Bizottság ügyrendben állapítja meg, melyet
a jelenlevő tagok szavazatának kétharmados többségével fogadja el.

6. Községi Igazgatóság
47. cikk
A Község igazgatási feladatait a Községi Igazgatóság látja el.
A Községi Igazgatóság belső szervezetét és munkaterületét a polgármester javaslatára a
Községi Tanács rendeletben határozza meg.
A Községi Igazgatóság a munkakörök rendszerezését a Község titkárának javaslatára a
polgármester határozza meg.
48. cikk
A Községi Tanács a polgármester javaslatára döntést hozhat, hogy egyéb községgel vagy
községekkel egy vagy több közös községi igazgatósági szervet hoz létre.
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A közös községi igazgatósági szerv szervezetét és munkáját az általános alapítási
dokumentummal (rendelettel) szabályozzák, amelyet a polgármesterek közös javaslatára a
községek Községi Tanácsai fogadják el.

49. cikk
A községek szervei döntenek az egyének és a jogi személyek jogairól és kötelességeiről,
valamint azok jogi hasznukról az igazgatási ügyekben az igazgatási eljárás során.
A község az egyes dokumentumokkal dönt a saját és az állami hatáskörből a községre
átruházott igazgatási ügyekben.
A községi hatáskörből eredő igazgatási ügyekről első fokon a Községi Igazgatóság, a második
fokon a polgármester dönt, ha az egyes esetekre vonatkozóan a torvény nem rendelkezik
másként.
A közös községi igazgatósági szerv döntései elleni fellebbezés ügyében annak a községnek a
polgármestere dönt, amelynek helyi közössége hatáskörébe tartozik az ügy, ha a törvény nem
rendelkezik másként.
50. cikk
Az eredeti községi hatáskörből eredő egyes dokumentumokat a község titkára adja ki, amely
az eljárás bizonyos feladataival, illetve a teljes eljárás lefolytatásával, valamint a
közigazgatási ügyekben való döntéssel, meghatalmazhatja az igazgatóság azon alkalmazottait,
akik a közigazgatási ügyekben való döntési eljárásban teljesítik a törvényi feltételeket.
Az előző bekezdésben szereplő személyek hoznak döntéseket az állami hatáskörből
átruházott ügyekben is, ha a törvény nem rendelkezik másként.

51.cikk
A község titkára gondoskodik és vállal felelősséget az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvény, valamint az egyéb közigazgatási eljárásról szóló jogszabály következetes
végrehajtásáról, és biztosítja az közigazgatási ügyek nyilvántartásának vezetését a
Belügyminisztérium előírásaival összhangban.
52. cikk
Az eredeti községi hatáskörből eredő közigazgatási ügyekben csak az a hivatalos személy
hozhat döntést, aki meghatalmazással bír az ilyen ügyek ellátására, és felsőbb fokú illetve
főiskolai szakképzettséggel és a közigazgatási ügyekben szakvizsgával rendelkezik külön
törvénnyel összhangban. E feltételek megléte mellett első fokon az egyszerű közigazgatási
ügyekben középfokú szakképzettséggel rendelkező személy is dönthet.
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53. cikk
Az eredeti községi igazgatósági hatáskörből eredő egyes dokumentumok elleni fellebbezésről
a polgármester dönt. A polgármester döntése ellen közigazgatási pernek van helye.
Az egyes olyan dokumentumok elleni fellebbezésről, melyeket az állami hatáskörből első
fokon a Községi Igazgatóság adott ki, a törvény által meghatározott állami szerv hoz döntést.
54. cikk
A községi igazgatóság szerv főnökének, illetve a Községi Igazgatóságban dolgozó
alkalmazott kizárásáról a Község titkára dönt, aki a Községi Igazgatóság főnökének kizárása
esetén az ügyről saját maga hoz döntést, ha a főnök meghatalmazással rendelkezik a
közigazgatási ügyben való döntést illetően.
A titkár illetve a polgármester kizárásáról a Községi Tanács dönt, amely a kizárás esetén
döntést is hoz az ügyben.

7. Községi Jogvédő Szolgálat
55. cikk
A Község Községi Jogvédő Szolgálattal rendelkezhet, amely a bíróságok és egyéb állami
szervek előtt képviseli a Községet, a községi szerveket és a község szűkebb részeit.
Meghatalmazás alapján a Községi Jogvédő Szolgálat a Község által alapított egyéb jogi
személyeket is képviselhet.
A Községi Jogvédő Szolgálatot rendelettel hozzák létre, amelyben a Községi Tanács
meghatározza a Községi Jogvédő Szolgálat munkaterületét illetve hatáskörét. A Községi
Jogvédő Szolgálatra értelemszerűen alkalmazni kell az állami jogvédő szolgálatot szabályozó
törvény rendelkezéseit.
A Község még egy vagy több községgel közösen közös községi jogvédő szervet hozhat létre.
56. cikk
Azon szervek szervezetét, munkaterületét és összetételét, amellyel a községek közigazgatási
területének feladatait szabályozó külön törvényekkel összhangban a községnek rendelkeznie
kell, a torvény értelmében a polgármester illetve a Községi Tanács határozza meg a szerv
létrehozásáról és tagjainak kinevezéséről szóló határozatában.
57. cikk
A Községnek polgári védelmi parancsnoka és törzse van, amelyek ellátják a polgári védelmi
és egyéb védelmi, mentési és segítségnyújtási erő operatív szakmai vezetését, az elfogadott
tervekkel összhangban.
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A polgári védelmi parancsnok és megbízottjai munkájukért a polgármesternek tartoznak
felelősséggel.

IV. A KÖZSÉG SZŰKEBB EGYSÉGEI
58. cikk
Az egyes települések területén, a polgárok különleges közös szükségleteinek kielégítésére, a
község szűkebb egységeiként helyi közösségek jönnek létre.
A helyi közösségek a község részét képezik területi, funkcionális, szervezeti, vagyonipénzügyi és jogi értelemben.
Az új helyi közösség létrehozására, megszüntetésére vagy térségének megváltoztatására
vonatkozó kezdeményezést tehet a község szűkebb egységének lakossági fóruma, illetve e
terület választópolgárainak 10 százaléka a jelen Alapszabályban meghatározott eljárás és mód
szerint.
A helyi közösséget, a lakosság akaratának előzetes megállapítása mellett, a Községi Tanács
hozza létre, szűnteti meg, illetve változtatja annak a területét. A lakosság akarata a
polgármester által összehívott lakossági fórumon kerül megállapításra abban a térségben,
amelyen létre kívánják hozni a helyi közösséget.

59. cikk
A helyi közösségek részt vesznek a község közügyi feladatainak ellátásában, mégpedig:
– javaslatot tesznek és együttműködnek a Község fejlesztési programjainak
kidolgozásában a térségükre vonatkozó közinfrastruktúra területén, továbbá
közreműködnek a kommunális és a közvilágítási beruházások területén térségükre
vonatkozóan, valamint együttműködnek az elvégzett munkák feletti ellenőrzésben,
– együttműködnek az ivóvízellátás és az ivóvízforrás védelmi programjának
kidolgozásában, közreműködnek a földtulajdonosok egyetértésének beszerzésében a
gazdasági közszolgáltatási munkák biztosítása érdekében,
– javaslatokat tesznek az illegális kommunális hulladéklerakók szanálására és
együttműködnek ezek felszámolásában,
– javaslatokat tesznek a település rendezésére és szépítésére (virággal való beültetés, a
sétautak rendezése és fenntartása) és ebben közreműködnek,
– kezdeményezést tesznek a közlekedés rendezésének kiegészítése (forgalmi jelzés, a
bejáratok és a kijáratok rendezése, sebességkorlátozás stb.)
– javaslatot tesznek a közmunka programra
– közreműködnek a közösségük térségének területrendezési, tervezési és kivitelezési
dokumentumának közszemlére bocsátásában és véleményezésében,
– kezdeményezéseket tesznek a területrendezési, tervezési és kivitelezési dokumentumok
módosítására, és ezeket továbbítják az illetékes községi szervek felé,
– véleményezik a mezőgazdasági területek művelés aluli kivonását egyéb célok javára, a
termelési és egyéb létesítmények tervezett építését a közösségben, a mezőgazdasági
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területbe való beavatkozást (agromelioráció, komaszáció), amely során megváltozna a
vízforrás rendszere,
– tájékoztatják az illetékes községi szervet a közösség lakosságának a területrendezés és
környezetvédelem területén tapasztalható gondjairól és szükségleteiről,
– közreműködnek a kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezésében,
– figyelemmel kísérik térségükben a veszélyeket és erről tájékoztatják a polgári védelem
törzsét és szükség szerint a lakosságot is, valamint közreműködnek a védelmi és
mentési terület egyéb feladataiban.
60. cikk
A helyi közösségek ellátják a Község illetékességébe tartozó, túlnyomórészt a közösség
lakosságát érintő feladatokat. A Község helyi közösségei rendszeresen önállóan:
– gondoskodnak a hó eltakarításról és elszállításáról,
– gondoskodnak a helyi utak karbantartásáról,
– gondoskodnak a falusi vízvezetékről,
– kezelik saját vagyonukat és a Község használatukba adott vagyonát,
– védelmi és mentési terveket készítenek a Község előírásai és szükségletei alapján,
– térségükben projekteket készítenek és valósítanak meg a vidék átfogó fejlesztése és a
falvak felújítása keretében,
– térségükben serkentik a kulturális, sport és egyéb egyesületi tevékenységeket, illetve
segítséget nyújtanak a rendezvényekhez, amikor a község a szervező.
61. cikk
A helyi közösség közjogi jogi személy a jelen Alapszabállyal összhangban önállóan folytatott
feladatok keretében.
A helyi közösség a jogforgalomban saját nevében és saját számlájára jár el.
A helyi közösség kötelezettségeiért felelősséget vállal minden rendelkezésre álló vagyonával
és eszközével. A Község a helyi közösség kötelezettségeiért szubszidiáris kötelezettséget
vállal.
62. cikk
A helyi közösség szerve a tanács, amelyet a helyi közösség térségében állandó lakóhellyel
rendelkező lakosok választják meg,
A tagok megválasztásának módját a törvény
szabályozza.
A helyi közösség tanácsába való választást a polgármester írja ki.
A tanács tagjainak számát a Községi Tanács rendeletben szabja meg, amelyben meghatározza
a választókörzeteket (választóegységeket) a helyi közösség tanácsába való választásra.
A helyi közösség tanácstagjainak mandátuma egy időben kezdődik és fejeződik be a községi
tanácstagok mandátumával.
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A tanácstag funkciója összeférhetetlen a Község Ellenőrző Bizottságában való tagsággal,
valamint a Községi Igazgatóságban végzett munkával. A törvény és a jelen Alapszabály
rendelkezéseit, amelyek a községi tanácstagok mandátumának időelőtti megszűnését
szabályozzák, értelemszerűen alkalmazni kell a Község szűkebb részén a tanácstagok
mandátumának megszűnésére is.

63. cikk
A helyi közösségi tanács első ülését a polgármester hívja össze legkésőbb tizenkét nappal a
helyi közösségi tanácstagok megválasztását követően. A tanács akkor alapul meg, ha tagjai
több mint felének megerősítették a megbízását. A helyi közösség tanácsának elnöke van, akit
maguk közül a tanácstagok választanak meg.
A helyi közösséget a helyi közösség tanácsának elnöke képviseli, aki összehívja és vezeti a
tanács üléseit, valamint egyéb munkát végez, amellyel a helyi közösség tanácsa bízza meg. A
jogügyek, amelyeket mint a helyi közösség képviselője a tanács elnöke kötött meg, és
amelyek értéke meghaladja a három millió tolárt, csak a polgármester írásos egyetértésével
érvényesek.
A tanács az elnök javaslatára megválasztja az alelnököt. A tanács alelnöke helyettesíti az
elnököt és ellátja az elnök által megjelölt feladatokat.
A helyi közösség tanácsa munkáját az ülésen végzi és döntéseit az ülésen fogadja el,
amelyen a tagság többsége jelen van, mégpedig a jelenlevő tagok szavazattöbbségével.
A polgármesternek jogában áll jelen lenni a helyi közösség ülésein, de szavazati joggal nem
rendelkezik .
A tanács elnöke legalább négyszer évente összehívja a helyi közösség tanácsát, illetve
többször abban az esetben, ha erre szükség van. Az elnök összehívja a helyi közösség
tanácsát, ha ezt a polgármester vagy a tanácstagok minimum fele kéri.
A helyi közösséget tanácsának tevékenységére értelemszerűen a Községi Tanács Ügyrendjét
kell alkalmazni.

64. cikk
A helyi közösséget tanácsa a jelen Alapszabállyal összhangban lévő feladatokat látja el.
A tanács továbbá:
– vizsgálja a községi hatáskörbe tartozó feladatokat, amelyek a helyi közösség térségére,
lakosságára vonatkoznak, és állásfoglalásokat, véleményeket fogalmaz meg,
– kezdeményezéseket és javaslatokat tesz a község rendeleteinek és egyéb általános
dokumentumainak elfogadására,
– döntéseket hoz a közösség forrásainak felhasználásáról, a közösség vagyonával való
rendelkezésről és gazdálkodásról.

26

A helyi közösséget álláspontja, véleménye, kezdeményezése és javaslata nem képezi a
Község feladatai végrehajtásának feltételét, amelyek a Községi Tanács, a polgármester illetve
a Községi Igazgatóság hatáskörébe tartoznak, és nem kötelezik őket, kivéve ha a jelen
Alapszabály vagy rendelkezés másként nem rendelkezik.
A helyi közösség tanácsa az egyes kérdés megvitatására összehívhatja a helyi közösség
lakosságának fórumát. A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására értelemszerűen a
jelen Alapszabály lakossági fórumra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

65. cikk
Bizonyos közös kérdések és feladatok, valamint a községi hatáskörből való ügyek
megvitatása érdekében a polgármester létrehozhatja a helyi közösségi tanácsok elnökeinek
tanácsát mint tanácsadói szervét.

66. cikk
A helyi közösségeknek saját vagyona van, amelyet az ingatlan és ingóvagyon, a
pénzeszközök és jogok képeznek.
A helyi közösség a vagyonával jó gazda módjára gazdálkodik. A közösségi vagyonnal való
gazdálkodásra értelemszerűen a község vagyonával való gazdálkodást szabályozó törvény,
valamint a jelen Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha a helyi közösség fennállása megszűnik vagy ha megszűnik a jogi személyisége, úgy a
jogai és a kötelezettségei a Községre szállnak át.

67. cikk
A helyi közösségek finanszírozása a községi költségvetésből történik, a természetes és a jogi
személyek önkéntes hozzájárulásaival, a szolgáltatásokért való fizetséggel, a helyi járulékkal,
valamint a község szűkebb részének vagyonából származó bevételekkel.
A helyi közösségek nem vállalhatnak adósságot.
A helyi közösségek bevételeit és kiadásait az egyes költségvetési évre összeállított pénzügyi
tervekben kell szerepeltetni, amelyet a helyi közösségi tanácsok a Községi Tanácsnak
javasolják. A pénzügyi tervet, amely mint melléklet a községi költségvetés részét képezi, a
polgármester javaslatára a Községi Tanács fogadja el.
A Község nem vállalja a helyi közösségek pénzügyi kötelezettségeit, amelyeket nem
szerepelnek a községi költségvetésben.
A helyi közösség pénzügyi tervének kivitelezéséért a tanács elnöke felelős.
A helyi közösségek rendelkezhetnek saját zsíró-számlával. A külön zsíró-számlára vonatkozó
határozatot a polgármester adja ki.
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A helyi közösség pénzügyi terveinek végrehajtására a közfogyasztás finanszírozását
szabályozó jogszabályok , valamint a községi költségvetési rendeletek mérvadók.
A helyi közösség pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a Község Ellenőrző Bizottsága látja
el.

68. cikk
A polgármester, az Község Ellenőrző Bizottsága, a helyi közösségi tanácstagok negyedének,
illetve a helyi közösség lakossági fórumának javaslatára a Községi Tanács feloszlatja a helyi
közösség tanácsát és előrehozott választásokat ír ki:
– ha minimum háromszori összehívás után sem ül össze,
– ha nem teljesíti a feladatokat, amelyekkel a jelen Alapszabály alapján bízták meg,
illetve a törvénnyel, a jogszabályokkal és a Község általános dokumentumaival
ellentétben végezi ezeket,
– ha megállapításra kerül, hogy nyilvánvalóan jogellenesen rendelkezik a polgárok
pénzeszközeivel, vagy ha a közösség részére a községi költségvetésből odaítélt
pénzeszközöket nem rendeltetésszerűen használják fel.
A Községi Tanács az Alapszabály módosításával megszűntetheti a helyi közösséget, ha
megállapítja, hogy a helyi közösség nem végzi feladatait, ha nincs tanácstag-jelölt, illetve ha a
térség polgárainak nem áll érdekében a helyi közösségi feladatok végzése a jelen
Alapszabállyal összhangban.

V. A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG ÉS TAGJAINAK KÜLÖNJOGAI
A KÖZSÉG NEMZETISÉGILEG VEGYESEN
LAKOTT TERÜLETÉN
69. cikk

A Község védi a magyar nemzeti közösség és tagjainak nemzetiségi jelleget, biztosítja az
egyenjogúságát és megvalósítja a különjogait, valamint gondoskodik a nemzeti közösség
sokoldalú fejlődéséről.
A Község nemzetiségileg vegyesen lakott területén a hivatalos nyelv a szlovén és a magyar
nyelv. Mindkét nyelv egyenrangú. A magyar nemzeti közösség polgárai részére biztosított az
anyanyelv használata a közéletben és a társadalmi életben.

70. cikk
A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén a községi szervek és minden közszolgálat
ügykezelése szlovén és magyar nyelven folyik. Munkájuk során kötelesek figyelembe venni a
magyar nemzeti közösség tagjainak hivatalos családi és keresztnevét.
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A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén a községi szervek, az állami szervek, a
közvállalatok és intézmények a törvénnyel összhangban kétnyelvű feliratokat, pecséteket,
bélyegzőket, nyomtatványokat és egyéb formanyomtatványt használnak.
A nemzetiségileg vegyesen lakott területén a házasságkötés szlovén illetve magyar nyelven
történik, az ifjú pár kérésére két nyelven lehet.

71. cikk
A nemzetiségileg vegyesen lakott területén a helyiségeket és utcákat jelző felirati táblák, a
hirdetések, az értesítések és egyéb nyilvános feliratok kétnyelvűek. Kétnyelvű felirati
táblákkal kell rendelkeznie a nemzetiségileg vegyesen lakott területén minden községi és
állami szervnek, vállalatnak, gazdasági szervezetnek, magánszemélynek, közintézetnek,
egyesületnek és egyéb szervezetnek és közösségnek.
A kétnyelvű feliratoknak biztosítaniuk kell a két nyelv azonos rangú látszatát.
72. cikk
A nemzetiségileg vegyesen lakott területén a lakossági fórumok, a nyilvános manifesztációk,
az összejövetelek és minden egyéb rendezvény szlovén és magyar nyelven folyik.

73. cikk
A Község Alapszabálya és egyéb dokumentumai le vannak fordítva magyar nyelvre, valamint
szlovén és magyar nyelven vannak közzétéve.
A magyar nemzeti közösség képviselőinek a Községi Tanácsban végzett munkájuk során
joguk van anyanyelvük használatára.

74. cikk
A nemzetiségileg vegyesen lakott területén a Község külön gondoskodik a kétnyelvű óvodák
és iskolák fejlesztéséről és működéséről.
A Község az Önkormányzati Nemzeti Közösség Községi Tanácsával
ösztönzi a magyar nemzeti közösség kulturális tevékenységét, a
könyvkiadói tevékenységet, a szakemberek képzését a magyar
szükségleteire, továbbá támogatja azok kapcsolatát az anyanemzettel
megyével a Magyar Köztársaságban.

együtt támogatja és
sajtót, az RTV és
nemzeti közösség
és a két határmenti
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75. cikk
A Községi Tanács és egyéb helyi közösségek az önkormányzati nemzeti közösségnek
biztosítják a szükséges helyiségeket és egyéb anyagi lehetőséget a működésükhöz.
Hatáskörének keretében a Község külön dokumentumokkal rendezi a nemzeti közösségek
jogainak megvalósítására és finanszírozására vonatkozó kérdéseket. Ezekhez az előírásokhoz
adja egyetértését a nemzeti közösség tanácsa a Községi Tanácsban levő képviselői által.
76. cikk
A Községi Tanácsnak, bizottságnak vagy egyéb szervnek meg kell vizsgálnia Lendva Község
Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának kezdeményezéseit azokban a kérdésekben,
amelyek vonatkoznak a nemzeti közösség helyzetére és a nemzeti közösség által vegyesen
lakott területek jellegzetességeinek megőrzésére. Határozatairól, véleményeiről és döntéseiről
a Községi Tanács írásban értesíti Lendva Község Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösségét.
A kölcsönös tájékozottság érdekében a községi szervek és a községi nemzeti közösségek
kötelesek egymásnak eljuttatni üléseik jegyzőkönyveit.
Amikor a községi szervek olyan ügyekről döntenek, amelyek a magyar nemzeti közösség
tagjai külön jogainak megvalósítására vonatkoznak, előzőleg be kell szerezniük az
önkormányzati nemzeti közösség egyetértését, és amikor olyan ügyekről döntenek, amelyek a
nemzetiségileg vegyesen lakott területek helyzetére és jellegzetességeinek megőrzésére
vonatkoznak, be kell szerezniük az önkormányzati nemzeti közösség véleményét.

77. cikk

A Községi Tanács a 76. cikk harmadik bekezdésében rögzített hatáskörének keretében a
községi önkormányzati nemzeti közösség tanácsa a községi tanácstagok – a magyar nemzeti
közösség képviselői – által egyetértését adja a dokumentumokhoz, azokban a részekben,
amely a nemzeti közösségre vonatkozik, mégpedig:
– a Község Alapszabályához és annak módosításához,
– a Község jelképeihez,
– a települések, utcák és terek elnevezéséhez a Község nemzetiségileg vegyesen
lakott területén,
– a nyilvános felirati táblák kérdéséről és a kétnyelvűség látható megjelöléséről,
– a magyar nemzeti közösség jogait rendező egyéb ügyekről.

30

78. cikk
A községi ÖNK Tanácsa előzetes véleményt ad:
– a Község fejlesztéséi tervéhez,
– a fejlesztési irányokhoz a kultúra, az oktatás és a tájékoztatás területén,
– a magyar nemzeti közösség külön jogainak megvalósítását érintő egyéb ügyekhez.

VI. A POLGÁROK KÖZVETLEN EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A KÖZSÉGI DÖNTÉSHOZATALBAN
79. cikk
A polgárok közvetlen együttműködésének formái a község döntéshozatalában: lakossági
fórum, népszavazás és népi kezdeményezés.

1. Lakossági fórum
80. cikk
A polgárok a lakossági fórumon:
– megvitatják a község térségének, nevének és székhelyének módosítására irányuló
kezdeményezéseket és javaslatokat, és ezzel kapcsolatban kezdeményezéseket és
véleményeket formálnak,
– javaslatokat, kezdeményezéseket vitatnak meg a többi községgel való
együttműködésről és egy szélesebb önkormányzati közösség kialakításáról,
– megvitatják a község szűkebb egységeinek alapítására és megszűntetésére, illetve
térségeinek módosítására vonatkozó kezdeményezéseket és javaslatokat,
– javasolják, megvitatják és kialakítják a települések térségeinek, a települések és az
utcák nevének módosítására vonatkozó álláspontjukat,
– lakossági fórummal kapcsolatos feladatokat látnak el a törvénnyel összhangban,
– a községi szerveknek javaslatot tesznek a Község fejlesztési programjának
kidolgozására, a területtel való gazdálkodásra, valamint az életkörnyezet
védelmére,
– állást foglalnak a területbe való nagyobb fokú beavatkozásokkal kapcsolatban,
mint pl. az autópálya, az energetikai létesítmények építése, a hulladékok és a
veszélyes anyagok elhelyezése stb.,
– megvitatják, véleményezik, állast foglalnak és döntést hoznak olyan ügyekben,
amelyekre így rendelkezik a törvény, a jelen Alapszabály, illetve olyan ügyekben,
amelyek esetén így dönt a Községi Tanács vagy a polgármester.
A lakossági fórum döntéseit, javaslatait, kezdeményezéseit, állásfoglalásait és
véleményezéseit a községi szervek, amelyek hatáskörébe tartozik egy-egy ügy, kötelesek
megvizsgálni és feladataik végrehajtása során figyelembe venni.
Ha az illetékes községi
szerv úgy véli, hogy a lakossági fórum javaslatai, kezdeményezései, állásfoglalásai,
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véleményezései és döntései nem vehetők figyelembe, úgy a polgároknak köteles a véleményét
megfelelő módon és megfelelő határidőn belül bemutatni és érvekkel alátámasztani.
81. cikk
A lakossági fórum összehívható az egész Községre, egy vagy több helyi közösségre, egy-egy
településre vagy szerre vonatkozóan.
A lakossági fórum a polgármester saját kezdeményezésére, a Községi Tanács illetve a helyi
közösség tanácsának kezdeményezésére hívható össze. A polgármester a Község teljes
területére vonatkozó lakossági fórumot a Község választópolgárai minimum 5 százalékának
kérésére köteles összehívni, a helyi közösség lakossági fórumát pedig e közösség
választópolgárai minimum 10 százalékának kérésére.
A lakossági fórum összehívására irányuló választópolgári keresletnek tartalmaznia kell a
lakossági fórumon megvitatásra kerülő kérdéskör írásos indoklását. A megvitatandó ügyhöz
mellékelni kell a keresletet támogató választópolgárok listáját. A listának tartalmaznia kell a
választópolgár családi és keresztnevét, születési idejét, állandó lakóhelyének címét, valamint
az aláírásokat. A polgármester a keresletet határozattal elutasíthatja, ha megállapítja, hogy a
kérdéskört nem támogatta elegendő számú választópolgár. A határozatot az indoklással együtt
a kereslet kezdeményezőjének vagy a listán első aláíróként szereplő választópolgárnak
kézbesíti. A polgármester a lakossági fórumot a szabályosan benyújtott kérelemtől számított
legkésőbb 30 napon belül hívja össze.
82. cikk
A lakossági fórum összehívásának tartalmaznia kell a térséget, amelyre kiterjed a lakossági
fórum összehívása, a lakossági fórum helyét és idejét, valamint a napirendjének javaslatát.
A lakossági fórum összehívásáról a lakosságot a helyileg szokásos módon tájékoztatni kell.

83. cikk
A lakossági fórumot a polgármester vagy az általa meghatalmazott alpolgármester vezeti. A
polgármester a lakossági fórumnak javasolhatja a fórum elnökségének kinevezését, amely a
fórumot levezeti.
A lakossági fórum hatályosan elfogadja döntéseit, javaslatait, kezdeményezéseit,
állásfoglalásait és a véleményeket, ha a lakossági fórumon a választópolgárok legalább tíz
százaléka részt vesz a Község területéről, amellyel kapcsolatosan volt a fórum összehívva.
A lakossági fórum döntése elfogadott, ha a fórumon résztvevő választópolgárok legalább fele
mellette szavaz. A lakossági fórum döntéséről jegyzőkönyv készül, amelyet a helyileg
szokásos módon meg kell jelentetni, és megismertetni a Községi Tanáccsal és a
polgármesterrel.
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2. Referendum a Község általános dokumentumáról
84. cikk
A polgárok referendumon dönthetnek a Község általános dokumentumának tartalmát képező
kérdésekről, amelyeket a Községi Tanács fogad el, kivéve a Község költségvetését és
zárszámadását, valamint azokat az általános dokumentumokat, amelyekkel a törvénnyel
összhangban írják elő a községi és egyéb adókat.
A Községi Tanács az előző bekezdésben feltűntetett általános dokumentumról a polgármester
illetve a községi tanácstag javaslatára referendumot írhat ki.
Községi Tanács referendumot köteles kiírni, ha ezt a Község választópolgárainak legalább öt
százaléka kéri, és ha a törvény illetve a Község Alapszabálya így rendelkezik.

85. cikk
A referendum kiírására a polgármester illetve a községi tanácstag tehet javaslatot, legkésőbb
tizenöt napon belül a Község általános dokumentumának elfogadását követően.
Ha benyújtásra került referendum kiírásának javaslata, illetve a választópolgárok felé
kezdeményezi a referendum kiírására vonatkozó kérés benyújtását, a polgármester az
általános dokumentum kihirdetését visszatartja a javaslatról illetve a kezdeményezésről szóló
döntésig, illetve a referendumon történő döntésig.

86. cikk
A referendum lehet utólagos referendum, amelyen a polgárok megerősítik vagy elutasítják a
Község elfogadott általános dokumentumát, illetve annak bizonyos rendelkezéseit.
Ha a Község általános dokumentumát, illetve annak bizonyos rendelkezéseit a referendumon
elfogadták, úgy a polgármesternek ezt a referendum eredményével együtt ki kell hirdetnie.
Amennyiben a Község általános dokumentumát, illetve annak bizonyos rendelkezéseit
elutasították, úgy az általános dokumentumot nem hirdetik ki, amíg a választópolgárok
akaratának figyelembevétele által nem módosul.
A választópolgárok döntése a referendumon, amellyel a Község általános dokumentumát,
illetve annak bizonyos rendelkezéseit elutasították, a Községi Tanácsot, amely az általános
dokumentumot, amelyről referendumot tartottak, elfogadta, kötelezi mandátumának végéig.
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87. cikk
A választópolgárokhoz szóló kezdeményezés a Község általános dokumentumára, illetve
annak egyes rendelkezéseire vonatkozó referendum-kiírási kérelemnek tartalmaznia kell a
már kialakított referendum iránti igényt. A kérelemnek tartalmaznia kell a referendum tárgyát
képező, világosan kifejezett kérdést, valamint annak indoklását.
A Község általános dokumentumára, illetve annak egyes rendelkezéseire vonatkozó, és a
választópolgárokhoz intézett referendum-kiírási kezdeményezést, a Község minden
választópolgára, politikai pártja, illetve a Község szűkebb egysége tehet. A
kezdeményezéshez a Község legkevesebb száz választópolgárának aláírása szükséges. A
Kezdeményezés támogatását azon a listán szereplő választópolgárok jelentik, amely
tartalmazza az aláírók személyi adatait: családi és keresztnevét, születési idejét, állandó
lakóhelyének címét.
A választópolgárokhoz intézett referendum-kiírási kezdeményezés indítványozója a Községi
Tanácsot írásban értesíti, és a kezdeményezést a polgármesterhez nyújtja be.
Ha a polgármester úgy véli, hogy a kezdeményezés megfogalmazása nincs összhangban a
jelen cikk első bekezdésével, illetve ellentétes a törvénnyel és a Község Alapszabályával,
erről a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül értesíti a kezdeményezőt,
és felszólítja, hogy a megállapított összhanghiányt nyolc napon belül rendezze. Amennyiben
a kezdeményező ezt nem teszi meg, akkor úgy tekintendő, hogy a kezdeményezés nem volt
benyújtva. A polgármester erről haladéktalanul tájékoztatja kezdeményezőt és a Községi
Tanácsot.
A kezdeményező az előző bekezdésben feltűntetett értesítés kézhezvételét követő nyolc
napon belül kérheti, hogy a polgármester döntését a közigazgatási bíróság vizsgálja meg.

88. cikk
A választópolgárok a referendum kiírására vonatkozó támogatásukat személyes aláírással
illetve a lista aláírásával adják.
A polgármester meghatározza a személyes aláírással nyújtott támogatás formanyomtatványát,
amely tartalmazza a referendum kiírására irányuló világosan kinyilvánított kérést, valamint az
aláírásgyűjtés határidejét. Ennek módjáról a polgármester határozatban dönt. Ugyanezzel a
határozattal jelöli meg a lista formanyomtatványát is.
A személyes aláírásra a választójogi nyilvántartást vezető illetékes állami szerv előtt kerül sor.
A választójogi nyilvántartást vezető illetékes állami szerv hitelesíti a listán szereplő
választópolgárok aláírását is.
A referendum-kiírás iránti kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, ha bizonyos határidő alatt
aláírásával megfelelő számú választópolgárírta alá.
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89. cikk
A Községi Tanács 15 napon belül írja ki a referendumot azt követően, hogy kézhez vette a
polgármester illetve a községi tanácstag javaslatára vonatkozó döntést a referendum
kiírásáról, illetve 15 napon belül a választópolgárok a referendumra irányuló kérésének
benyújtását követően, az előző cikk negyedik bekezdésével összhangban.
A referendumot annak kiírásától számítva legkorábban 30 napon és legkésőbb 45 napon belül,
vasárnap illetve egyéb munkaszüneti napon kell megtartani.
A referendum kiírásáról szóló dokumentumban Községi Tanács meghatározza a referendum
típusát, a döntés tárgyát képező általános dokumentumot illetve annak rendelkezéseit, a
döntés tárgyát képező referendumi kérdés szövegét oly módon, hogy majd bekarikázzák a
„MELLETTE” illetve „ELLENE” választ, továbbá a kiírás és a szavazás napját.
A referendum kiírásáról szóló dokumentumot a jelen Alapszabályban a Község általános
dokumentumainak közzétételére vonatkozó módon teszik közzé.
A községi Választási Bizottság 15 nappal a szavazás napja előtt a médiában meghirdeti a
referendum kiírásáról szóló dokumentumot.

90. cikk
A referendumon minden olyan polgárnak joga van szavazni, akinek joga van részt venni a
Községi Tanács tagjainak választásán is.

91. cikk
A referendum lefolytatásának eljárását a helyhatósági választásokat végző szervek irányítják.
A Választási Bizottság munkájában észlelt szabálytalanságok miatti fellebbezésről a Községi
Választási Bizottság dönt.
A referendumon való szavazást és a referendum lefolytatásával kapcsolatos egyéb kérdéseket
illetően a referendumot, a népi kezdeményezést és a helyhatósági választásokat szabályozó
törvény rendelkezései a mérvadók, amennyiben a helyhatósági választási törvénnyel
összhangban a jelen Alapszabály nem rendelkezés másként.
A referendumi szavazás eredményéről szóló jelentést a Községi Választási Bizottság a
Községi Tanácsnak küldi meg, amely a Község Alapszabálya értelmében köteles a Község
általános dokumentumait közzé tenni.
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3. Véleménynyilvánító referendum
92. cikk
A Községi Tanács a hatáskörébe tartozó kérdésekről való döntés előtt véleménynyilvánító
referendumot írhat ki.
A véleménynyilvánító referendum a Község teljes területére vagy annak egységére írható ki.
A véleménynyilvánító referendumot a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban kell
lefolytatni, amelyek a Község
általános dokumentumára vonatkozó referendumot
szabályozzák.
A véleménynyilvánító referendum kapott választópolgári döntés a községi szerveket nem
kötelezi.

4. Egyéb referendumok
93. cikk
A polgárok a referendumon dönthetnek a helyi járulékokról és egyéb kérdésekről, ha a
törvény így rendelkezik.
Az előző bekezdésben feltűntetett referendumot a jelen Alapszabály
rendelkezéseivel
összhangban kell lefolytatni, ha a referendumot szabályozó törvény nem rendelkezik másként.
A helyi járulék bevezetéséről szóló döntés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a bizonyos
térségben a szavazásra jogosult szavazópolgár többsége mellette szavazott, azzal a feltétellel,
hogy több mint a fele szászt vett a szavazáson.

5. Népkezdeményezés
94. cikk
A Község választópolgárainak legkevesebb tíz százaléka kérheti az általános dokumentum,
illetve a Községi Tanács vagy más községi szerv hatáskörébe tartozó egyéb döntések
kiállítását vagy hatályon kívül helyezését.
Az előző bekezdésben feltűntetett választópolgári kezdeményezés benyújtása és a
kezdeményezéssel kapcsolatos eljárás esetén a törvény és a jelen Alapszabálynak a Község
általános dokumentumáról szóló referendum rendelkezésit kell megfelelően alkalmazni.
Ha a kérés a Község általános dokumentumának vagy a Községi Tanács egyéb döntésének
hatályon kívül helyezésére vonatkozik, úgy a Községi Tanácsnak a vizsgált igényeket a soron
következő első ülés napirendjére kell tűznie, és erről a szabályosan benyújtott kéréstől
számított legkésőbb három hónapon belül döntést kell hoznia.
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Ha a kérés az egyéb községi szervek döntésére vonatkozik, úgy ezeknek a szerveknek a
szabályosan benyújtott kéréstől számított legkésőbb egy hónapon belül döntést kell hoznia.
95. cikk
A Község a költségvetéséből biztosítja polgároknak a községi döntésekben, a lakossági
fórumokon és a referendumokon folytatott közvetlen együttműködéshez, valamint a
referendum lefolytatásához szükséges forrásokat.

VII. KÖZSÉGI KÖZSZOLGÁLATOK
96. cikk
A Község biztosítja a saját maga által és a törvényben meghatározott közszolgáltatások
végzését.
A közszolgáltatások végzését a Község:
– közvetlenül a Községi Igazgatóság keretein belül,
– a közintézetek és közvállalatok alapításával,
– koncessziók megadásával,
– a saját tőkéjének a magánjogi jogi személy tevékenységébe való befektetésével
biztosítja.

97. cikk
A társadalmi tevékenységek területén a közszolgáltatásokat a Község az alábbi területen
folytatott tevékenységekre biztosítja:
– általános iskolai képzés,
– iskoláskor előtti képzés és gondozás,
– alapegészségügy és gyógyszertár,
– személyes segítségnyújtás családoknak,
– könyvtári tevékenység.
A Község egyéb területeken is alapíthat közszolgáltatásokat, főként a zene nevelés, a
felnőttképzés, a kultúra, a sport, és egyéb tevékenységek területén, amelyekkel biztosításra
kerülnek a közszükségletek.

98. cikk
A Község a közszolgáltatások gazdaságos és hatékony biztosítása érdekében más
Községekkel együtt hozhat létre közszolgáltatásokat.
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99. cikk
A gazdasági közszolgáltatások területén a Község rendelettel hoz létre közszolgáltatásokat.

100. cikk
A Község mint gazdasági közszolgáltatást más tevékenységet is meghatározhat, amely
hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának feltételeit képezi, vagy az ilyen tevékenység a
Község gazdasági, szociális illetve ökológiai funkciói ellátásának feltétele.

101. cikk
Közszolgáltatásokat a Község rendelettel hoz létre, figyelembe véve a törvények által
meghatározott feltételeket.

102. cikk
A Község a gazdasági közszolgálatok gazdaságos és hatékony tevékenységének biztosítása
érdekében más Községekkel együtt gazdasági közszolgálatot hozhat létre a kialakult ellátási
rendszerek keretében.

103. cikk
Az alapítói jogok gyakorlására azokban a közszolgálatokban amelyek két vagy több Község
területén jöttek létre, az alapítók Községi Tanácsai közös szervet hoznak létre, amelyet a
Község polgármestere képvisel.

A közös szerv alapításáról szóló dokumentumban meghatározásra kerülnek a közös szerv
feladatai, a munka szervezete és a döntések elfogadásának formája, a finanszírozás rendje,
valamint a közös szerv tevékenységével kapcsolatos költségek elosztása.

104. cikk
A Község biztosítja a törvény értelmében kötelező közszolgálatok működését.
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VIII. A KÖZSÉG VAGYONA ÉS FINANSZÍROZÁSA
105. cikk
A Község vagyonát a Község
pénzeszközök és a jogok.

tulajdonában levő ingatlan és ingóvagyon képezi, a

A Község a jó gazda módjára köteles gazdálkodni a vagyonnal.
Az ingóvagyon megszerzésével és elidegenítésével kapcsolatos döntést a polgármester, az
ingatlanvagyon megszerzésével és elidegenítésével kapcsolatos döntést pedig a Községi
Tanács fogadja el, kivéve, ha bizonyos összegig külön határozattal a polgármestert
hatalmazza meg.
Az ingatlanvagyon megszerzésére vonatkozó szerződéskötés előtt a polgármester ellenőrizni
köteles, hogy a költségvetésben biztosítva vannak-e a pénzeszközök. A Község tulajdonában
levő ingatlanvagyon és ingóvagyon értékesítése illetve cseréje a törvényben meghatározott
eljárás és módszer szerint történik. Ha a törvény erről nem rendelkezik, úgy az
ingatlanvagyon és az ingóvagyon értékesítése illetve cseréje az állami vagyon értékesítésére
és cseréjére vonatkozó jogszabályok a mérvadók.

106. cikk
A Község a bevételeket saját forrásból, adókból, illetékekből és egyéb adókból szerzi a
törvénnyel összhangban.

107. cikk
A közfogyasztás finanszírozásának egyes céljaira fordított bevételeket és kiadásokat a Község
költségvetése tartalmazza.
Község
képezi.

költségvetést a bevételek és a kiadások mérlege, valamint a finanszírozási számla

A bevételek és a kiadások mérlegében kimutatásra kerülnek az adókból, az illetékekből és
egyéb adóformákból tervezett bevételek, a községi vagyon kezeléséből és a vele való
rendelkezésből származó bevételek, és a tervezett kiadások.
A finanszírozási számlában kimutatásra kerülnek az adósságok törlesztései és a község
adósságfelvételei. A kiadások és bevételek mérlegébe bevonásra kerülnek a község szűkebb
egységeinek bevételei és kiadásai is.
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108. cikk
A költségvetési források csak a költségvetésben meghatározott célokra használhatók fel.
A Község nevében kötelezettségek csak a költségvetésben egyes célokra tervezett források
keretében vállalhatók.
A költségvetési források csak akkor használhatók fel, ha teljesítettek a törvénnyel, illetve
egyéb dokumentumban előírt feltételek a források felhasználásával kapcsolatosan. .
109. cikk
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős. A költségvetési forrásokra a
polgármester adja ki a rendeletet.
A Község költségvetésének végrehajtására a polgármester a Községi Igazgatóság
alkalmazottait illetve az alpolgármestert hatalmazza meg.

egyes

110. cikk
A Község költségvetése a Község rendelete, amely tartalmazza a Község tervezett és egyéb
bevételeit, valamint a tervezett és egyéb kiadásait egy évre vonatkozóan.
A pótköltségvetés a költségvetés módosításáról szóló rendelet.
A községi szervek a községi költségvetés közvetlen felhasználója.
A községi költségvetés közvetett felhasználói a helyi közösség, a községi alap, a közintézet,
amelynek alapítója a Község, valamint egyéb felhasználók, ha a községi költségvetésből
finanszírozzák (a továbbiakban: felhasználó).

111. cikk
A községi költségvetést a bevételi és a kiadási mérleg, valamint a finanszírozási számla
képezik.
A község költségvetését a polgármester javaslatára a Községi Tanács rendeletben fogadja el.

A községi költségvetési rendeletben meghatározásra kerül a Község adósságfelvételének és
kezességének terjedelme, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb kérdések,
valamint a polgármester külön meghatalmazásai a költségvetési végrehajtással kapcsolatosan
egy-egy évre vonatkozóan.
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112. cikk
A bevételi és a kiadási mérlegben külön kerülnek kimutatásra a bevételek, amelyek a törvény
értelmében beszámításba kerülnek a megfelelő felhasználásba.
A jelen cikkben szereplő bevételek a Községet illetik meg a törvényben, illetve azok
bevezetéséről szóló dokumentumban meghatározott összegben.

113. cikk
A bevételi és a kiadási mérlegben külön kimutatásra kerülnek azok a bevételek, amelyek a
törvény értelmében nem kerülnek megfelelő felhasználásba való beszámításra.

114. cikk
A költségvetési kiadások közé tervezik a folyó költségvetési tartalékot is, mint a bevételek
felosztatlan részét, olyan célok finanszírozására, amelyeket nem lehet belátni előre, illetve
amelyekre nem terveztek elegendő forrást.
A folyó költségvetési tartalék felhasználásáról a polgármester dönt.

115. cikk
A Község költségvetését annak az évnek az eleje előtt kell elfogadni, amelyre vonatkozik.
Ha a költségvetés azon év elején, amelyre vonatkozik, nem került elfogadásra,
finanszírozás az előző év költségvetésének alapján folytatódik.

a

A polgármester határozatot fogad el az ideiglenes finanszírozásról a törvénnyel összhangban.
A határozat három hónapra szól, és a polgármester javaslatára a Községi Tanács határozattal
további három hónapra meghosszabbíthatja.
Az ideiglenes finanszírozás időszakában a forrásokat az előző év költségvetési időszakában
felhasznált arányos összegében lehet felhasználni.

116. cikk
Ha a költségvetési év alatt új költségvetési kötelezettségek vagy a költségvetési bevételek
csökkenése következtében megállapításra kerül, hogy a költségvetést nem lehet
megvalósítani, a polgármester visszatarthatja az egyes költségvetési kiadások végrehajtását,
ha ezzel nem veszélyezteti a lejárt törvényi és szerződéses kötelezettségek törlesztését,
amelyek esedékesek, vagy átcsoportosítja a költségvetési eszközöket.
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Az előző bekezdéssel kapcsolatos döntéséről a polgármester tájékoztatja a Községi Tanácsot.
Ha a költségvetést nem kiegyensúlyozható, a polgármester pótköltségvetést köteles javasolni.

117. cikk
Ha a költségvetés elfogadását követően olyan törvényt vagy községi rendeletet fogadnak el,
amelyek alapján új költségvetési kötelezettségek keletkeznek, a polgármester megállapítja a
kiadások összegét és új számlát nyit erre a célra.

118. cikk
Ha évközben megváltozik a felhasználó munkaterülete illetve hatásköre vagy a
számlahasználó közvetítése,
úgy arányosan növekedik vagy csökken a felhasználó
tevékenységére irányuló forrásainak összege.
A pénzeszközök növeléséről vagy csökkentéséről a polgármester dönt.
Ha a felhasználó illetve közvetett felhasználó évközben megszűnik, és feladatait más
felhasználó nem veszi át, úgy a nem felhasznált pénzeszközök a folyó költségvetési tartalékba
illetve szétosztásra kerülnek a többi felhasználó között.

119. cikk
Ha a költségvetésbe nem egyenletesen folynak be a pénzeszközök és a költségvetés nem
kiegyensúlyozott, úgy a kiadások ideiglenes fedezésére a községi tartalék használható fel,
illetve hitel vehető fel az elfogadott költségvetés maximum 5 százalékára, melyet a
költségvetési év végére vissza kell fizetni.
A jelen cikkben említett tartalék felhasználásáról valamint a hitelfelvételtől a polgármester
dönt, és a Községi Tanácsot az első soron következő ülésén erről értesíteni köteles.

120. cikk
A Község tartalékot képez, és ebbe irányítja a bevételek és kiadások mérlegéből eredő
közösen elért bevételeknek egy részét, ezt a költségvetéssel minden évben a bevételek 0,5
százalék magasságában állapítja meg.
A tartalékba való befizetésekre rendszerint minden hónapban sor kerül, de legkésőbb a folyó
év december 31.-ig esedékes. A tartalékba való befizetések megszűnnek, amikor a községi
tartalékok elérik az utóbbi évre vonatkozó bevételek és kiadások bérlegéből származó éves
szinten megvalósított bevételek 2 százalékát.
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121. cikk
A tartalékok az alábbi célokra szolgálnak:
– a természeti és egyéb katasztrófák következményei felszámolásának fedezésére és
a károsultak megsegítésére irányuló intézkedések költségeinek viselésére, mint pl.:
az aszály, a földrengés, a tűz, az áradások és egyéb természeti vagy ökológiai
katasztrófák a törvénnyel összhangban, valamint a járványok, a ragályos
állatbetegségek és a növényi kártevők;
– a költségvetési források biztosítására, amikor a bevételek nem egyenletesen
folynak be?
– a költségvetési hiány fedezésére.
Az előző bekezdés első és harmadik pontjában feltűntetett célokra rendszerint visszatérítési
kötelezettség nélkül biztosítják a pénzeszközöket, a második pont esetében pedig a tartalékba
vissza kell fizetni az év végéig.
A források felhasználásáról a a jelen cikk első és második bekezdése esetén a polgármester
dönt.

122. cikk
Amikor befejeződik az év, amelyre elfogadták a költségvetést, úgy a Községi Tanács
elfogadja az előző évre vonatkozó zárszámadást.
A költségvetés zárszámadásában kimutatásra kerülnek a tervezett és a megvalósított
bevételek, a tervezett és a megvalósított kiadások, a tervezett és a megvalósított finanszírozási
számla, valamint a tartalékok pénzeszközei. A Községi Tanács a költségvetés
zárszámadásával együtt elfogadja a Község vagyonmérlegét is december 31. nappal arra az
évre vonatkozóan, amelyre a zárszámadást elfogadták.
Az előző évre vonatkozó zárszámadást a Községi Tanács elé legkésőbb a folyó év március
végéig kell benyújtani.

123. cikk
A Község hosszútávú hitelt vehet fel azokra a beruházásokra, amelyeket a Községi Tanács
elfogadott a törvény által előírt feltételek szerint.

124. cikk
A közvállalatok és a közintézetek, amelynek a Község az alapítója, hitelt csak a Község
egyetértésével vehetnek fel.
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A hozzájárulásról a polgármester dönt. A polgármester dönt továbbá a kezességről is
közvállalatok és a közintézetek esetében, amelyek alapítója a Község, a törvény által előírt
feltételek szerint.

125. cikk
A Község pénzügyi ügykezelését a Községi Igazgatóság látja el. Továbbá

126. cikk
Az anyagok és a szolgáltatások beszerzését, valamint az építési munkák elvégzésével való
megbízást a polgármester látja el a közbeszerzést szabályozó előírásokkal összhangban. l
.

IX. A KÖZSÉG ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI
DOKUMENTUMAI
1. A Község általános dokumentumai

127. cikk
A Község
általános dokumentumai az Alapszabály, a Községi Tanács Ügyrendje,
rendeletek, szabályzatok útmutatók.
A Községi Tanács mint általános dokumentumot elfogadja a Község területrendezési és egyéb
fejlesztési terveit, a községi költségvetést és zárszámadást, amelyek külön típusú általános
dokumentumnak számítanak.
Amikor nem egyéb dokumentummal dönt, úgy a Községi Tanács határozatot fogad el, amely
lehet általános vagy egyedi dokumentum.
A Község általános dokumentumai elfogadásának eljárását a Községi Tanács Ügyrendje
szabályozza.

128. cikk
Az Alapszabály a Község általános dokumentuma, melyet a Községi Tanács az összes tagja
kétharmados szavazattöbbségével fogad el.
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Az Alapszabály azonos eljárás szerint kerül elfogadásra mint a rendeletre előírt elfogadás
esetében.

129. cikk
Az Alapszabállyal, amelyet a Községi Tanács a jelenlevő tanácstagok eldöntött szavazatainak
kétharmados többségével fogad el, a Község szabályozza a Községi Tanács szervezetét és
munkamódszerét, valamint a községi tanácstagok jogainak és kötelezettségeinek
megvalósítását.

130. cikk
A Község rendelettel általános módon szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyeket, községi
igazgatósági szerveket alapít és meghatározza azok munkamódszerét, valamint
közszolgálatokat/közszolgáltatásokat hoz létre.
A Község rendelettel szabályozza az átruházott hatáskörből kapott dolgokat, amikor a
törvény így rendelkezik.

131. cikk
A Község rendelettel szabályozza az általános jelentőségű helyzetet, illetve elrendeli az ilyen
helyzetben szükséges intézkedést.

132. cikk
Az Alapszabály illetve a rendelet egyes rendelkezései szabályzattal kerülnek felbontásra a
végrehajtás folyamatában.

133. cikk
Az Útmutatóval részletesebben előírható a Községi Igazgatóság szerveinek munkamódszere
az Alapszabály illetve a rendelet rendelkezéseinek végrehajtását illetően.
134. cikk
Az Alapszabályt, a rendeleteket és a Község egyéb előírásait az SZK Hivatalos Lapjában kell
megjelentetni, és közzétételüket követően a tizenötödik napon lépnek hatályba, ha bennük
nincs másként szabályozva.
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A hivatalos közlönyben egyéb dokumentumokat is közzé kell tenni, amelyek esetében így
dönt a Községi Tanács vagy a polgármester.

2. A Község egyedi dokumentumai
135. cikk
A Község egyedi dokumentuma a határozat.
Az egyedi dokumentummal – határozattal – a Község a saját jogköréből eredő és az állami
hatáskörökből átvitt közigazgatási esetekről dönt.

136. cikk
Az egyes olyan dokumentumok elleni fellebbezésről, amelyet a Községi Igazgatóság szervei
közigazgatási eljárás keretében adnak ki, a második fokon a polgármester dönt, ha egyes
esetekre vonatkozóan a törvény nem rendelkezik másként.
Az olyan egyedi dokumentumok elleni fellebbezésről, amelyeket a közigazgatási eljárásban
az állami hatáskörből átvitt dolgokra adnak ki, a törvényben meghatározott állami szerv dönt.
A községi szervek egyedi s dokumentumainak végleges törvényszerűségéről a közigazgatási
per keretében az illetékes bíróság dönt.

X. A KÖZSÉG VÉDELME AZ ÁLLAMMAL ÉS A TÁGABB
ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATBAN
137. cikk
A Községi Tanács illetve a polgármester kérheti azoknak a jogszabályoknak az
alkotmányossági és törvényszerűségi véleményezését, amelyek beleszólnak a Község
alkotmányossági státusába és jogaiba, illetve ha a régió előírásai a Község meghatalmazása
és egyetértése nélkül beleszólnak a jogaiba.

138. cikk
A Községi Tanács vagy a polgármester az alkotmánybíróság előtt eljárást indíthat a
hatáskörről, ha az Országgyűlés és a Kormány saját jogszabályaival szabályozzák a helyzetet,
amely az alkotmány és a törvények értelmében a Község hatáskörébe tartozik. Ugyanígy
járhat el abban az esetben, ha hatáskörébe a régió vagy más község szól bele.
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139. cikk
A polgármester a közigazgatási perben mint ügyfél megtámadhatja azokat a konkrét
közigazgatási dokumentumokat és intézkedéseket, amelyekkel az állami szervek hatalmi
ellenőrzést végeznek. Közigazgatási pert indíthat abban az esetben is, ha a közjogi és
magánjogi személyek végleges közigazgatási dokumentumokkal érvényesítik jogaikat a
Község közhasznának kárára.

140. cikk
A polgármester mint ügyfél vagy mellékes interveniens részt vehet a közigazgatási és a
bírósági eljárásban, ha ezekben az eljárásokban, illetve ha a már kiadott dokumentumokkal
sérültek a Községnek az alkotmány és a törvények által biztosított jogai és érdekei.

XI. AZ IGAZGATÓSÁG MUNKÁJA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK
ELLENŐRZÉSE
141. cikk
Minden minisztérium saját területén ellenőrzi az általános és az egyedi dokumentumok
törvényszerűségét, amelyeket eredeti hatáskörük által a polgármesterek, a Községi Tanács és
a Községi Igazgatóság felhatalmazott dolgozói adják ki.
Azokban az esetekben, amikor a dolgokat az állam ruházza át a községi szervekre, az illetékes
minisztériumok végzik az ellenőrzést a községi szervek munkájának megfelelősége és
szakszerűsége felett.
Az előző bekezdés szerinti ellenőrzés végrehajtása során az illetékes minisztérium az állami
hatáskörből eredő munkavégzésre előírhatja a szolgálatok szervezetét és a feladatok
végzésének feltételeit ezekben a munkakörökben, valamint kötelező útmutatásokat adhat az
állami hatáskörbe tartozó feladatok elvégzésére.
A községi szervek munkája törvényességének ellenőrzése miatt minisztérium köteles
biztosítani a megfelelő együttműködést, a kölcsönös tájékoztatást és a szakmai támogatást a
községi szervek részére.
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XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Lendva Község Alapszabálya ( az SZK Hiv. L., 26/99. sz.)
rendelkezéseket tartalmazza:

az alábbi záró

142. cikk
A jelen Alapszabály hatálybalépését követő három hónapon belül a helyi közösségeknek
általános dokumentumaikat egyeztetni kell a jelen Alapszabállyal, és a Községi Tanács elé
terjeszteni egyetértés céljából.

143. cikk
A jelen Alapszabály a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
15. napon lép hatályba.

144. cikk
A jelen Alapszabály hatálybalépésének napjával megszűnik Lendva Község Alapszabálya (az
SZK Hiv. L., 32/95, 20/96, 21/97 és 52/98. sz.).

Az Alapszabály módosításai és kiegészítései (az SzK Hiv. L., 119/00. sz.) az alábbi záró
rendelkezést tartalmazzák:

145. cikk
Az Alapszabály jelen módosításai és kiegészítései a Szlovén Köztársaság
Lapjában történő közzétételüket követő napon lépnek hatályba.

Hivatalos

Az Alapszabály módosításai és kiegészítései (az SzK Hiv. L., 69/02 sz.) az alábbi záró
rendelkezést tartalmazzák:

146. cikk
Az Alapszabály jelen módosításai és kiegészítései a Szlovén Köztársaság
Lapjában történő közzétételüket követő napon lépnek hatályba.

Hivatalos

Az Alapszabály módosításai és kiegészítései (az SzK Hiv. L., 69/06 sz.) az alábbi záró
rendelkezéseket tartalmazzák:
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147. cikk
Az Alapszabály
jelen módosításainak és kiegészítéseinek 1. cikkében feltűntetett
rendelkezések a 2006. évi helyhatósági választások végrehajtására alkalmazandók, a 2. és a 3.
cikk rendelkezéseit pedig a 2006. évi helyhatósági választások lebonyolítása után kezdik
alkalmazni.

148. cikk
Az Alapszabály jelen módosításai és kiegészítései a Szlovén Köztársaság
Lapjában történő közzétételüket követő napon lépnek hatályba.

Hivatalos

Az Alapszabály módosításai és kiegészítései (az SzK Hiv. L., 55/10 sz.) az alábbi záró
rendelkezéseket tartalmazzák:

149. cikk
Az Alapszabály jelen módosításai és kiegészítései 3. cikkének rendelkezései a 2006. évi
helyhatósági választások végrehajtására, a 9. cikk rendelkezései pedig a 2010. évi
helyhatósági választások lebonyolítása után alkalmazandók.

150. cikk
Az Alapszabály jelen módosításai és kiegészítései a Szlovén Köztársaság
Lapjában történő közzétételüket követő napon lépnek hatályba.

Hivatalos

151. cikk
Lendva Község jelen Alapszabályának tisztázott szövege a Szlovén Köztársaság Hivatalos
Lapjában való közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

Szám: 015-01-05/99
Dátum: 2010. szeptember 08.
mag. Anton BALAŽEK
Polgármester/ Župan
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MÓDOSÍTÁS
Lendva Község Alapszabályában (hivatalosan tisztázott szöveg), amely az SZK 75. számú
Hivatalos Lapjában 2010.9.24.-én jelent meg, a 63. cikk második bekezdése második
mondatának szövege helyesen az alábbiak szerint hangzik: „A jogügyletek, amelyeket a helyi
közösség tanácsának képviselője köt meg, csak a polgármester írásos egyetértésével
érvényesek”.

Szám: 015-01-05/99
Lendva, 2011. június 13.

mag. Anton BALAŽEK
Lendva Község polgármestere
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MÓDOSÍTÁS
Lendva Község Alapszabályabán (hivatalosan tisztázott szöveg), amely a SZK Hivatalos
Lapjában 2010.9.24-én jelent meg valamint Lendva Község Alapszabályának módoditásában
(az SZK Hivatalos Lapja, 48/2011. sz.) az alapszabály teljes szövegében törlésre kerül a
»község titkára« szóösszetétel, és ezt a »községi igazgatóság igazgatója« szóösszetétel
pótolja.

Številka: 015-01-05/99
Lendva, 2011.06.29.

mag. Anton BALAŽEK s.k.
Lendva Község polgármestere
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Lendva Község Alapszabályának
MÓDOSÍTÁSA
(az SZK Hiv. L.,75/10-UPB1, 48/11-pop. és 55/11-pop. sz.)
Az 1. cikk első bekezdésének szövegében, valamint az Alapszabály 2. cikke 7. sorszáma alatti
szövegben a Dolgovaške gorice (Hosszúfaluhegy) település és Lendavske gorice
(Lendvahegy) település neve szlovén nyelven az alábbiak szerint módosul: Lendavske Gorice
és Dolgovaške Gorice.

Szám: 015-01-05/99
Lendva, 2012. június 29.

mag. Anton BALAŽEK
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Lendva Község Alapszabályának (az SZK Hivatalos Lapja, 75/10-UPB, 48/11-popr, 55/11popr. in 56/12-popr. sz.) 17. cikke alapján Lendva Község Községi Tanácsa 2013.12.23-i 42.
/rendes/ ülésén elfogadta az alábbi határozatot:

LENDVA KÖZSÉG ALAPSZABÁLYÁNAK AUTENTIKUS MAGYARÁZATA

- a Községi Igazgatóság munkaköreinek rendszerezése – az Alapszabály
31. cikke 6. bekezdése

»A Községi Igazgatóság munkaköreinek rendszerezésébe tartozik Lendva Község Községi
Igazgatóságának belső szervezetéről és a munkakörök rendszerezéséről szóló dokumentum
is.”

Szám.: 032-0103/2010
Lendva, 2013.12.24.

mag. Anton BALAŽEK
Lendva Község polgármestere
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