A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 94/07- hivatalosan
tisztázott szöveg, 76/08, 79/09, 40/12-ZUJF és 14/15-ZUUJFO, valamint 51/10. szám), 29. és
64. cikke alapján Lendva Község községi tanácsa 2017.06.08.-én megtartott 15. ülésén
elfogadta

LENDVA KÖZSÉG ALAPSZABÁLYÁT
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Občina Lendava – Lendva Község (a továbbiakban: 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 és nevében jár el.
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.

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. Mestna skupnost Lendava – Lendva városi közösség, amely magába foglalja Lendava –
Lendva város térségét.
2. Krajevna skupnosti Čentiba – Csente Helyi Közösség, amely magába foglalja Čentiba –
Csente település térségét,

3. Krajevna skupnost Dolina pri Lendavi – Völgyifalu Helyi Közösség, amely magába
foglalja Dolina pri Lendavi – Völgyifalu település térségét,
4. Krajevna skupnost Dolga vas – Hosszúfalu Helyi Közösség, mely magába foglalja Dolga
vas – Hosszúfalu település térségét,
5. Krajevna skupnost Dolnji Lakoš – Alsólakos Helyi Közösség, mely magába foglalja
Dolnji
Lakoš – Alsólakos település térségét,
6. Krajevna skupnost Gaberje – Gyertyános Helyi Közösség, mely magába foglalja Gaberje –
Gyertyános település térségét,,
7. Krajevna skupnost Genterovci – Göntérháza Helyi Közösség, mely magába foglalja
Genterovci – Göntérháza és Kamovci – Kámaháza települések térségét,
8. Krajevna skupnost Gornji Lakoš – Felsőlakos Helyi Közösség, mely magába foglalja
Gornji Lakoš – Felsőlakos település térségét,
9. Krajevna skupnsot Gorice pri Lendavi – Hegyi Helyi Közösség, mely magába foglalja
Dolgovaške gorice – Hosszúfaluhegy és Lendavske gorice – Lendvahegy települések
térségét,
10.Krajevna skupnost Hotiza, mely magába foglalja Hotiza és Brezovec del települések
térségét,
11.Krajevna skupnost Kapca – Kapca Helyi Közösség, mely magába foglalja Kapca – Kapca
település térségét,
12.Krajevna skupnost Kot – Kót Helyi Közösség, mely magába foglalja Kot – Kót település
térségét,
13.Krajevna skupnost Mostje – Banuta – Hidvég – Bánuta Helyi Közösség, mely magába
foglalja Mostje – Hidvég és Banuta – Bánuta települések térségét,
14.Krajevna skupnost Trimlini – Hármasmalom Helyi Közösség, mely magába foglalja
Trimlini – Hármasmalom település térségét.
15.Krajevna skupnost Petišovci – Petesháza Helyi Közösség, mely magába foglalja Petišovci
– Petesháza település térségét,
16.Krajevna skupnost Pince Marof – Benica – Pince major – Benica Helyi Közösség, mely
magába foglalja Pince Marof – Pince major és Benica települések térségét,
17.Krajevna skupnost Pince – Pince Helyi Közösség, mely magába foglalja Pince – Pince
település térségét,
18.Krajevna skupnost Radmožanci – Radamos Helyi Közösség, mely magába foglalja
Radmožanci – Radamos település térségét.
Helyi, illetve a városi közösség a Helyi önkormányzatról szóló törvényben és a jelen
Alapszabállyal összhangban előírt eljárás szerint alapítható, területe megváltoztatható vagy
megszüntethető.
A helyi közösségek feladatai a jelen Alapszabály 58. cikke határozza meg.
3. cikk
Lendva városi közösség az elővárosi településekkel együtt fejlesztési érdektérséget képez.
A helyi közösségek a területileg és funkcionálisan összekapcsolt térségben fejlesztési
térségeket alkotnak és azokhoz integrálódhatnak, ahol a közös kommunális és egyéb
fejlesztési érdekeiket megvalósítják. A HK fejlesztési térségekbe történő integrálódása

érdekalapú és önkéntes. Az integrálódást az az integrálódó helyi közösségek tanácsai és a
községi tanács javasolhatja.
A fejlesztési térségek feladatainak megvalósítása a jelen Alapszabály 65. cikke határozza
meg.
4. cikk
Občina Lendava – Lendva Község (a továbbiakban: Község) az Alkotmány és a törvény
keretében önállóan rendezheti és végezheti a község lakosságát érintő helyi vonatkozású
közügyeket, valamint a törvény által ráruházott állami hatáskörből származó feladatokat.

Az állami hatáskörből származó feladatok ellátásához az állam a Község részére biztosítja a
szükséges forrásokat.
5. cikk
Azokat a személyeket, akik a község területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, polgároknak
nevezzük.
A Község hatáskörébe tartozó ügyekről a polgárok a polgármester és a községi tanács révén
döntenek, valamint lakossági fórumon, népszavazással és népi kezdeményezéssel közvetlenül
részt vesznek a döntéshozásban.
A polgármester illetve a Község községi tanácsának döntése alapján egyes tanácskozási és
véleménynyilvánítási formába bekapcsolódhatnak azok a személyek is, akik a Községben
ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek, valamint azok a személyek, akik a Község területén lévő
földterületek és egyéb ingatlanok tulajdonosai, amennyiben olyan témakörről van szó, amely
közvetlen kapcsolatban áll ezekkel az érdekelt közösségi csoportokkal.

6. cikk
A Község biztosítja a nemzetiségileg vegyesen lakott területén élő őshonos magyar nemzeti
közösség polgárainak egyenjogúságát és alkotmányos jogait, akként mint ahogy azt a Szlovén
Köztársaság Alkotmánya, a törvények és a Szlovén Köztársaságban élő őshonos nemzeti
közösségek külön jogait rendező egyéb jogszabályok határozzák meg.
7. 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
Helyi önkormányzatról szóló törvényben előírt módon és eljárás szerint.
A Község együttműködik a szomszédos és más országok helyi önkormányzataival, valamint
bekapcsolódik e helyi önkormányzatok nemzetközi szervezeteibe.

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 szakszolgálatokat
hozhat létre.
8. cikk
A Községnek címere, zászlaja és ünnepe van, ezek formáját, tartalmát és használatát rendelet
határozza meg. A polgármester polgármesteri lánccal rendelkezhet, amelyet a községi
tanácson elfogadott szabályokkal összhangban 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 az erre vonatkozó
külön községi rendelettel összhangban.
II. A KÖZSÉG FELADATAI
9. cikk
A Község önállóan végzi a jelen Alapszabályban és a törvényekben meghatározott közérdekű
helyi ügyeket (eredeti feladatokat), kiváltképp:
1. Normatív módon rendezi a közérdekű helyi ügyeket oly módon, hogy:
– elfogadja a Község Alapszabályát és egyéb általános dokumentumait,
– elfogadja a Község költségvetését és zárszámadását,
– megtervezi a területfejlesztést és elfogadja a területrendezési dokumentumokat,
– saját hatáskörében járulékokat ír elő,
– megszervezi a közszolgáltatási vállalatok tevékenységét és a község hatáskörébe
tartozó egyéb feladatokat.
2. Kezeli a községi vagyont oly módon, hogy:
– szabályozza a községi vagyon kezelésének módját és feltételeit,
– mindennemű vagyont szerez és rendelkezik vele,
– szerződéseket köt a a községi vagyon beszerzéséről és elidegenítéséről,
– tervezi a községi vagyonnal való gazdálkodást és feladatokat lát el a községi
vagyonnal való gazdálkodás területén.
3. Megteremti a község gazdasági fejlődésének feltételeit oly módon, hogy:
– figyelemmel kíséri a község gazdasági szükségeit,
– elfogadja a területrendezési dokumentumokat, amelyek lehetővé teszik és serkentik a
község gazdasági fejlődését, valamint biztosítja a kommunális infrastruktúra
megfelelő mínőségét,
– hatásköre keretében együttműködik a gazdasági szereplőkkel,
– ösztönzi a turizmus, a szolgáltatási tevékenységek, a vállalkozások, a vállalkozási

befektetések fejlesztését, valamint a foglalkoztatást a község területén,
– ösztönzi a más környezetből való tudás és bevált gyakorlatok átvételét, a gazdasási
szereplők együttműködését, a személyzet fejlesztését, valamint a polgárok
versenyképességét a munkaerőpiacon,
– ösztönzi a község gazdasági fejlődését oly módon, hogy megkülönböztetett
gondot fordít a regionális és a határon átnyúló együttműködésre,
- a gazdaságpolitika alakítása során figyelembe veszi a nemzeti közösség
véleményét és javaslatait.
4. Feltételeket teremt a lakásépítéshez és megvalósítja a község lakáspolitikáját oly módon,
hogy:
- a területrendezési dokumentumokban lakások, lakólétesítmények építését, valamint a
lakásépítéshez szükséges közművesítést tervezi,
elfogadja a község lakásprogramját hangsúlyt helyezve a szociális lakásalaphoz
szükséges lakások, a személyzeti lakások biztosítására, a fiatal családok szükségleteinek
kielégítésére, valamint a roma közösség sajátosságára,
– követi és vizsgálja a község lakásügyi területén uralkodó helyzetet,
- lakásokat épít és lakásra alkalmas létesítményeket újít fel,
- a lakásépítéshez szükséges területeket biztosít és közművesít.
5. Gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról oly módon, hogy:
- helyi közszolgáltatókat szervez,
- általános dokumentumokat fogad el, amelyek szabályozzák a helyi közszolgáltatók
alapításának és működésének módját,
- forrásokat biztosít a helyi közszolgáltatók működéséhez,
- felügyeli a helyi közszolgáltatók működését,
- a körszolgáltatás megvalósításához szükséges létesítményeket és berendezéseket épít és
karbantart.
6. Biztosítja és ösztönzi a nevelési-oktatási, egészségügyi tevékenységet oly módon, hogy:
– nevelő-oktató és egészségügyi intézeteket alapít és működésükhöz feltételeket biztosít,
– együttműködik a nevelési-oktatási, egészségügyi és szolgáltatást végző egyéb
intézményekkel,
– az az állammal együttműködve ösztönzi a nevelési-oktatási tevékenységet és a polgárok
egészségvédelmét,
– feltételeket teremt a felnőttképzéshez, amely a község fejlődése és lakossága
életminőségének szempontjából nagy fontossággal bír.
7. Az állammal együttműködve gondoskodik a szociális biztonságról, a polgárok szociális
integrálátságáról, a sajátos igényű személyekről, a rokkantakról, valamint a gyermekek
színvonalas iskoláskor előtti gondozásáról és neveléséről oly módon, hogy:
– követi a helyzetet ezen a területen,
– saját térségében szociális gondoskodási, szociális integráltsági és emberi erőfforrás
fejlesztési programokat fogad el és valósít meg,
– együttműködik az állami intézményekkel, a közintézetekkel, intézményekkel, valamint a
szociális programok egyéb kivitelezőivel,
– feltételeket biztosít a fiatal családok lakhatásához, valamit gondoskodik az iskoláskor
előtti gyermekek minőségi gondozásáról és neveléséről.
8. Gondoskodik a közérdek megvalósításáról a kultúra, a sport, a társadalmi és ifjúsági
tevékenységek, valamint a generációk közötti együttműködés területén oly módon, hogy:
– lehetővé teszi a kulturális javakhoz való hozzáférést, ösztönzi a pozitív hozzáállást a
kétnyelvűséghezés, a polgárok anyanyelvéhez, gondoskodik a kulturális örökségről,
valamint a kivitelezők szervezettségéről a saját területükön,

ösztönzi a sport tevékenységet és polgárainak egészséges életvitelét, valamint biztosítja a
feltételeket a sporthoz és a rekreációhoz saját területén,
– megállapítja a kultúra és a sport területén fennálló közérdeket, stratégiákat és
programokat készít, közintézeteket alapít, valamint ösztönzi a társadalmi sezrvezetek és
a kulturális, és a sportegyesületek tevékenységét.
- feltételeket teremt és gondoskodik a fiatalok életének megfelelő minőségéről,
foglalkoztatásukról, társadalmi
életükről és a helyi közösségbe való aktív
bekapcsolódásukról,
– együttműködik az egyesületekkel és ösztönzi a polgárokat az egyesületek tevékenységébe
történő bekapcsolódására.
9. Gondoskodik a környezetvédelemről, a fenntartható fejlődésről és a polgárok környezeti
szemléletformálásáról oly módon, hogy:
– a környezetvédelmi törvény, a rendeletek és egyéb előírások által megszabott feladatokat
lát el a saját területén:
– figyelemmel kíséri az e területen levő helyzetet, és hatáskörében programokat és
intézkedéseket hoz a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés biztosítására, valamint a
polgárok szemléletformálásához,
– együttműködik az illetékes felügyelő szervekkel és egyéb állami hatóságokkal a környezet
és természeti források védelmének területén,
– együttműködik a környezetvédelmi szervezetekkel, egyesületekkel és másokkal, akik a
környezetvédelem és a polgárok tudatformálása területén tevékenykednek,
– a környezetvédelemhez infrastruktúrális feltételeket biztosít,
– a környezetvédelmet egyéb intézkedésekkel ösztönzi a községben.
10. Kezeli, építi és karbantartja:
– a közlekedési és a kommunális infrastruktúrát,
– túra-kerékutakat és a turisztikai infrastruktúrát, a gyalogosok és a kerékpárosok által
használt területeket,
– a játszótereket és egyéb sport és rekreációs infrastruktúrát,
– a nyilvános parkolóhelyeket, parkokat, játszótereket, tereket és egyéb köztereket, valamint
– közlétesítményeket, lakásokat és egyéb közinfrastruktúrát.
11. Gondoskodik a tűzvédelemről és a polgárok biztonságáról oly módon, hogy
– tűzoltó közszolgálatot szervez,
– természeti és egyéb katasztrófák esetén megszervezi a tájékoztatást, a riasztást, a
segítségnyújtást és a mentést
– forrásokat biztosít a a tűzvédelmi tevékenység szervezéséhez, a berendezésekhez
és a kivitelezéshez, valamint a természeti katasztrófák elleni védelemhez,
– forrásokat biztosít természeti és egyéb katasztrófák következményeinek felszámolásához,
– együttműködik a tűzoltó szakszolgálat 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 meghatározza 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,
– hatásköre keretén belül egyéb feladatokat lát el.
13. Különleges alkalmak, illetve események alkalmából pénz, illetve egyéb jutalmat és
segélyt nyújthat szervezeteknek, egyesületeknek és egyéneknek.
10. 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,
– az urbánus térség rendeltetésszerűségének meghatározására,
– az építési telkekkel való gazdálkodás és azok hasznosítására vonatkozó feltételek
meghatározására,
– a községi területek és egyéb vagyon nyilvántartására,
– a természeti és a kulturális emlékek védelmének biztosítására az illetékes intézményekkel
együttműködésben,
– a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának szervezésére,
– egyéb közjelentőségű helyi ügyek szabályozására.
11. cikk
A Község saját szükségleteire statisztikai, nyilvántartási és elemzési/vizsgálati feladatokat lát
el, valamint a statisztikai és nyilvántartási adatok gyűjtésére meghatalmazott szakszervektől
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
12. 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 választási különbizottsága van a községi tanács tagjainak – a magyar nemzeti
közösség képviselőinek, valamint a roma közösség képviselőinek - választására. A
bizottságok tevékenysége a törvénnyel, az illetékes minisztérium útmutatóival, valamint az e
tereületre vonatkozó állami hatóságok útmutatóival összhangban valósul meg.
A Községnek egyéb szervei is vannak, amelyek alapítását és feladatait a törvény írja elő.
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.
13. 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,
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.
14. 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, kivéve ha a törvényi rendelkezések,
illetve a községi tanács Ügyrendje másként nem rendelkezik.

15. cikk
A községi szervek munkája nyilvános.
A munka nyilvánosságát az ülések nyilvánosságával, a községi szervek munkájáról szóló
nyilvános tájékoztatással, az általános községi dokumentumok közzétételével a Község
honlapján és a Hivatalos Közlönyben, a közjellegű információkkal és a közvélemény
A Község általános dokumentumai és a tisztázott szövegek a Hivatalos Közlönyben és a
Közjellegű Információk Katalógusban, valamint a Község honlapján kerülnek közzétételre. A
községi tanács anyagait és üléseinek jegyzőkönyvét a Község honlapján teszik közzé. .
A községi szervek munkája nyilvánosságának módját, a községi szervek üléséről a
nyilvánosság kizárására vonatkozó okokat és eljárásokat, a közvélemény jogainak és a

személyi adatok védelmét, 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.
Abban az esetben, ha a dokumentum „bizalmas” jelzéssel van ellátva, úgy a dokumentum
kezeléséről a községi tanács dönt tekintettel a titkosság fokára és az ezzel kapcsolatos kezelési
korlátozásokra.
2. Községi Tanács
16. cikk
A Községi Tanács a legmagasabb döntési szerv minden, a község jogainak és
kötelezettségének keretébe tartozó ügy esetében.
A Községi Tanács tizkilenc tagból áll, ezek közül két tag a magyar nemzeti közösség, egy tag
pedig a roma közösség képviselője.
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 az új tagok kinevezéséig
tartó idő elteltével megszűnik minden községi szervben és a közintézetek, közvállalatok,
alapok szerveiben, amelyeknek a Község az alapítója és amelyekbe a Községi Tanács
képviselőiként nevezték ki őket. A tagság megszűnik, amikor a községi tanács az új tagokat
kinevezi.
17. 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.

18. cikk
Hatáskörében a Községi Tanács mindenekelőtt:
– elfogadja a Község Alapszabályát,
– rendeleteket és egyéb községi dokumentumokat fogad el,
- elfogadja a község területrendezési tervét, valamint a fejlődésére vonatkozó egyéb
tervet
- elfogadja a községi költségvetést és zárszámadást
- kinevezi és felmenti a Felügyelő Bizottság tagjait és a bizottsági tagokat, valamint a
Községi Tanács tagjait
- ellenőrzi a polgármester, az alpolgármester és a Községi Igazgatóság munkáját a
Községi Tanács döntésének végrehajtása szempontjából,
– döntéseket fogad el a községi vagyonszerzésről és elidegenítésről, amennyiben a
törvény másként nem rendelkezik,
– kinevezi és felmenti a Közjavak Fogyasztóvédelmi Tanácsának tagjait
- a többi község tanácsával együttműködve közös községi igazgatósági szerveket hoz
létre, valamint közös szerveket alapít az alapítói jogok gyakorlására a közintézetekben
és közhasznú vállalatokban,
- tagokat nevez ki az ellenőrző bizottságba és az ellenőrző bizottság javaslatára
végrehajtja az ellenőrző bizottság tagjának idő előtti felmentését
- dönt a törvényben és a jelen Alapszabályban meghatározott egyéb ügyekben.
19. cikk
A községi tanácstagok tisztségüket nem hivatásszerűen végzik.
A községi tanácstag tisztsége összeférhetetlen a polgármesteri funkcióval és az ellenőrző
bizottsági tagsággal, valamint a községi igazgatóságban, illetve 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 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.
20. 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, illetve a jelen cikk 2. bekezdésében megjelölt személyek kötelesek a Községi
Tanács ülését összehívni, ha ezt a községi tanácstagok minimum egy negyede kéri, illetve az
ülés összehívását mindkét községi tanácstag– a nemzeti közösség tagjai - kéri olyan
ügyekben, amelyek az alkotmányos nemzetiségi jogok megvalósítására vonatkoznak.
Ugyanez vonatkozik a roma közösségre és annak képviselőjére. Az ülést annak összehívására
irányuló kérelem benyújtásától számított tizenöt 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 és a napirendre vonatkozó anyagokat
kell mellékelni. A polgármester, illetve a jelen cikk 2. bekezdésében megjelölt személy
köteles a javasolt napirendet szavazásra bocsátani, amelyről a községi tanács ügyrendjével
összhangban hoznak döntest.
21. 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.
22. 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.
Minden községi tanácsülésre meghívót kell küldeni a polgármesternek, a községi tanácstagoknak,
és amikor ezt a napirend igényli a községi Ellenőrző Bizottság elnökének is, A Községi Tanács
üléséről tájékoztatni kell a tömegtájékoztatási eszközöket.

23. cikk
A Községi Tanács az ülésein a jelenlevő tagok érvényes 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 hozza meg. 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 döntéseinek összhangban kell lennie a község hatáskörével és reálisan
kivitelezhetőknek. A döntéseket a polgármester és a Községi Igazgatóság hajtja végre.
A határozatok végrehajtásáról a polgármester és a község titkára évente legalább egyszer
számol be Községi Tanácsnak.

A Községi Tanács bizottságai
24. cikk
A Községi Tanácsnak Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottsága van.
A Mandátumvizsgáló, választási és kinevezési bizottságnak hat tagja van, amelyeket a
Községi Tanács a saját tagjai közül nevezi ki.
A Mandátumvizsgáló, választási és kinevezési bizottság főként az alábbi feladatokat látja el:
– a Községi Tanácsnak jelölteket javasol a Községi Tanács munkatestületeibe és a Községi
Tanács által kinevezett egyéb szervekbe,
– a községi tanácsnak javaslatokat tesz dokumentumok elfogadására, amelyek szabályozzák
a tanácsi csoportokat és munkájukhoz forrásokat biztosítanak, ülésdíjat a községi
tanácstagoknak, a felügyelő bizottság és egyéb szervek tagjainak, és ezeket végre is hajtja.
– egyéb, a Községi Tanács által meghatározott, kérdéseket vitat meg.
25. cikk
Községi Tanácsnak Nemzetiségi Bizottsága van.
A Nemzetiségi Bizottságnak hét tagja van. Három tagot maga közül a Községi Tanács, három
tagot Lendva Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsa, egy tagot mint az
érdekelt közönség képviselőjét pedig a község polgármestere nevezi ki.
Nemzetiségi Bizottság főként az alábbi feladatokat látja el:
– megvitatja a magyar nemzeti közösség helyzetével és jogaival kapcsolatos kérdéseket a
közság területén;
– intézkedéseket javasol a magyar nemzeti közösség jogainak megvalósítására a
közság területén;
– állást foglal a nemzetiségi jogok megvalósításával kapcsolatosan a község területén
– a törvényben rözgzített egyéb feladatokat lát el.
26. 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 a Községben,
- vizsgálja a roma közösség helyzetére és azok jogaira vonatkozó kérdéseket és
ezekre javaslatokat, kezdeményezéseket tesz,
- a 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 a Bizottságban is.
27. cikk
Községi Tanácsnak állandó és ideiglenes bizottságai vannak mint munkatestületek. A
bizottságoknak öt-tizenkét tagja van.
Községi Tanácsnak állandó munkatestületei:
- Alkotmányügyi-jogi kérdésekkel és a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság,
- a Társadalmi tevékenységek, Ifjúsági és Sportbizottság
- Gazdasági, Mezőgazdasági és Idegenforgalom Bizottság
- Környezetvédelmi és Területrendezési Bizottság
- 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.

28. 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 munkatestület munkáját a Községi Tanács Ügyrendje szabályozza.

A Községi Tanács bizottságában betöltött tagság összeférhetetlen a Község Ellenőrző
Bizottságában betöltött tagsággal, illetve a Községi Igazgatóságban betöltött munkakörrel.
29. cikk
A Községi Tanács bizottságai munkakörük keretében és a Községi Tanács Ügyrendjével
összhangban tárgyalják a Községi Tanács hatásköréből eredő ügyeket, valamint a Községi
Tanácsnak és a polgármesternek 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 Községi Tanács a polgármester javaslatára
fogadja el.
30. cikk
A Községi Tanács a tanácstagok minimum egy harmadának javaslatára felmentheti az
elnököt, a Községi Tanács munkatestületének egyes tagjait, illetve a teljes munkatestület,
amennyiben erre indokolt okok állnak fenn. A felmentés indokolt okának számít többek
között a tagnak a bizottsági ülésekről több mint három egymást követő tévolmaradása. A
Községi Tanács munkatestületei új tagjelöltjeire vonatkozó javaslatot a Mandátumvizsgáló,
Választási és Kinevezési Bizottság tesz a Községi Tanács az első soron következő ülésére.
Ennek során figyelembe veszi, hogy a póttagra tett javaslat a listáról, illetve azon javasttevő
részéről érkezett, amelyhez tartozott a felmentett tag. A munkatestület tagjának felmentését a
községi tanács a jelen munkatestület javaslatára is végrehajthatja.
3. Polgármester
31. cikk
A polgármestert a községben az állandó lakóhellyel rendelkező összes szavazópolgár
közvetlen titkos szavazáson választja meg.
A polgármester választása a törvénnyel összhangban történik.
A polgármester megbízatási idejének kezdetét és tartamát a törvény határozza meg.
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 e döntése utáni soron
következő első ülésen tájékoztatni köteles a Községi Tanácsot. Azonos eljárás vonatkozik a

polgármester olyan döntésére is, hogy a hivatásszerűen végzett tisztséget nem hivatásszerűen
végzett tisztségre módosítja.

32. cikk
A Községet polgármester képviseli és nevében jár el. A bíróságon és egyéb állami szervek
előtt a község nevében a polgármester egyedül vagy meghatalmazottja által jár el.
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,
- javaslatot tesz a Községi Igazgatóság szerveinek létrehozására, a munkaterületek
és Községi Igazgatóság belső szervezetének meghatározására,
- döntéseket hoz a Községi Igazgatóság alkalmazottjainak kinevezéséről, illetve a
munkaviszonyok megkötéséről, valamint meghatalmazza a községi titkárt e
feladatok elvégzésére
- megállapítja a munkakörök rendszerezését a Községi Igazgatóságban, döntéseket
hoz a Községi Igazgatóság alkalmazottjainak fokozatokba való kinevezésről,
valamint a munkaviszonyok megkötéséről, továbbá a közalkalmazottak
munkaviszonyából eredő egyéb jogokról és kötelezettségekről. A polgármester
ezeket a meghatalmazásokat átruházhatja a Község titkárára,
- kinevezi és felmenti a Község titkárát, valamint az alapító községek
polgármestereivel együtt a Közös Községi Igazgatóság szervének főnökét,
– a Község titkárával és a belső szervezeti egységek vezetőivel együttműködésben
irányítja és ellenőrzi a Községi Igazgatóság és a Közös Községi Igazgatóság
szerveinek munkáját,
– kinevezi az alpolgármestert illetve alpolgármestereket a törvénnyel összhangban
– a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottságnak közvetíti a
munkatestületek és a Községi Tanács által kinevezett egyéb szervek tagjaira
vonatkozó javaslatát,
- a törvénnyel összhangban döntéseket hoz az állami hatáskörből a községre
átruházott ügyekről
– A polgármester végzi a katasztrófavédelmi és mentési terület törvénnyel előírt
-

feladatait,

a törvényben és a jelen Alapszabályban meghatározott feladatokat lát el. .
33. cikk

A polgármester visszatarthatja a Község általános dokumentumának közzétételét, ha úgy véli,
hogy az alkotmányellenes illetve 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 döntésének végrehajtását visszatartja, ha úgy véli, hogy az
törvényellenes, illetve ellentétben áll a Község Alapszabályával, illetve egyéb
dokumentumával, és a Községi Tanácsnak javasolja, hogy a soron következő első ülésén
ismételten döntsön róla, a visszatartással kapcsolatos indokokat pedig ismertesse.
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 bíróságon.
Amennyiben a Községi Tanács döntése olyan ügyre vonatkozik, amely a törvény által nem
került átruházásra a Községre, úgy a polgármester figyelmezteti a Községi Tanácsot, hogy a
döntés nem megfelelő és ezt nem köteles teljesíteni. Az Ellenőrző Bizottságot és az illetékes
minisztériumot erről tájékoztatja.
34. 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.
35. 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 egyik alpolgármester rendszerint a másih nemzetiség soraiből kerül
kinevezésre mint a polgármester.
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. Ha a polgármester nem határozza meg, hogy melyik alpolgármester látja el, úgy
ideiglenesen a jelen tisztséget az idősebb alpolgármester látja el.

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.
36. cikk
Amikor olyan okok állnak elő, hogy sem a polgármester sem az alpolgármesterek közül senki
nem tudja ellátni funkcióját, úgy a polgármestert a polgármester önmaga 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.
37. cikk
A polgármester, hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálatára mint szaktestületeket és tanácskozó
testületeket bizottságokat és egyéb munkatestületeket hozhat létre.
38. cikk
4. A mandátum idő előtti megszűnése
A községi tanácstag, a polgármester illetve alpolgármester mint községi tanácstag
megbízásának időelőtti megszűnését a törvény szabályozza.
Az alpolgármesternek mint községi tanácstagnak a megbízatása a községi tanácstag
mandátumának megszűnése következtében szűnik meg.
Az alpolgármester alpolgármesteri megbízatása akkor szűnik meg, ha a polgármester felmenti
őt, valamint ha a polgármesternek idő előtt lejárt a mandátuma és az új polgármester nem
fogadja el a mandátumát. Az alpolgármester megbízatásának megszűnése felmentés illetve új
polgármester megválasztása miatt nem befolyásolja községi tanácstagi mandátumát.
A Községi Tanács póttagjának megválasztását, illetve mandátumának megerősítését törvény
szabályozza.
5. Ellenőrző Bizottság
39. cikk
A Község Ellenőrző Bizottsága a közfogyasztás ellenőrzésének legmagasabb szerve a
Községben.
A törvény értelmében az Ellenőrző Bizottság jogköre a következő:

-

–

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 közüzemi vállalatok, a községi
alapok, valamint 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.
40. cikk
Ellenőrző Bizottságnak hét tagja van. Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Községi Tanács a
polgárok 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 helyi önkormányzati tapasztalatokkal kell
rendelkezniük. A Község Ellenőrző Bizottságának tagjelöltjeire a Községi Tanácsnak a
Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság tesz javaslatot.
Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet községi tanácstag, polgármester, alpolgármester, a
Község szűkebb részeinek tanácstagja, a községi titkár, a községi igazgatóság
közalkalmazottja, valamint olyan szervezetek vezetésének tagja, amely a költségvetési
források felhasználója.
Az ellenőrző bizottsági tagság a felmentése napján, illetve az Ellenőrző Bizottságot kinevező
községi tanácstagok mandátumának megszűnése napján szűnik meg. Az Ellenőrző Bizottság
tagjának idő előtti felmentésére a községi tanácstagok megbízása időelőtti megszűnésének
indokait kell megfelelően alkalmazni. A felmentést az Ellenőrző Bizottság javaslatára a
Községi Tanács végzi.
41. cikk
A Község Ellenőrző Bizottságának első ülését kinevezését követően a polgármester hívja
össze. Az Ellenőrző Bizottság akkor alakul meg, ha az első ülésen a tagok többsége jelen van.
Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül választják meg az Ellenőrző Bizottság elnökét čs
annak helyettesčt a bizottsági tagok szavazatának többségével.
Az Ellenőrző Bizottságot az elnök képviseli, összehívja és levezeti az üléseit, koordinálja az
éves ellenőrzési program végrehajtását és a jelen Alapszabály és az Ellenőrző Bizottság
ügyrendjében meghatározott egyéb feladatokat lát el.
Az Ellenőrző Bizottság munkáját részletesen az ügyrendje tartalmazza, amelyet az Ellenőrző
Bizottság a tagok szavazattöbbségével fogadja el. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendje a Község
általános dokumentuma és a Község honlapján való közzétételét követő tizenötödik napon lép
hatályba.

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.
42. cikk
Az Ellenőrző Bizottság függetlenül és önállóan fogadja el az ellenőrzés éves programját és a
közvéleményt a községi honlapon való közzététellel útján tájékoztatja, összhangban a
törvénnyel, amely a közérdekű információkhoz való hozzáférést szabályozza. Az Ellenőrző
Bizottság az éves ellenőrzési programjáról a Községi Tanácsot és a polgármestert tájékoztatja.
Az Ellenőrző Bizottság a pénzügyi terv javaslatát a községi költségvetés készítésének eljárása
idején a polgármester elé terjeszti. A polgármester illetve a községi tanács legalább harmada
javasolhatja a költségvetési fogyasztó ellenőrzését a községi költségvetésből kapott források
felett. Javaslatot az ellenőrzésre az a helyi közösség, illetve a városi közösség is tehet, ahol az
ellenőrzést végeznék.
43. cikk
Az Ellenőrző Bizottság megállapítáait, értékeléseit, véleményét, az ellenőrző bizottsági
jelentések javaslatait és a minden további kísérő dokumentumot az ellenőrző bizottsági tag
készíti el, akit az elnök javaslatára egyes esetre vonatkozóan, az ellenőrzés éves programjával
összhangban, az ellenőrzés lefolytatásáról szóló határozattal az Ellenőrző Bizottság bízta meg
és fogadta el a jelen Alapszabály 41. cikkével összhangban.
Az Ellenőrző Bizottság az ellenőrzési eljárásokat csak akkor kezdheti el, ha az efféle vizsgálat
az ellenőrzés éves programjában szerepel mint rendes ellenőrzés, illetve olyan rendkívüli
ellenőrzés, amely nem lett az ellenőrzés éves programjában definiálva és határozat alapján
valósul meg, amelyet az ellenőrző bízottság pótlólagosan fogadott el.. Amennyiben az
Ellenőrző Bizottság olyan vizsgálatot kíván lefolytatni, amelyet az ellenőrzési program nem
tartalmaz, úgy először ki kell egészítenie az ellenőrzési programot.
Az Ellenőrző Bizottság az ellenőrzést határozat kiállításával kezdi el, amelyben meghatározza
az ellenőrzés tartalmát (az ellenőrzés alanyát a felelős személyekkel), idejét, amelyben az
ellenőrzés zajlik, az ellenőrzés helyszínét, valamint az ellenőrzést irányító ellenőrző bizottsági
tag felhatalmazását.
A határozatot a községi költségvetés közvetlen ill. közvetett fogyasztója képviselőjének,
illetve a meghatalmazott személyének, valamint egyéb jogi személyének kézbesítik, amely a
községi vagyont kezeli, ahol az ellenőrzési bizottság az ellenőrzést végrehajtja, A határozat
kiadásáról a polgármestert tájékoztatni kell.
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. Amennyiben az ellenőrzést végző személy a kért adatokat nem kapja meg, úgy érről
értesíti a község polgármesterét, aki rendeletben követeli a dokumentáció átadását.
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 a Szlovén Köztársaság 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.
44. cikk
Az Ellenőrző Bizottság tagja, aki a megbízatásának átvételekor, illetve annak kivitelezése
során érdekellentétet állapít meg, illetve annak lehetőségét, hogy erre sor kerüljön, úgy erről
haladéktalanul írásban értesíti az Ellenőrző Bizottság elnökét. Egyúttal azon nyomban
beszüntetni az üggyel kapcsolatos munkáját, ahol az érdekellentét felmerült, kivéve ha
veszélyes lenne halogatni.
Az előző bekezdés körülményei fennállnak, amennyiben:
- a felelős személy az ellenőrzött személy törvényes képviselője, ügyvezetője illetve
meghatalmazottja, ha az ellenőrzött személy az ellenőrző bizottság tagjával bezárólag
negyed iziglenig egyenes ági, illetve mellékági rokonságban áll, illetve ha vele
házastársi vagy éllettársi kapcsolata van, illetve bezárólag másod izigleni sógori
viszonyban áll, noha a házastársi illetve az élettársi kapcsolat megszűnt,
- az Ellenőrző Bizottság tagja a felelős személy gyámja, örökbefogadója, illetve
nevelőszülője, törvényes képviselője, ügyvezetője illetve meghatalmazottja,
- az Ellenőrző Bizottság tagja részt vesz, illetve részt vett az ellenőrzés tárgyát képező
eljárásban.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke az érdekellentét meglétéről 15 napon belül dönt és döntéséről
haladéktalanul tájékoztatja az Ellenőrző Bizottság valamennyi tagját.

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.
45. cikk
Az Ellenőrző Bizottság munkája nyilvános. Amikor az Ellenőrző Bizottság jelentése
végleges, megállapításairól tájékoztatja a közvéleményt úgy, hogy közzéteszi a községi
honlapon és a Hivatalos Közlönyben összhangban a törvénnyel, amely szabályozza a
közérdekű információkhoz való hozzáférést. 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 felhasználói szervezetének állami, hivatalos és üzleti titkait, valamint
tiszteletben tartani a természetes és jogi személyek méltósságát, jó hírnevét és személyi
integritását.
46. 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 Község bíz meg. A szerződést a kivitelezővel a polgármester köti meg.
Az Ellenőrző Bizottság munkájához szükséges forrást a községi költségvetésből biztosítják az
ellenőrzés kidolgozott éves programja alapján.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke és a tagjai az elvégzett munkájuk után jogosultak fizetségre a
Községi Tanács különleges dokumentumával összhangban.

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 igazgatósági 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.
A közös községi igazgatósági szerv szervezetét és munkáját az általános alapítási
dokumentummal (rendelettel) szabályozzák, amelyet a polgármesterek közös javaslatára az
alapító községek Községi Tanácsai fogadják el.
49. cikk
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 a községi és községközi igazgatósági feladatok megvalósítására
vonatkozó jogszabályok következetes végrehajtásáról.
52. cikk
A községi igazgatóság eredeti hatáskörébe tartozó egyes dokumentumok elleni panaszról a
polgázmester dönt. A polgármester döntése ellen közigazgatási pernek van helye.
Az egyes dokumentumok elleni panaszról, amelyeket az állami hatáskörbe tartozó ügyekben
első fokon a községi igazgatóság adja ki, a törvényben meghatározott állami hatóság dönt.

53. cikk
A községi igazgatósági szerv felettesének kizárásáról a községi tanács tárgyal és hoz döntést.
A Község titkárának kizárását a polgármester mérlegeli és ő hozza meg a döntést is. Az
egyéb közalkalmazottak kizárását a község titkára mérlegeli és ő hozza meg a döntést is.
54. cikk
A szakszervek szervezetét, munkaterületét és összetételét, amellyel a községnek a
közigazgatási területen lévő községek feladatait szabályozó külön törvények értelmében
rendelkeznie kell, a polgármester, illetve a községi tanács e szakszerv megalapítására
vonatkozó határozatával állapítja meg és nevezi ki e szakszerv tagjait.
55. cikk
A Községnek polgári védelmi parancsnoka és törzse van, amelyek a polgári védelmi és egyéb
védelmi, mentési és segítségnyújtási erők operatív szakmai vezetést látják el az elfogadott
tervekkel összhangban.
A polgári védelmi parancsnok és a bizalmi szakemberek munkájukért a polgármesternek
felelősek.
IV. A KÖZSÉG SZŰKEBB EGYSÉGEI
56. cikk
A helyi illetve a városi közösség közjogi jogi személy a jelen Alapszabállyal összhangban
önállóan folytatott feladatok keretében. A helyi közösségnek alapszabálya és egyéb
dokumentumai vannak, amelyeket a HK tanácsának javaslatára a lakossági fórum fogadja el.
A helyi közösségek, illetve a városi közösség területi, funkcionális, szervezeti és jogi értelemben a
község szükebb részét képezik. Az helyi közösségeket, illetve a városi közösséget a községi

tanács hozza létre, szünteti meg, illetve térségüket módosítja a helyi közösségek illetve a
városi közösség, amelyre a döntés vonatkozik, választásra jogosult választópolgárai 10
százalékának kezdeményezésére.
57. cikk
A helyi közösségek, illetve a városi közösség a község jogköréből átruházott, a jelen
közösség térségére vonatkozó feladatokat látnak el. A feladatokat az egyes területekhez
kapcsolódó jogszabályokkal és szabványokkal összhangban látják el, mégpedig:
saját vagyonukat, illetve a használatukba adott községi vagyont kezelik,
közvetlenül látják el a temetők, a halottasházak és a berendezések üzemeltetését,

-

közvetlenül látják el a falusi sportterek üzemeltetését,
közvetlenül látják el a faluotthonok és a hozzájuk tartozó infrastruktúra, valamint a
berendezések üzemeltetését,
részt vesznek a kommunális rend biztosításában, valamint a községi előírások
megvalósításában saját területökön,
ellátják a HK tulajdonában levő urbánus tulajdonrészek üzemeltetését,
gondoskodnak az önkéntességről, valamint a lakosság részvételéről a közterületek, a
létesítmények és az infrastruktúra rendezésében,
ösztönzik és feltételeket biztosítanak a társadalmi tevékenységekhez a saját
területükön,
feladatokat látnak el a lakosság tájékoztatásával, a polgárok kezdeményezéseinek
gyűjtésével, a lakossági fórumok szervezésével kapcsolatban, amikor olyan témakör
megvitatására kerül sor, amely a helyi, illetve a városi közösség, és annak a
fejlesztési térségnek a hatáskörébe tartozik, amelybe a helyi közösség illetve a városi
közösség integrálódott, továbbá a polgárok közvetlen demokráciájának biztosítására
javaslatok és kezdeményezések gyűjtésével, valamint köztribün és lakossági fórum
szervezésével kapcsolatos feladatok a helyi közösségek térségére és környezetének
fejlesztésére vonatkozó témák megvitatása alkalmából.

58. cikk
A helyi illetve a városi közösség felelősséget vállal a rendelkezésére álló minden vagyonával
és eszközével. A helyi közösség pénzügyi ügyviteliért valamint a rendelkezésére álló
vagyonával való gazdálkodásáért az helyi közösség elnöke és a HK tanácsa tartozik
felelőséggel. A helyi közösség tanácsa a munkáról és a pénzügyi gazdálkodásról évente
minimum egyszer jelentést tesz a helyi lakossági fórumon, amelynek összehívására a helyileg
szokásos módon kerül sor. A helyi illetve a városi közösség ügyvitele feletti ellenőrzést a
község ellenőrző bizottsága látja el, az ellenőrzés éves programjával összhangban.
59. cikk
A helyi illetve a városi közösség szerve a tanács, amelyet a helyi ill. a városi közösség
térségében állandó lakóhellyel rendelkező polgárok választják meg, A tagok
megválasztásának módját a törvény szabályozza.
A helyi illetve a városi közösség tanácsába való választást a polgármester írja ki.
A tanács tagjainak számát a Községi Tanács rendeletben szabja meg, amelyben meghatározza
a választókerületek (választóegységeket) a helyi illetve a városi közösség tanácsába való
választásra.
A helyi illetve a városi közösség tanácstagjainak mandátuma egy időben kezdődik és
fejeződik be a községi tanácstagok mandátumával.
A helyi illetve a városi közösségi tanács tagságának összeférhetetlenségét a községi
tisztségviselői funkcióval és a községi igazgatóságon folytatott munkával a törvény

szabályozza. 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.

60. cikk
A helyi illetve a városi közösségi tanács első ülését a polgármester hívja össze legkésőbb húsz
nappal a helyi illetve a városi közösségi tanácstagok megválasztását követően az ülést pedig a
legidősebb megválasztott tanácstag vezeti le. A tanács akkor alapul meg, ha tagjai több mint
felének megerősítették a megbízását. A helyi illetve a városi közösség tanácsának elnöke van,
akit maguk közül a tanácstagok választanak meg.
A helyi illetve a városi közösség nevében a helyi illetve a városi közösség tanácsának elnöke
jár el és ő is képviseli, valamint összehívja és vezeti a tanács üléseit és a törvényben, valamint
a Község Alapszabálya előírt egyéb munkát végez.
A tanács az elnök javaslatára megválasztja a tanács alelnökét, aki helyettesíti a tanács elnökét
és ellátja az elnök által megjelölt feladatokat.
A helyi illetve a városi 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 és meghatalmazottjainak jogában áll jelen lenni és a helyi illetve a városi
közösségi tanács ülésein és a vitába bekapcsolódni, de szavazati joggal nem rendelkezik.
A helyi illetve a városi közösségi tanács elnöke legalább négyszer évente összehívja a helyi
közösség tanács ülését, illetve ha szükséges, többször is. Az elnök összehívja a helyi illetve a
városi közösség tanácsát, ha ezt a polgármester illetve a községi tanácstagok minimum
harmada, illetve a HK-i tanácstagok legalább egy harmada kéri.
61. cikk
A helyi illetve a városi közösséget tanácsa a jelen Alapszabállyal összhangban lévő helyi
illetve a városi közösségi feladatokat lát el.
A tanács továbbá:
- vizsgálja a községi hatáskörbe tartozó feladatokat , amelyek a helyi helyi illetve a
városi közösség térségére, lakosságára vonatkoznak, és állásfoglalásokat,
véleményeket fogalmaz meg,
- kezdeményezéseket és javaslatokat tesz a község hatáskörébe tartozó tevékenységekre,
- döntéseket hoz a közösség forrásainak felhasználásáról, a közösség vagyonával való
rendelkezésről és gazdálkodásról,
- feltételeket határoz meg a létesítmények, a berendezések és az infrastruktúra
használatára, amelyekkel a helyi, illetve a városi közösség rendelkezik,
- ellenőrzi a helyi illetve a városi közösség elnökének és alelnökének munkáját,

-

javaslatot tesz az alapszabályra és egyébb általános dokumentumra, amelyet a
lakossági fórum fogadja el,
elfogadja saját munkáinak programját,
elfogadja a helyi közösség zárszámadását minden naptári évre vonatkozóan.

A helyi, illetve a városi közösség elnöke a helyi, illetve a városi közösség hatáskörébe tartotó
egyes kérdések megvitatására összehívhatja a helyi, illetve a városi közösség polgárainak
fórumát. A helyi polgárok lakossági fóruma a helyi polgárok döntési formája, amelyen csak a
jelen helyi közösségben élő polgárok vehetnek részt. A helyi közösség polgárai a helyi
lakossági fórumon :
- elfogadják a helyi közösség alapszabályát és egyéb általános dokumentumát,
- elfogadják a helyi közösség költségvetéssel és egyéb forrásokkal egyeztetett pénzügyi
tervét, valamint
- elfogadják a helyi közösség zárszámadását minden naptári évre.
A lakossági fórumon a polgárok megvitatják és kialakítják véleményüket és álláspontjaikat a
község, a helyi, illetve a városi közösség hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekkel kapcsolatban
is.
Az olyan témakör tárgyalása esetén, amely meghaladja a helyi illetve a városi közösség
hatáskörét, a lakossági fórum a polgármesterrel való együttműködésben kerül összehívásra. A
polgármester összehívhatja a lakossági fórumot, mert az a helyi, illetve a városi közösség,
illetve a község zavartalan működéséhez szükséges.
A polgármester a helyi polgárok lakossági fórumán elfogadott állaspontokkal és
határozatokkal kapcsolatban a lakossági fórum lefolytatását követő 15 napon belül állást
foglal, valamint álláspontját a helyi illetve a városi közösség tanácsával, továbbá a községi
tanács első soron következő ülésén a községi tanáccsal ismerteti.
A lakossági fórum az e helyi közösség választásra jogosult polgárai minimum 5 %-nak a
kérésére is összehívásra kerül.
A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására értelemszerűen a jelen Alapszabály a
község területén a lakossági fórumra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni úgy, hogy a
lakossági fórum csak a község szűkebb egységére, azaz a helyi, illetve városi közösségre
vonatkozik.
62. cikk
A helyi önkormányzat területével és a község tárgyi vagyonának kezelésével kapcsolatos
jogszabályok alapján a helyi közösségek tárgyi vagyona a község tárgyi vagyonát képezi.
63. cikk

A helyi illetve a városi közösségek működésének 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 bevételeivel.
A helyi illetve a városi közösségek nem vállalhatnak adósságot.
A helyi illetve a városi közösségek tervezett bevételeit és kiadásait a Község költségvetésében
szerepeltetni kell. A községi költségvetés készítésében való együttműködési eljárás azonos
mint az egyéb közvetlen költségvetési felhasználók esetében. A helyi illetve a városi
közösségeknek a községi költségvetéssel, annak hatályba lépését követő 30 napon belül
egyeztetni kell.
A Község nem vállalja a helyi illetve a városi közösségek pénzügyi kötelezettségeit,
amelyeket nem szerepelnek a községi költségvetésben.
A helyi illetve a városi közösség pénzügyi tervének kivitelezéséért a tanács elnöke, a
végrehajtás feletti ellenőrzésért pedig a helyi illetve a városi közösség tanácsa és a község
Ellenőrző Bizottsága felelős.
A helyi illetve a városi közösségek saját tranzakciós számlával rendelkeznek.
A helyi illetve a városi közösség pénzügyi terveinek végrehajtására a közfogyasztás
finanszírozását szabályozó jogszabályok, valamint a községi költségvetési rendeletek
mérvadók.
A helyi illetve a városi közösség pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a Község Ellenőrző
Bizottsága látja el.
64. cikk
A polgármester, az Község Ellenőrző Bizottsága, a helyi illetve a városi közösségi lakossági
fórum javaslatára a Községi Tanács feloszlathatja a helyi illetve a városi közösség tanácsát és
előrehozott választásokat ír ki:
– ha a helyi közösség illetve a városi tanácsa 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, illetve ha a közösség részére a községi költségvetésből odaítélt
pénzeszközöket nem rendeltetésszerűen használják fel.
A Községi Tanács az Alapszabály módosításával megszűntetheti a helyi illetve a városi
közösséget, ha megállapítja, hogy a helyi illetve a városi közösség tanácsa nem végzi
feladatait, ha nincs tanácstag-jelölt, illetve ha a térség polgárainak nem áll érdekében a helyi
illetve a városi közösségi feladatok végzése a jelen Alapszabállyal összhangban.

Fejlesztési térségek
65. cikk
Bizonyos közös kérdések és feladatok, valamint a községi jogkörből származó ügyek
megvitatása érdekében a városi közösség és a helyi közösségek fejlesztési térségekbe
integrálódhatnak. A fejlesztési térséget a tanács irányítja, amelyben részt vesznek a helyi
illetve a városi közösségek elnökei a konkrét fejlesztési térségből és a községi igazgatóság
képviselői. Ez a szerv a polgármester tanácsadó szerve és a jelen térség fejlesztési feladatai
megvalósításának koordinációs testülete. A fejlesztési térség tanácsának munkájában részt
vesznek az e térség községi tanácstagjai is.
A fejlesztési térség tanácsának hatásköre:
- a községi hatáskörbe tartozó ügyek megvitatása, amelyek a fejlesztési térségre, illetve
annak lakosságára vonatkoznak, és ennek során véleményeket, kezdeményezéseket és
álláspontokat fogad el,
- a községi igazgatóság felé javaslatokat tesz az olyan kérdések rendezésére, amelyek a
fejlesztési térség területére vonatkoznak,
- a hatáskörébe tartozó egyéb ügyeket vizsgál.
66. cikk
A fejlesztési térségek keretében a helyi közösségek együttműködése összehangolt a fejlesztési
térségek közügyeinek ellátása során, mégpedig:
– javaslatokat terjesztenek elő és együttműködnek a község közinfrastruktúra fejlesztési
programjának előkészítésében és együttműködnek a kommunális beruházások
kivitelezésében a saját területükön,
– 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 megszüntetésére és részt
vesznek azok szanálásában,
- kezdeményezéseket tesznek a közlekedés rendezésének kiegészítésére (forgalmi jelzés, a
-

-

bejáratok és a kijáratok rendezése, sebességkorlátozás stb.)
tájékoztatják az illetékes községi szervet a közösség lakosságának a területrendezés és
környezetvédelem területén tapasztalható gondjairól és szükségleteiről,

vázlattervet készítenek a városok, az elővárosi települések, a település csoportok és a
vidék átfogó fejlesztése területén a fejlesztési terségben.

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

A Község a nemzetiségileg vegyesen lakott területén biztosítja a magyar nemzeti közösség
külön jogainak megvalósítását. A Község minden tevékenysége során gondoskodik minden
polgár együttműködéséről, együttéléséről, kölcsönös tiszteletéről és bevonásáról.
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, úgy mint azt az SZ Alkotmánya, a
törvények és egyéb az őshonos nemzeti közösségek külön jogait szabályozó jogszabályok
tartalmazzák.
Az állami szervekben, a községi igazgatás szerveiben, a község szerveiben és egyéb
önkormányzati helyi közösségekben, közüzemekben és intézetekben, amelyek
közmeghatalmazásokat látnak el, munkaköröket kell rendszerezni és betölteni, amelyekben a
hatályos jogszabályokkal összhangban kötelező a szlovén és a magyar nyelvtudás és oly
módon, hogy biztosítva legyen a jelen bekezdésben felsorolt alanyok kétnyelvű ügyvitele.
68. cikk
A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén a községi szervek és minden közszolgálat
ügykezelése szlovén és magyar nyelven zajlik. A tájékoztatás és nyilvánosság, valamint az
egész kommunikáció a község nemzetiségileg vegyesen lakott területén két nyelven zajlik. A
nemzetiségileg vegyesen lakott területén a helységeket és utcákat jelző felirati táblák, a
hirdetések és figyelemfelhívások, valamint egyéb nyilvános feliratok kétnyelvűek. A
kétnyelvű feliratoknak biztosítaniuk kell a két nyelv azonos rangú látszatát.
A községi szervek, az állami szervek, a közüzemek és az intézmények a nemzetiségileg
vegyesen
lakott
területen
kétnyelvű
feliratokat,
pecséteket,
bélyegzőket,
formanyomtatványokat és egyéb ürlapokat használnak a hatályos jogszabályokkal
összhangban.
A kétnyelvű táblákat a község nemzetiségileg vegyesen lakott területén oly módon kell
felállítani, mint azt a hatályos jogszabályok előírják.
69. cikk
A nemzetiségileg vegyesen lakott területén a lakossági fórumok, a nyilvános manifesztációk,
az összejövetelek és minden egyéb rendezvény szlovén és magyar nyelven zajlik. Az állami
szimbólumok használata a jelen kérdést szabályozó törvénnyel összhangban történik. A
községi szimbólumok köteles használni minden közintézet és szervezet, amelynek Lendva
Község az alapítója.
70. cikk
A Község Alapszabálya és egyéb dokumentuma kétnyelvű és mindkét nyelven vannak
biztosítva és egyenrangúan alkalmazva. A község honlapján szlovén és magyar nyelven
kerülnek közzétételte. A közigazgatási és a Község hatásköréből származő egyéb feladatok a
két nyelv egyikén valósulnak meg, amelyet az ügyfél az eljárás elején kiválasztott.

A magyar nemzeti közösség képviselőinek a Községi Tanácsban és annak szerveiben végzett
munkájuk során jogukban áll az anyanyelvük használata.
71. cikk
A Község a hatásköréből származó feladatok kivitelezése során gondoskodik a magyar
nemzeti közösség külön jogainak megvalósításáról, lehetővé teszi a magyar nyelv egyenrangú
használatát a nemzetiségileg vegyesen lakott területen és részt vesz a nemzetiségi jogok
megvalósításában a kultúra, valamint a képzés és nevelés, a téjákoztatás, valamint a törvény
által meghatározott egyéb területeken.
A községi magyar nemzeti közösség a községi intézetek társalapítója a hatályos jogszabályok
által meghatározott területeken.
A község a nemzetiségileg vegyesen lakott területen különösképpen gondoskodik a kétnyelvű
óvodák és iskolák fejlesztéséről és működéséről.

72. cikk
A Község a községi önkormányzati nemzeti közösségnek biztosítja a működéséhez szükséges
anyagi lehetőséget, összhangban a források összegével, amelyet az állam e célra biztosít.
Hatáskörének keretében a Község a Szlovén Köztársaság Nemzetiségi Hivatalával
együttműködésben külön dokumentumokkal rendezi a nemzeti közösség finanszírózására
vonatkozó kérdéseket.
73. cikk
A Községi Tanácsnak, bizottságnak,illetve egyéb szervnek meg kell vitatni 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.
Amikor a községi szervek olyan ügyekről döntenek, amelyek a magyar nemzeti közösség
tagjai külön jogainak megvalósítására vonatkoznak a nyelvhasználat, a kultura, az oktatás és a
nevelés, valamint az anyanyelven való tájékoztatás területén, továbbá azokról a kérdésekről,
amelyek vonatkoznak a nemzetiségileg vegyesen lakott területek jellegzetességének
megőrzésére, előzőleg be kell szerezniük az önkormányzati nemzeti közösség egyetértését,
illetve véleményét.
74. cikk
A Községi Tanács a 73. cikk második bekezdésében rögzített hatáskörének keretében a
községi önkormányzati nemzeti közösség tanácsa a rendszerint községi tanácstagjai – a

magyar nemzeti közösség képviselői – által egyetértését adja a dokumentumokhoz, azokban a
részekben, amely a nemzeti közösségre vonatkoznak, mégpedig:
– a Község Alapszabályához és annak módosításaihoz,
– a község jelképeihez,
– a települések, az utcák és a terek elnevezéséhez a község nemzetiségileg vegyesen lakott
területén,
– a nyilvános felirati táblák rendezéséről és a kétnyelvűség látható megjelöléséről,
-a község stratégiai fejlesztési terveihez, amennyiben azok érintik a nemzetiségi különjogokat,
-a fejlesztési irányzatokhoz a kultúra, az oktatás és a tájékoztatás területén,
– a magyar nemzeti közösség jogait rendező egyéb ügyekről.
Azokról az kérdésekről, amelyek a törvény alapján nem állnak közvetlen kapcsoalatban az
őshonos magyar nemzeti közösség megőrzésével és fejlődésével, a magyar önkormányzati
nemzeti közösség véleményt adhat.

VI. A POLGÁROK KÖZVETLEN EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A KÖZSÉGI DÖNTÉSHOZATALBAN
75. cikk
A polgárok közvetlen együttműködésének formái a község döntéshozatalában: a lakossági
fórum, a népszavazás és a népi kezdeményezés, a község szűkebb részeinek létezése miatt –
helyi közösségek – pedig a helyi lakossági fórumok is.
Véleménycsere és javaslattétel, valamint a bizonyos szakterületről szóló állásfoglalás céljából
köztribün is szervezhető, amelyen részt vesz a szakmai közönség is.
1. Lakossági fórum
76. 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,
- javasolják, megvitatják és kialakítják álláspontjukat a települések és az utcnevek
megváltoztatásáról,
-választói fórummal kapcsolatos feladatokat látnak el a helyhatósági választásokat
szabályozó törvénnyel összhangban,
-a községi szervek felé 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.

A lakossági fórum határozatait, javaslatait, kezdeményezéseit, álláspontját és véleményeit
megvitatja a községi hatóság is, amelynek hatáskörébe tartozik a téma. Az illetékes községi
szerv köteles a véleményét megfelelő módon és megfelelő határidőben ismertetni és
megindokolni.
77. cikk
Lakossági fórum az egész községre, illetve annak egyes részeire hívható össze. A lakossági
fórumot a polgármester hívja össze saját kezdeményezésére, a községi tanács, illetve a
község szükebb része tanácsának kezdeményezésére hívja öszze. A lakossági fórumot a
polgármester a község, illetve egyes részeinek választópolgárai minimum 5 százalékának
kérésére hívja össze. A lakossági fórum iránti kérelemnek tartalmaznia kell a a terület
meghatározását, amelyre a lakossági fórum összehíva vonatkozik, a lakossági fórumon
megvitatásra kerülő ügy javaslatának írásos indoklását, valamint a napirendet. A témához
mellékelni kell kérést támogató választópolgárok listáját. A listának tartalmaznia kell a
választópolgár nevét, születésének idejét, az állandó lakóhelyének címét és az aláírását. A
polgármester a témát határozattal elutasíthatja, ha a kérés nem felel meg a tartalomnak,
amelyről a polgárok lakossági fórumon dönthetnek. A határozatot az indoklással a
kezdeményezőnek, illetve a listán szereplő elsőként aláíró választópolgárnak kézbesítik.
A polgármester a lakossági fórumot a szabályosan benyújtott kérés kézhezvételét követő
maximum harminc napon belül hívja össze és a fórumkezdeményezőjével egyezteti a fórumon
megvitatásra kerülő napirendet. A lakossági fórumot a helyileg szokásos módon kell közzé
tenni.
Amennyiben a téma a lakossági fórumon való megvitatásra nincs egyértelműen definiálva,
illetve a jelen Alapszabály 76. cikkével összhangban nem tartozik a Község jogkörébe, úgy a
kezdeményezők képviselőit tanácskozásra és a kezdeményezés kiegészítésére kérik fel.
Amennyiben speciális és szakmai szempontból bonyolultabb kérdésről van szó, amely a vita
témáját képezné, az együttműködésbe meghívják az illetékes szakintézményeket is.
A lakossági fórum határozatait, álláspontjait és véleményeit a soron következő ülésén
megvitatja a községi tanács is. A községi tanács álláspontjairól és határozatairól tájékoztatást
kapnak a kezdeményező polgárok, a lakosság, valamint az illetékes intézmények, ha a
témakör meghaladja a község hatáskörét.
78. cikk
A lakossági fórumot a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy vezeti.
A lakossági fórum hatályosan abban az esetben fogadja el a javaslatokat, a
kezdeményezéseket,
álláspontokat és a véleményeket, ha a lakossági fórumon a
választópolgárok legalább tíz százaléka van jelen a község azon területéről, amellyel
kapcsolatosan hívták össze a lakossági fórumot. A lakossági fórum álláspontjai abban az
esetben tekinthetők elfogadottnak, ha a fórumon résztvevő választópolgárok legalább fele
szavaz mellette. A szavazási eredményre való tekintet nélkül a lakossági fórum álláspontjáról
és igényeiről a községi tanácsot tájékoztatni kell.

A Község titkára által kijelölt közalkalmazott megállapítja, hogy hány választópolgár
szavazott a döntés mellett és a lakossági fórum döntéséről jegyzőkönyvet készít. A Község
titkára a jegyzőkönyvről és a községi tanács határozatairól helyileg szokásos módon
tájékoztatja a közvéleményt.

2. Referendum a Község általános dokumentumáról
79. 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. A döntés a községi tanács
szavazattöbbségével kerül elfogadásra.
A Községi Tanács referendumot köteles kiírni, ha ezt a Község választópolgárainak legalább
öt százaléka kéri, és ha a törvény, illetve a Község Alapszabálya így rendelkezik
80. cikk
A referendum kiírására a polgármester illetve a községi tanácstag tehet javaslatot, legkésőbb
tizenöt napon belül a Község általános dokumentumának elfogadását követően.
A Község általános dokumentumának kézhezvételét követő legkésőbb tizenöt napon belül
írásban tájékoztatni kell a községi tanácsot a referendum kiírására vonatkozó választópolgári
kezdeményezésről.
Ha benyújtásra került referendum kiírásának javaslata, illetve a választópolgárok
kezdeményezik 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.
81. 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

82. 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 választópolgári 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.
83. 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 támogatási lista személyes aláírására vonatkozó formanyomtatványt
is.

A személyes aláírásra a választójogi nyilvántartást vezető illetékes állami hatóság előtt kerül
sor. A választójogi nyilvántartást vezető illetékes állami hatóság hitelesíti a listán szereplő
választópolgárok aláírását is.
A referendum-kiírás iránti kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, ha bizonyos határidő alatt
aláírásával megfelelő számú választópolgár írta alá.

84. 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 és a
referendumi térséget.
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 Hivatalos Közlönyben és a
Község honlapján meghirdeti a referendum kiírásáról szóló dokumentumot.
85. cikk
A referendumon minden olyan polgárnak joga van szavazni, akinek joga van részt venni a
Községi Tanács tagjainak választásán is.
A referendumom a döntés elfogadott, ha a szavazó választópolgárok többsége mellette szavaz.
86. 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
megküldi a Községi Tanácsnak és a Község Alapszabályban a Község általános
dokumentumaira vonatkozó módon közzé teszi.

3. Véleménynyilvánító referendum
87. cikk
A Községi Tanács a hatáskörébe tartozó kérdésekről történő döntés előtt véleménynyilvánító
referendumot írhat ki.
A véleménynyilvánító referendum a Község teljes területére, illetve annak egységére írható
ki.
A véleménynyilvánító referendumot a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban kell
lefolytatni, amelyek a Község általános dokumentumára vonatkozó referendumot szabályozzák,
valamint a referendumot és a népi kezdeményezést szabályozó a törvénnyel összhangban.

A véleménynyilvánító referendum kapott választópolgári döntés a községi szerveket nem
kötelezi.
4. Egyéb referendumok
88. 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, amely az utólagos referendumot szabályozza, amennyiben a
referendumot szabályozó törvény nem rendelkezik másként.
A helyi járulék bevezetéséről szóló döntés abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha a
bizonyos térségben a szavazásra jogosult szavazópolgár többsége mellette szavazott, azzal a
feltétellel, hogy a szavazásra jogosultak többsége részt vett a szavazáson.

5. Népi kezdeményezés
89. cikk
A Község választópolgárainak legkevesebb öt százaléka kérheti az általános dokumentum,
illetve a Községi Tanács vagy más községi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb döntések
kiadását, illetve 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 ülésének napirendjére kell tűznie, és erről a szabályosan benyújtott kéréstől
számított legkésőbb három hónapon belül döntést kell hoznia.
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.
90. cikk
A polgárok részéről a községi döntésekben, a lakossági fórumokon és a referendumokon
végzett közvetlen együttműködéshez, valamint a referendum lefolytatásához szükséges
forrásokat. a Község a költségvetéséből biztosítják.

VII. KÖZSÉGI KÖZSZOLGÁLATOK
91. cikk
A Község biztosítja a saját maga által és a törvényben meghatározott közszolgáltatások
végrehajtását.
A közszolgáltatások ellátását a Község:
– közvetlenül a Községi igazgatóság keretein belül,
– a közintézetek és közüzemi vállalatok alapításával,
– koncessziók megadásával,
– saját tőkéjének a magánjogi jogi személyek tevékenységébe való befektetéssel
biztosítja.
92. cikk
A társadalmi tevékenységek területén a közszolgáltatásokat a Község az alábbi területen folytatott
tevékenységekre biztosítja:

–
–
–
–
–
–
–
–

általános iskolai képzés,
iskoláskor előtti képzés és gondozás,,
alap-egészségügyi és gyógyszertári tevékenység,

családi kisegítő,
könyvtári és színházi tevékenység,

turizmus,
művészet és kultúra
a sport és a turisztikai infrastruktúra kezelése

A Község egyéb területeken is alapíthat közszolgáltatásokat, főként a zenei nevelés, a
felnőttképzés, a kultúra, a sport, és egyéb tevékenységek területén, amelyekkel a
közszükségleteket biztosítja.

.
93. cikk
A Község a közszolgáltatások gazdaságos és hatékony biztosítása érdekében más községekkel
együtt közintézetet, illetve közüzemi vállalatot hozhat létre.

94. cikk
A gazdasági közszolgáltatások területén közszolgáltatókat a Község rendelettel állapít meg.
95. cikk
A Község mint gazdasági közszolgáltatást egyéb tevékenységet is megjelölhet, amely
hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának feltételeit képezi, vagy az ilyen tevékenységek a
Község gazdasági, szociális illetve ökológiai funkciói ellátásának feltétele.
96. cikk
Közszolgáltatásokat a Község rendelettel hoz létre, figyelembe véve a törvények által
megszabott feltételeket.
97. cikk
A Község a gazdasági közszolgáltatások gazdaságos és hatékony tevékenységének biztosítása
érdekében más községekkel együtt gazdasági közszolgáltatást hozhat létre a kialakult ellátási
rendszerek keretében.
98. cikk
Az alapítói jogok gyakorlására azokban a közszolgáltatásokban, amelyeket két vagy több
község területére hoztak létre, az alapítók községek községi tanácsai közös szervet alapítanak,
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.
99. cikk
A Község biztosítja a törvény értelmében kötelező közszolgáltatások működését.

VIII. A KÖZSÉG VAGYONA ÉS FINANSZÍROZÁSA
100. cikk
A Község vagyonát a Község tulajdonában levő ingatlan és ingóvagyon, a pénzeszközök és a
jogok képezik.
A Község vagyonának kezelésének és e vagyonnal való rendelkezésének eljárását és módját a
törvényben és az állami vagyon kezelésére és a vele való rendelkezésre vonatkozó előírások
szabályozzák.
101. cikk
A Község a bevételeket saját forrásból, adókból, illetékekből és egyéb adókból szerzi a
törvénnyel összhangban.
A Község a törvényben meghatározott feltételek mellett jogosult pénzügyi kiegyenlítésre és
egyéb társfinanszírozási forrásokra az állami költségvetésből.
102. cikk
A közfogyasztás finanszírozásának egyes céljaira fordított bevételeket és kiadásokat a Község
költségvetése tartalmazza, amelyet a községi tanács az ügyrendjében előírt eljárások szerint
fogadja el.
A községi költségvetés-készítésért és a községi tanácsnak elé terjesztéséért, a törvénnyel
összhangban való elfogadás céljából, a polgármester a felelős.
A Község költségvetését a költségvetés általános része, a költségvetés speciaális része, a
fejlestési terv programja és az indoklások képezik.
103. cikk
A költségvetési források csak a költségvetésben meghatározott célokra használhatók fel.
A Község nevében kötelezettségek csak a költségvetésben egyes célokra tervezett források
keretében vállalhatók, valamint a Községi költségvetési rendelettel összhangban.
A költségvetési források csak akkor használhatók fel, ha teljesítettek a törvénben, illetve
egyéb dokumentumban előírt feltételek a források felhasználására vonatkozóan. .
104. 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 egyes
alkalmazottait illetve az alpolgármestert hatalmazhatja meg.
A községi tanácsnak a költségvetés végrehajtásáról a közpénzek területét szabályozó
törvénnyel összhangban a polgármester számol be.
105. cikk
A Község költségvetését községi rendelettel fogadják el, amely tartalmazza a Község
tervezett és egyéb bevételeit és a tervezett és egyéb kiadásait egy évre vonatkozóan. A
költségvetési rendelet megszabja a költségvetési likviditás biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, a költségvetés végrehajtásának ideiglenes visszatartását, a költségvetési
egyensúly biztosítására vonatkozó intézkedéseket, valamint a költségvetés végrehajtására
vonatkozó egyéb intézkedéseket és speciális meghatalmazásokat.
A községi költségvetési rendeletben meghatározásra kerül a Község adósságfelvételének és
kezességének terjedelme, valamint a törvény által megszabott egyéb elemek.
A pótköltségvetés a költségvetés módosításáról szóló rendelettel fogadják el.
A
pótköltségvetést a polgármester javasolja, ha a költségvetési évben nincs lehetőség a községi
költségvetés kiegyensúlyozására. A pótköltségvetést a községi tanács rendelettel fogadja el.
A községi költségvetés közvetlen felhasználói a községi igazgatóság, a községi szervek és a
helyi közösségek.
A községi költségvetés közvetett felhasználói a Község által alapított közintézetek és egyéb
felhasználók, ha finanszírozásuk a községi költségvetésből történik. (a továbbiakban:
felhasználók).
106. cikk
A községi költségvetést a bevételi és a kiadási mérleg, a finanszírozási számla, valamint a
pénzügyi követelések és befektetések számlája képezik.
A Község a bevételei saját forrásból, adókból, illetékekből és a törvénnyel összhangban egyéb
adókból származik.
A Község a törvényben meghatározott feltételek mellett jogosult pénzügyi kiegyenlítésekre és
az állami költségvetésből származó egyéb forrásokra.
107. 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.

108. 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, a finanszírozás
az előző év költségvetésének alapján folytatódik, ez pedig a község ideiglenes finanszírozását
jelenti.
Az ideiglenes finanszírozás időszakában a forrásokat az előző év azonos költségvetési
időszakában felhasznált arányos összegében lehet felhasználni.
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.
109. 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.
Az előző bekezdéssel kapcsolatos döntésről a polgármester tájékoztatja a Községi Tanácsot.
Ha a költségvetést nem kiegyensúlyozható, a polgármester pótköltségvetést köteles javasolni.
110. cikk
Ha a költségvetés elfogadását követően olyan törvényt, illetve községi rendeletet fogadnak el,
amelyek alapján új költségvetési kötelezettségek keletkeznek, a polgármester megállapítja a
kiadások összegét és erre a célra új számlát nyit.
111. cikk
Ha évközben megváltozik a költségvetési felhasználó munkaterülete illetve hatásköre vagy a
számlahasználó közvetítése, úgy arányosan növekedik, illetve 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.

112. cikk
Ha a költségvetésbe nem egyenletesen folynak be a pénzeszközök és a költségvetés nem
kiegyensúlyozhatott, 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 szereplő tartalék felhasználásáról valamint a hitelfelvételtől a polgármester
dönt, és a Községi Tanácsot az első soron következő ülésén erről értesíteni köteles.

113. 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.
114. cikk
A tartalékok az alábbi célokra használhatók fel:
– a természeti és egyéb katasztrófák következményei felszámolásának fedezésére és a
károsultak megsegítésére, mint pl.: a földrengés, az áradások, földcsuszamlások,
hólavina, nagy hó, erős szél, jégeső, jeges eső, fagykárok, aszály, az emberek,
állatok, illetve a növények esetében tömegesen előforduló fertőző betegségek, egyéb
természeti vagy ökológiai katasztrófák.
A költségvetési tartalék felhasználásáról a közpénzekről szóló törvénnyel és a Község
költségvetési rendelkezésével összhangban a Község polgármestere és a Községi Tanács dönt.
115. cikk
Amikor befejeződik az év, amelyre elfogadták a költségvetést, a Községi Tanács elfogadja az
előző évre vonatkozó költségvetés zárszámadását.
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.
Az előző évre vonatkozó zárszámadást a Községi Tanács elé legkésőbb a folyó év április 15ig kell benyújtani.
116. cikk
A Község hosszú távú hitelt vehet fel azokra a beruházásokra, amelyeket a Községi Tanács
elfogadott a közpénzeket szabályozó törvény által előírt feltételek szerint.
117. cikk

A közhasznú vállalatok és a közintézetek, amelynek a Község az alapítója, hitelt csak a
Község egyetértésével vehetnek fel és kezességeket csak a Község egyetértésével adhatnak ki
a községek finanszírozását szabályozó törvény és a Községi Tanács által megszabott feltételek
szerint.
A hozzájárulásról a Községi Tanács dönt. Az adósság és a kiadott kezesség együttes összege,
a jelen cikk első bekezdéséből, a költségvetési rendelettel kerül megállapításra.

118. cikk
A Község pénzügyi ügykezelését a Községi Igazgatóság látja el
119. cikk
Az anyagok és a szolgáltatások beszerzését, valamint az építési munkák elvégzésével való
megbízást a Község a közbeszerzést szabályozó jogszabályokkal összhangban látja el.

IX. A KÖZSÉG ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI
DOKUMENTUMAI
1. A Község általános dokumentumai
120. 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.
121. cikk
Az Alapszabály a Község általános dokumentuma, melyet a Községi Tanács az összes tagja
kétharmados szavazattöbbségével fogad el.

Az Alapszabály azonos eljárás szerint kerül elfogadásra mint a rendeletre előírt elfogadás
esetében.
122. cikk
Az Alapszabállyal, amelyet a Községi Tanács a jelenlevő tanácstagok szavazatainak
kétharmados többségével fogad el, a Község szabályozza a Községi Tanács szervezetét és
munkamódszerét, valamint a községi tanácstagok jogainak és kötelezettségeinek
megvalósítását.

123. cikk
A Község rendelettel általános módon szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyeket, községi
igazgatósági szerveket alapít és meghatározza azok munkamódszerét, valamint
közszolgáltatásokat hoz létre.
A Község rendelettel szabályozza az átruházott hatáskörből kapott ügyeket, amikor a törvény
így rendelkezik.
124. cikk
A Község rendelettel szabályoz biznyos általános jelentőségű helyzeteket, illetve szabályozza
az eljárást ezekben a helyzetekben.
125. cikk
Az Alapszabály illetve a rendelet egyes rendelkezései szabályzattal kerülnek felbontásra a
végrehajtásuk folyamatában.
126. cikk
Az Útmutatóval részletesebben előírható a Községi Igazgatóság szerveinek munkamódszere
az Alapszabály illetve a rendelet rendelkezéseinek végrehajtását illetően.
127. cikk
Az Alapszabályt, a rendeleteket és a Község egyéb előírásait az SZK Hivatalos Közlönyében
kell megjelentetni, és közzétételüket követően a tizenötödik napon lépnek hatályba, ha bennük
nincs másként szabályozva.
A Hivatalos Közlönyben egyéb dokumentumokat is közzé kell tenni, amelyek esetében így
dönt a Községi Tanács vagy a polgármester.

2. A Község egyedi dokumentumai
128. cikk
A Község egyedi dokumentumai a határozatok.
A Község a saját jogköréből eredő és az állami hatáskörökből átvitt közigazgatási esetekről
egyedi dokumentummal – határozattal – dönt.

129. 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 hatóság
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
130. cikk
A Községi Tanács illetve a polgármester kérheti azoknak a jogszabályoknak az
alkotmányossági és törvényszerűségi véleményezését, amelyek beleszólnak a Község
alkotmányjogi státuszába és jogaiba, illetve ha a régió előírásaival a Község meghatalmazása
és egyetértése nélkül beleszólnak a jogaiba.
.
131. cikk
A Községi Tanács, illetve a polgármester a hatáskörről eljárást indíthat az alkotmánybíróság
előtt, ha az Országgyűlés illetve a Kormány saját jogszabályaival szabályozzák a viszonyokat,
amely az alkotmány és a törvények értelmében a Község hatáskörébe tartozik. Ugyanígy
járhat el abban az esetben, ha hatáskörébe a régió, illetve más község szól bele.
132. 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.
133. 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.
XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
134. cikk
A jelen Alapszabály a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét követő
tizenötödik napon lép hatályba.
135. cikk
A jelen Alapszabály hatálybalépésének napjával megszűnik Lendva Község Alapszabálya (az
SZK Hivatalos Közlönye 75/10-UPB, 48/11-popr., 55/11-popr., 56/12-popr., 112/13 és 74/15popr. sz.).
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