
 
A Szabadka Város Képviselő-testülete ügyrendjének 64. és 130. szakasza (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 21/19 száma – egységes szerkezetű szöveg) alapján az Alapszabályzati Kérdéseket, 
Szervezést és a Képviselő-testületi Iratszabályokat Megvitató Bizottság a 2019. október 9-én megtartott 

ülésén megerősítette Szabadka város alapszabályát. 
 
Szabadka város alapszabályának egységes szerkezetű szövege magában foglalja:  
1. Szabadka város alapszabályát (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma), kivéve az 

alapszabály hatályba lépését szabályozó 109. szakaszt, 
2. a Szabadka város alapszabályának 2008. szeptember 6-ai kiigazítását, ami Szabadka Község 

Hivatalos Lapjának 27/08 számában lett közzé téve, 

3. a Szabadka város alapszabályának módostásáról és kiegészítéséről szóló rendeletet (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 46/11 száma), kivéve a rendelet hatályba lépését szabályozó 3. 
szakaszt, 

4. a Szabadka város alapszabályának módostásáról és kiegészítéséről szóló rendeletet (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 15/13 száma), kivéve a rendelet hatályba lépését szabályozó 3. 
szakaszt és 

5. a Szabadka város alapszabályának módostásáról és kiegészítéséről szóló rendeletet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának 4/19 száma), kivéve a rendelet hatályba lépését és Szabadka város 
alapszabályának egységes szerkezetbe foglalását szabályozó 54. szakaszt. 

 
Szabadka város alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege a következőképpen hangzik: 

 
SZABADKA VÁROS 

ALAPSZABÁLYA 

(egységes szerkezetű szöveg) 

 
I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

Szabadka város jelen alapszabályával (a továbbiakban: Alapszabály), a törvénnyel összhangban 

különösen az alábbiakat szabályozzuk: Szabadka város (a továbbiakban: Város) jogai és kötelezettségei, 

azok érvényesítése és teljesítése, Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak száma, a szervek és 

szolgálatok szervezete és működése, az Alkotmánybíróság illetve a Közigazgatási bíróság előtti eljárás 

megindítására jogosult szerv kijelölése, a Város hatáskörébe tartozó teendők polgárok általi irányításának 

módja, a közvetlen önkormányzás megvalósulásának feltételei, közviták lebonyolítása a jelen alapszabállyal 

meghatározott általános okiratok előkészítése során, a helyi közösségek és a helyi önkormányzás egyéb 

formáinak megalakítása, szervei megválasztásának módja és működésük, a nemzeti kisebbségek nyelvének 

és írásának hivatalos használata, a Város együttműködési és társulási formái és azok feltételei, a helyi 

önkormányzat védelme és a Város szempontjából jelentős egyéb kérdések. 

Az alapszabályban nyelvtani hímnemben használt kifejezések mindkét természetes nemre 
vonatkoznak.  

 
2. szakasz 

A Város területét – a törvénnyel összhangban – az alábbi lakott települések, illetve a hozzá tartozó 
kataszteri községek területe alkotja:  

Sor-
szám 

A település neve 
szerb nyelven 

A település neve 
magyar nyelven 

A település neve 
horvát nyelven 

A kataszteri 
község neve 

1. Бајмок Bajmok Bajmak Bajmok 

2. Мишићево Mišićevo Mišićevo Bajmok 

3. Бачки Виногради Királyhalom Kraljev Brig Királyhalom 

4. Биково Békova Bikovo Békova 

5. Горњи Таванкут Felsőtavankút Gornji Tavankut Tavankút 



6. Доњи Таванкут Alsótavankút Donji Tavankut Tavankút 

7. Љутово Mérges Mirgeš Tavankút 

8. Хајдуково Hajdújárás Hajdukovo Palics 

9. Шупљак Ludas Šupljak Palics 

10. Ђурђин Györgyén Đurđin Györgyén 

11. Келебија Kelebia Kelebija Óváros (része) 

12. Мала Босна Kisbosznia Mala Bosna Alsóváros (része) 

13. Нови Жедник Újzsednik Novi Žednik Nagyfény 

14. Стари Жедник Nagyfény Žednik Nagyfény 

15. Палић Palics Palić Palics 

16. Суботица Szabadka Subotica 

Alsóváros (része) 

Újváros (része) 

Óváros (része) 

17. Чантавир Csantavér Čantavir Csantavér 

18. Бачко Душаново Dusanovó Bačko Dušanovo Csantavér 

19. Вишњевац Visnyevác Višnjevac Csantavér 

 

3. szakasz 

A Város neve:  
Град Суботица – szerb nyelven 
Szabadka város – magyar nyelven 
Grad Subotica –horvát nyelven. 

 

4. szakasz 

A Város székhelye Szabadkán van, a Szabadság tér 1. szám alatt.  
 

5. szakasz 

A Város jogi személyiség.  
 

6. szakasz 

A Város szerveinek kör alakú pecsétjük van, a következő felirattal: 
 „Szerb Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány – Szabadka város, a szerv neve, Szabadka „  
 A pecsét szövegét szerb nyelven cirill írásmóddal, valamint magyarul és horvátul kell kiírni. 

 
7. szakasz 

A Városnak saját jelképei: címere és lobogója van. 
 A Város címerének leírása: hegyes végű álló pajzs (barokk változat) növényi ornamentumokkal 
övezve, felső kék mezőjében Boldogságos Szűz Mária látható skarlátszínű ruhában, karján a kis Jézussal, 

előtte Szent Teréz áll, a sarutlan kármelita nővérek öltözetében, karjait Jézus felé terjesztve ki. A pajzs alsó 
vörös mezőjében jobbra ágaskodó arany színű stilizált oroszlán, jobb mancsában karddal. 
 A Város zászlójának leírása: 92 cm széles és 136 cm hosszú (a zászlórúd befűzésére szolgáló 
résszel együtt 140 cm), két réteg selyemből, mindkét oldalon középen keresztirányban egy felső fehér és 

egy alsó világoskék színű mezőre oszlik a zászlólap közepén helyezkedik el a Város címere a zászlólap 

három oldalról arannyal rojtozott, a rojtok hossza 45 mm a zászlórúd hossza 255 cm, eloxált fémből 
készült, és levél alakú, 37 cm hosszú zászlócsúcsban végződik. 
 A Város címerének és zászlójának használatát a városi képviselő-testület rendelete szabályozza. 

 
8. szakasz 

A Város ünnepe – a Város napja. 
A Város napja szeptember 1-je – Szabadka 1779-ben ezen a napon nyerte el ünnepélyesen a szabad 

királyi város státusát. 
 A Város napjáról alkalmi rendezvényekkel és közelismerések adományozásával emlékeznek meg. 



 A városi képviselő-testület dönt a díszpolgári cím adományozásáról, az önkormányzati ügyekben 
illetékes minisztérium előzetes jóváhagyásával. 
 A Város napjáról való megemlékezés módját, a közelismerések fajtáját, az adományozási eljárást és 
az adományozás módját a városi képviselő-testület rendelete szabályozza. 

A Város határozza meg saját területén az utcák, terek, városnegyedek, telepek és a települések más 
részeinek nevét, külön rendelettel, az önkormányzati ügyekben illetékes tartományi szerv előzetes 
jóváhagyásával, valamint a nemzeti tanács és a Nemzetiségi Viszonyok Tanácsának véleményezésével. 
 

9. szakasz 

A Városban a szerb, a magyar és a horvát nyelv és írásmódjuk egyenrangú, hivatalos használatban 

van. 

A Város területén a Szerb Köztársaság zászlója mellett használatban van a Vajdaság Autonóm 
Tartomány zászlója, valamint azon nemzeti közösségek nemzeti szimbólumai és jelképei, melyek nyelve 
hivatalos használatban van a Város területén, a jogszabályoknak megfelelően. 

 
10. szakasz 

A Városi szervek működése nyilvános. 
A működés nyilvánosságát és a lakosság tájékoztatást a városi képviselő-testület ügyrendje, 

valamint a városi képviselő-testület külön rendeletei szabályozzák.  
 

11. szakasz 

A Város saját vagyonnal rendelkezik. 

A Város vagyonát, a törvénnyel, a jelen alapszabállyal és a Város más okirataival összhangban a 
Város szervei önállóan kezelik és rendelkeznek azzal. 
 

 

II.  A VÁROS HATÁSKÖRE 

 
12. szakasz 

Szervei révén a Város, az alkotmánnyal és törvénnyel összhangban: 
1) meghozza az Alapszabályt, a költségvetést és zárszámadást, a területi és településrendezési 

tervet és a Város fejlesztési tervét, valamint gazdaságfejlesztési stratégiákat és programokat; 
2) szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését, a helyi szállítást, 

az építési telkek és üzlethelyiségek használatát; 
3) gondoskodik a helyi utak, utcák és a Város szempontjából jelentős más közcélú műtárgyak 

építéséről, felújításáról, fenntartásáról és használatáról; 

4) gondoskodik a lakosság igényeinek kielégítéséről a tanügy (óvodai oktatás és nevelés, alapfokú 
és középfokú oktatás és nevelés), a tudományos, kutató és innovációs tevékenységek, a kultúra, 
az egészségügy és szociális ellátás, gyermekvédelem, sport és testnevelés terén; 

5) biztosítja a mozgássérültek különleges igényeinek kielégítését és a sérülékeny csoportok 
jogainak védelmét; 

6) gondoskodik a turizmus, a kézműipar, vendéglátás és kereskedelem fejlesztéséről; 
7) meghozza és megvalósítja a helyi gazdaságfejlesztési programokat, intézkedik a meglévő 

beruházások megtartása és új beruházások idevonzása érdekében és fejleszti a gazdálkodás 

általános feltételeit; 
8) gondoskodik a környezet védelméről, az elemi csapások és más szerencsétlenségek elleni 

védelemről, a Város szempontjából jelentős kulturális javak védelméről; 
9) gondoskodik a mezőgazdasági földek védelméről, fejlesztéséről és használatáról és végrehajtja a 

vidékfejlesztési politikát; 
10) gondoskodik az emberi és kisebbségi jogok érvényesüléséről, védelméről és fejlesztéséről, a 

nemi egyenjogúságról, valamint a köztájékoztatásról a Városban; 

11) a Város szükségleteire szerveket, szervezeteket és szolgálatokat alakít és szabályozza 
szervezetüket és működésüket, jogsegély szolgálatot szervez a polgárok részére és szabályozza a 
békéltető tanácsok szervezetét és működését; 



12) meghatározza a Város jelképeit és azok használatát; 
13) kezeli a Város vagyonát és megszabja a Város eredeti bevételeinek arányát, valamint a helyi 

illetékek mértékét;  
14) megszervezi a védelem megtervezésével, valamint a kockázatcsökkentéssel, a katasztrófa és 

válságkezeléssel kapcsolatos teendőket; 
15) szabálysértéseket ír elő a városi előírások megsértéséért; 
16) ellátja a törvénnyel előírt helyi jelentőségű, valamint a lakosságot közvetlenül érintő egyéb 

feladatokat az alkotmánnyal, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban.  
A Város hatáskörébe tartozó, az Alkotmánnyal és törvénnyel előírt teendők közelebbről az 

önkormányzati egységek feladatköreinek egységes jegyzékével kerülnek meghatározásra, amit az 
önkormányzati ügyekben illetékes minisztérium biztosít, a törvénnyel összhangban. 

 
13. szakasz 

Jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése, továbbá a helyi lakosság igényeinek 
kielégítése érdekében a Város rendelettel közszolgálatot végző vállalatokat, intézményeket és más 
szervezeteket alapíthat. 

A közszolgálatot végző vállalatok, intézmények és más szervezetek kötelesek munkájukról évente 
legalább egyszer jelentést tenni a városi képviselő-testületnek. 

 

14. szakasz 

A hatáskörébe tartozó feladatok végzésében a Város egyes teendőkkel megbízhat vállalatot, 
intézményt, más szervezetet, helyi közösséget vagy vállalkozót is. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett teendők a városi képviselő-testület rendeletével 
ruházhatók át, a törvénnyel összhangban.  
 

15. szakasz 

A Város elvégzi a köztársaság, illetve Vajdaság Autonóm Tartomány által rá ruházott teendőket 
is.   

Az átruházott teendők ellátásához szükséges eszközök biztosítása a feladatok jellegétől és 
mennyiségétől függ.  

 
16. szakasz 

A Város átruházott feladatként bizonyos felügyelőségi feladatokat lát el a tanügy, az 

egészségügy, a környezetvédelem, a bányászat, az áruforgalom és szolgáltatások, a mezőgazdaság, a víz- 
és erdőgazdaság terén, illetve egyéb felügyelőségi teendőket lát el a törvénnyel összhangban. 
 

17. szakasz 

A Város, a törvénnyel összhangban kommunális rendőrséget alakít, biztosítja és megszervezi a 
kommunális rendőrség feladatainak ellátását. 
 
 

III.  A VÁROS TEENDŐINEK FINANSZÍROZÁSA 

 
18. szakasz 

A Város számára az alkotmányban és törvényben előírt teendők, a törvénnyel a köztársaság jog- 
és feladatköréből átruházott teendők, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány saját hatásköréből 
átruházott egyes teendők ellátására a Várost a törvénnyel, illetve tartományi döntéssel meghatározott 
jövedelmek és bevételek illetik meg. 

A Város által ellátott teendők finanszírozása az eredeti és átruházott bevételekből, átutalásokból, 
adósságvállalásból eredő bevételekből, és a törvénnyel megszabott egyéb bevételekből és jövedelmekből 
történik. 

A Város területén megvalósított eredeti bevételek az önkormányzat finanszírozását szabályozó 
törvény értelmében a Várost illetik meg. 

 



19. szakasz 

A képviselő-testület minden költségvetési évre meghozza a Város költségvetését, amely a 
törvénnyel összhangban felöleli a Város valamennyi jövedelmét és egyéb bevételét, adósságvállalását és 
egyéb pénzügyi ügyleteit, kiadásait és egyéb költségeit.  

A költségvetési év lejártával zárszámadást kell készíteni a városi költségvetés végrehajtásáról.  
A városi költségvetés végrehajtásáért a polgármester a képviselő-testületnek tartozik 

felelősséggel. 
A közigazgatási hivatal köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és 

arról évente legalább kétszer tájékoztatni a polgármester, de 15 nappal a hat havi, illetve kilenc havi 
időszak lejárta előtt kötelezően. 

A polgármester, a jelen szakasz 4. bekezdésében foglalt beszámoló átadását követő 15 napon 

belül elfogadja a beszámolót és azt a képviselő-testülethez továbbítja. 
 

1. A helyi járulék 

 
20. szakasz 

A polgárok közvetlen érdekeit érintő bizonyos kérdések megoldása érdekében a képviselő-
testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban rögzített módon és eljárás szerint helyi járulékot 

vezethet be a Város egész területére vagy területének egy részére.  
 

21. szakasz 

Az önkéntes helyi járulék bevezetésére vonatkozó rendelet meghozatalát legkevesebb a városi 
képviselő-testület tanácsnokainak egy harmada kezdeményezheti, és a lakosság polgári kezdeményezés 
útján. 

A helyi járulék bevezetésére vonatkozó kezdeményezéshez csatolni kell a programot, amely 
tartalmazza a rendelet tárgyát képező projektum megvalósításához szükséges összes pénzeszköz forrását, 

rendeltetését és biztosításának módját.  
 

22. szakasz 

A helyi járulék bevezetésére vonatkozó rendelet javaslatát a képviselő-testület az alapszabály 
meghozatalára előírt módon és eljárás szerint, a tanácsnokok teljes létszámának többségi szavazatával 
erősíti meg. 

 A rendelet a következő adatokat tartalmazza: 

1. melyek azok az igények, illetve rendeltetések, melyekre az eszközöket begyűjtik, 
2. melyik az a terület, melyen az eszközöket begyűjtik, 
3. mely időszakban gyűjtik be az eszközöket, 
4. a begyűjtendő eszközök teljes összege,  
5. a járulék-kötelezetteket, a helyi járulék megvalósításának módját és határidejét, valamint a 

fizetési kötelezettség alól mentesülő személyeket, 
6. a helyi járulék mértékét (járulékalap, százalékos kulcs stb.), 
7. az eszköznyilvántartás vezetésének módját, 

8. az átszámítás összegét és mértékegységét, ha a helyi járulékot munkában, szállítmányozási és 
egyéb szolgáltatásokban fejezik ki, 

9. a polgárok miként érvényesítik az eszközök rendeltetésszerű felhasználása feletti 
ellenőrzésüket, 

10. miként kell visszatéríteni a rendeletben meghatározott összeg fölött befolyó eszközöket. 
 

23. szakasz 

A helyi járulék bevezetéséről szóló rendeletet a polgárok a törvénnyel és az alapszabállyal 
összhangban népszavazás (referendum) útján hozzák meg.  
 

24. szakasz 

A döntést azok a polgárok hozzák meg, akik a helyi járulék begyűjtésének területén 
választójoggal és állandó lakhellyel rendelkeznek.  



A döntés meghozatalában részt vesznek azok a polgárok is, akik a helyi járulék begyűjtésére 
kijelölt területen nem rendelkeznek választójoggal és állandó lakhellyel, de az adott területen ingatlan 
vagyonuk van, és a begyűjtött eszközök javítják az adott ingatlan használatának feltételeit. 

A döntés akkor számít meghozottnak, ha azt a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt 

polgárok teljes létszámának többsége megszavazza.  
 

25. szakasz 

A helyi járulék bevezetéséről szóló rendeletet a Város rendelkezéseivel azonos módon kell 
közzétenni.  

 

 

2. A Város közbevételei feletti rendelkezés és azok felhasználása 

 
26. szakasz 

A Város a törvénnyel összhangban dönt a teendői ellátásához szükséges eszközök mértékéről.  
 

27. szakasz 

A költségvetési szervek a Város költségvetésében számukra biztosítandó eszközök iránt a 

törvénnyel összhangban a Város külön rendeletében megállapított határidőn belül és módon nyújtják be 
kérelmüket. 
 A költségvetési szervek a Városi szervek kérelmére, de évente legalább egyszer kötelesek 
jelentést tenni munkájukról, működési tervük megvalósításáról és a költségvetési eszközök 
felhasználásáról. 

A polgármester a törvénnyel összhangban, rendelettel helyi felügyeleti és könyvvizsgálói 
szolgálatot alapít.  

 

28. szakasz 

A Város költségvetéséből finanszírozott közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek a 
foglalkoztatottak számát és összetételét, valamint a költségvetési szervek alkalmazottainak és 
munkatervének vagy a munkaterv egy részének megvalósításra alkalmazott más személyeknek a számát 
és összetételét szabályozó alapokmányokat a Város hagyja jóvá. 
 

IV.  A VÁROS SZERVEI 

 
29. szakasz 

A Város szervei: 
 1. a városi képviselő-testület, 
 2. a polgármester, 
 3. a városi tanács és 

4. a közigazgatási hivatal. 
A Város teendőit a Város szervei látják el a törvénnyel és a jelen alapszabállyal meghatározott 

hatáskörük keretében. 

A városi képviselő-testület általános jellegű okiratokat hoz meg. 

Ha a törvény vagy más jogszabály nem írja elő, hogy mely szerv illetékes a Város hatáskörébe 

tartozó feladatokat ellátni, mindazokat a teendőket, melyek a Város hatáskörébe tartozó viszonyok 

rendezésére vonatkoznak, a városi képviselő-testület látja el, a természetüknél fogva végrehajtó jellegű 

feladatokat pedig a polgármester látja el. 

Ha a teendő természeténél fogva az illetékesség nem állapítható meg a jelen szakasz 4. 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a városi képviselő-testület az illetékes. 
 

1. Szabadka Város Képviselő-testülete 

 

30. szakasz 



Szabadka Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Város legfelsőbb 
szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető 
funkcióit. 

A képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, kiket a polgárok a törvénnyel és az alapszabállyal 

összhangban közvetlen választásokon, titkos szavazással választják meg. 
A képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testület 

titkárának kinevezésével tekintendő megalakítottnak. 
 

31. szakasz 

A képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. 
A tanácsnokokat négy évre választják.  

 
32. szakasz 

A tanácsnok nem lehet a közigazgatási hivatal alkalmazottja, sem pedig a képviselő-testület által 
kinevezett személy. 
 Ha a közigazgatási hivatalban alkalmazott személyt megválasztják tanácsnoknak, munkából eredő 
jogai és kötelességei mindaddig szünetelnek, míg tanácsnoki megbízatása tart. 

A tanácsnoki mandátum hitelesítésének napjával a képviselő-testület által kinevezett személyeknek 

megszűnik a kinevezés szerinti tisztsége. 
 

33. szakasz 

A képviselő-testület, a törvénnyel összhangban: 

1) meghozza a Város alapszabályát és a képviselő-testület ügyrendjét;  
2) meghozza a Város költségvetését és zárszámadását;  
3) meghatározza a Város eredeti bevételeinek arányát, valamint a helyi illetékek és díjak 

megszabásának módját és mércéit;  
4) meghozza a Város és egyes tevékenységek fejlesztésének tervét;  

5) meghozza a Város területi és településrendezési tervét és a telekrendezési programokat;  
6) előírásokat és más általános rendelkezéseket hoz meg;  
7) megválasztja és felmenti a helyi ombudsmant; 
8) városi népszavazást, vagy a Város területének egy részére kiterjedő népszavazást ír ki, nyilatkozik a 

polgári kezdeményezésben foglalt javaslatokról és megerősíti a helyi járulékról szóló rendelet 
javaslatát;  

9) az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket 
alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett;  

10) a törvénnyel összhangban felmenti és kinevezi az igazgatóbizottságokat és felügyelőbizottságokat, 
az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és jóváhagyja 
azok alapszabályát;  

11) megválasztja és felmenti a képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület elnökhelyettesét;  
12) kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát;  
13) megválasztja és felmenti Szabadka város polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), és a 

polgármester javaslatára megválasztja az alpolgármestert és a városi tanács tagjait;  

14) kiszabja a városi illetékeket és más helyi bevételeket, amelyek a törvény szerint a Várost megilletik;  
15) megszabja a telekrendezési díjakat;  
16) rendelkezést hoz a Város közadósság-vállalásáról, a közadósságot szabályozó törvénnyel 

összhangban;  
17) előírja a vendéglátói, kereskedelmi és kézműipari üzletek nyitvatartási idejét;  
18) véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet;  
19) véleményezi az önkormányzatot érintő kérdéseket szabályozó törvényeket;  
20) engedélyezi a Város nevének, címerének és más jelképének a használatát;  

21) a törvény, az alapszabály és a képviselő-testület rendeleteivel meghatározott egyéb teendőket is 
ellát. 

 
 



34. szakasz 

A városi képviselő-testület új összetételének ülését a városi képviselő-testület előző összetételének 

elnöke hívja össze, a választási eredmények kihirdetését követő 15 napon belül. 

Amennyiben a városi képviselő-testület előző összetételének elnöke nem hívja össze az ülést a jelen 

szakasz 1. bekezdésében foglalt határidőn belül, az új összetételű képviselő-testület ülését az új összetétel 

legidősebb tanácsnok-jelöltje hívja össze, a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt határidő lejártát követő 15 

napon belül. 

Az ülésen a városi képviselő-testület elnökének megválasztásáig a legidősebb tanácsnok elnököl. 
A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van.  

A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az 
alapszabály másként nem rendelkezik.  

Az alapszabály, a költségvetés, a területi és településrendezési tervek meghozataláról a képviselő-
testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. 

 
35. szakasz 

A képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület 
elnöke hívja össze. 

A képviselő-testület elnöke a polgármester, a városi tanács vagy a tanácsnokok egyharmadának 
kérelmére, – a követelés benyújtásától számított hét napon belül – köteles összehívni az ülést, és azt a 
követelés benyújtásától számított 15 napon belül meg kell tartani. 

Azokban a helyzetekben, melyek indokolják a képviselő-testületi ülés sürgős összehívását, a 

képviselő-testület elnöke kitűzheti az ülést, de a kérelem kézhezvételétől számított 24 óránál nem rövidebb 
határidőn belül. 

A jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt, az ülés összehívására vonatkozó kérelem meg kell nevezni 
azokat az okokat, melyek indokolják az ülés sürgős összehívását, valamint az összehívás elmulasztásának 
következményeit.  

A képviselő-testületi ülés összehívására vonatkozó, a jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt 
minimális határidő a kihirdetett szükségállapot idejére nem vonatkozik. 

Ha a képviselő-testület elnöke a jelen szakasz 2. bekezdésében leírt határidőn belül nem hívja össze 
az ülést, azt összehívhatja a kérelmező is, az ülésen pedig az a tanácsnok elnököl, akit a kérelmező arra 
kijelöl. 

A képviselő-testület elnöke az általa összehívott ülést csak abban az esetben napolhatja el, ha nincs 
meg a határozatképességhez szükséges létszám, egyéb esetekben az ülés elhalasztásáról a képviselő-testület 
dönt. 
 

36. szakasz 

A képviselő-testület ülései nyilvánosak.  
 Biztonsági és egyéb, a törvénnyel előírt okok miatt a képviselő-testület dönthet úgy, hogy a 
képviselő-testület ülése ne legyen nyilvános. 
 A jelen szakasz 2. bekezdésében leírt döntés a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével 
hozható meg.  

A nyilvánosság biztosításának módját és a nyilvánosság kizárásával kapcsolatos eljárást 
közelebbről a képviselő-testület ügyrendje szabályozza.  

 
37. szakasz 

A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására állandó vagy időszaki 
munkatestületeket alakít.  

A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó előírások és rendeletek 
javaslatát, valamint az alapszabályban és az alapszabályban előírt egyéb feladatokat látnak el. 
 

38. szakasz 

A munkatestületek számát, a munkatestületek elnökeinek és tagjainak megválasztását, jogait és 

kötelezettségeit a képviselő-testület ügyrendje határozza meg. 



A munkatestületek bizottsági meghallgatást szervezhetnek azokról a jogszabály- és 
rendeletjavaslatokról, melyekről a képviselő-testület dönt. 
 

39. szakasz 

A városi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására tartott választásokat lebonyolító Városi 
Választási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztását, jogait és kötelezettségeit a városi képviselő-
testület ügyrendje írja elő. 
 

40. szakasz 

A képviselő-testület rendelkezéseivel időszaki munkatestületeket alakít a hatáskörébe tartozó 
bizonyos feladatok elvégzésére, illetve a kérdések megvitatására. 

Az időszaki munkatestületek megalapításáról szóló rendelkezés rögzíti az időszaki munkatestület 
hatáskörét, összetételét, a megalakítás módját és az időszakot, amelyre létrehozzák.  

 

41. szakasz 

A képviselő-testület állandó munkatestületeinek tagjait, elnökeit és elnökhelyetteseit a képviselő-
testület elnöke a képviselőcsoportok elnökeivel együtt jelöli, a képviselőcsoportok létszámának arányában.
 A munkatestületek elnökét. elnökhelyettesét és tagjait a képviselő-testület választja meg és menti 

fel.  
 A munkatestületekbe a tanácsnokok mellett polgárok is megválaszthatók.  
 Egy tanácsnok legfeljebb két állandó munkatestületnek lehet tagja. 
 Az állandó munkatestületek tagjelöltjeiről vitát kell nyitni. 
 Az állandó munkatestületek vitatott tagjelöltjeiről a jelenlevő tanácsnokok szótöbbségével kell 
dönteni. 

Ha a tag megválasztására tett javaslatot elvetik, az a képviselőcsoport, melynek jelöltjét elvetették 
új jelöltet állít a munkatestületbe. 

Az állandó munkatestületek tagjelöltjeinek listájáról folytatott vita befejeztével a képviselő-testület 
a lista egészéről, nyílt szavazással dönt.  
 
 

42. szakasz 

A munkatestület elnöke megszervezi a munkát, összehívja a munkatestület üléseit, és azokon 
elnököl, megfogalmazza a záradékokat, és azokról tájékoztatja a képviselő-testület elnökét és titkárát.  

A munkatestület tagjai részt vesznek a munkában, kifejtik véleményüket, javaslatokat tesznek a 
napirenden szereplő, illetve a munkatestület hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben.  
 

43. szakasz 

A tanácsnok nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem vehető őrizetbe, illetve nem büntethető a 
képviselő-testület, illetve a munkatestületek ülésein kimondott véleménye, vagy leadott szavazata miatt.  
 

A képviselő-testület elnöke, elnökhelyettese és titkára 

 
44. szakasz 

A képviselő-testületnek van elnöke. 
 A képviselő-testület elnöke megszervezi a képviselő-testület munkáját, összehívja a képviselő-
testület üléseit, és azokon elnököl, együttműködik a polgármesterrel és a városi tanáccsal, gondoskodik a 
munka nyilvánosságáról, aláírja a képviselő-testület által hozott rendelkezéseket, valamint a törvényben, az 
alapszabályban és a képviselő-testület ügyrendjében meghatározott egyéb teendőket lát el. 

A képviselő-testület a tanácsnokok legalább egy harmadának javaslatára, a tanácsnokok köréből 
választ elnököt négyéves megbízatási időre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának 
szavazattöbbségével. 

A képviselő-testület elnöke megbízatási idejének lejárta előtt felmenthető tisztségéből, a 
megválasztásával azonos eljárás szerint. 



A képviselő-testület elnöke megválasztásának és felmentésének módját a képviselő-testület 
ügyrendje szabályozza.  

A képviselő-testület elnöke állandó munkaviszonyban lehet a Városban. 
 

45. szakasz 

A képviselő-testület elnökének van helyettese, aki őt távollétében vagy akadályoztatása esetén 
helyettesíti.  

A képviselő-testület elnökhelyettesét a képviselő-testület elnökével azonos módon kell 
megválasztani, illetve felmenteni. 

Ha a képviselő-testület elnökhelyettesének az e tisztségre szóló kinevezése következtében szünetel 
a munkaviszonya, a képviselő-testület elnökhelyettese alkalmazható állandó munkára a Városban. 

 
46. szakasz 

A képviselő-testületnek van titkára, aki gondoskodik a képviselő-testület és a munkatestületek 
üléseinek összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakteendők ellátásáról, és irányítja a munkájukkal 
kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 

A képviselő-testület titkárát a képviselő-testület elnökének javaslatára, négyéves megbízatási időre 
nevezik ki és ismételten is kinevezhető.  

A képviselő-testület titkárává olyan személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik 
a jogtudományok terén, amit legalább 240 kreditpontot érő BA vagy Bsc. alapképzésen, MA vagy MSc. 
mesterképzésen vagy szakirányú szakképesítésen szerzett, illetve legalább négyéves egyetemi képzésen 
szerzett szakmai vagy szakosított képesítéssel, teljesített államigazgatási szakvizsgával és legalább 
hároméves munkatatpasztalattal. 

A képviselő-testület a titkárt a képviselő-testület elnökének javaslatára idő előtt is felmentheti 
tisztségéből. 

A titkárnak lehet helyettese is, aki őt távollétében helyettesíti. 

A képviselő-testület titkárának helyettese a titkárral azonos módon és feltételek mellett nevezhető ki 
és menthető fel. 
 

47. szakasz 

A képviselő-testületi ülések előkészítésének és levezetésének módját, munkarendjét, a képviselő-
testületi szakszolgálatok működését, valamint a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb kérdéseket 
a képviselő-testület ügyrendje szabályozza.  

 
 

2. A Város végrehajtó szervei  

 
2.1. A polgármester 

 
48. szakasz 

A Város végrehajtó szervei a polgármester és a városi tanács. 

 
49. szakasz 

A polgármestert a képviselő-testület választja meg a tanácsnokok közül, négy évre, titkos 
szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. 

A polgármesternek van helyettese (alpolgármester), aki őt távollétében és akadályoztatása esetén 
helyettesíti. 

A polgármesteri tisztségre a képviselő-testület elnöke állít jelöltet. 

Az alpolgármesteri tisztségre a polgármesterjelölt állít jelöltet a tanácsnokok közül, akit a 
képviselő-testület a polgármesterrel azonos módon választ meg. 

A polgármesternek és az alpolgármesternek tisztségükre történő megválasztásukkal tanácsnoki 
mandátumuk a képviselő-testületben megszűnik. 

A polgármester és az alpolgármester a Város állandó alkalmazásában állnak. 
 



50. szakasz 

A polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki az egyes szakterületekre 
(gazdaságfejlesztés, urbanizmus, egészségügyi alapellátás, környezetvédelem, mezőgazdaság stb.). 

A polgármesteri tanácsosok indítványoznak, projekteket terjesztenek elő és véleményezik az adott 

terület fejlesztése szempontjából jelentős kérdéseket, és a polgármester utasítása szerinti egyéb teendőket 
látnak el. 

A polgármesteri tanácsosokat a polgármester nevezi ki és menti fel. 
A polgármesteri tanácsosok a polgármesteri kabinetben legfeljebb arra az időszakra lehet tisztségbe 

helyezni, amíg a polgármester megbízatása tart. 
A közigazgatási hivatalban legfeljebb öt polgármesteri tanácsos nevezhető ki. 

 

51. szakasz 

A polgármester időszaki munkatestületeket alakíthat, amelyek szakmai segítséget nyújtanak a 
hatáskörébe tartozó kérdésekben.  
 

52. szakasz 

A polgármester: 
1) képviseli a Várost, és eljár a nevében; 

2) megoldást javasol azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület dönt; 
3) meghagyásokat ad ki a költségvetés végrehajtására; 
4) irányítja és egybehangolja a városi közigazgatási hivatal működését; 
5) meghozza azokat az egyedi rendelkezéseket, amelyekre a törvény, az alapszabály vagy 

képviselő-testületi rendelet felhatalmazza; 
6) jóváhagyást ad azokra az általános okiratokra, melyek szabályozzák a Város költségvetéséből 

pénzelt közvetlen és közvetett költségvetési szerveknél alkalmazott munkavállalók számát és 
összetételét, és a Város költségvetési szervei programjainak vagy azok egy részének 

megvalósítására alkalmazott dolgozók és más személyek számát és összetételét; 
7) ellátja a törvénnyel, az alapszabállyal és a város más okirataival meghatározott egyéb 

teendőket. 
 

53. szakasz 

Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester hozza 
meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé terjeszteni, 
amint az képes lesz összeülni.  
 

54. szakasz 

A polgármester megbízatási idejének letelte előtt is visszahívható, a tanácsnokok legalább 

egyharmadának indokolt javaslatára, a megválasztásával azonos módon. 
A polgármester visszahívására vonatkozó javaslatot az indítványnak a képviselő-testület elnökéhez 

való eljuttatását követő 15 napon belül meg kell vitatni, az ülés összehívására a jelen alapszabály 35. 
szakaszának 2. és 3. bekezdésében előírt minimális határidő betartásával. 

Amennyiben a képviselő-testület nem hívja vissza a polgármestert, a visszahívást indítványozó 
tanácsnokok az indítvány elvetését követő hat hónapon belül nem indítványozhatják ismételten a 
polgármester visszahívását. 

 
55. szakasz 

A polgármester visszahívása maga után vonja az alpolgármester és a városi tanács megbízatásának 
megszűnését. 

Az alpolgármester és a városi tanács tagjai idő előtt is felmenthetők tisztségük alól, a polgármester 
vagy a tanácsnokok legalább egyharmadának indítványára, a megválasztásukkal azonos módon. 

Az alpolgármester vagy a városi tanács tagjának felmentésére vonatkozó indítvánnyal egyidejűleg a 
polgármester köteles a képviselő-testület előtt új alpolgármestert vagy tanácstagot jelölni, és a képviselő-

testület egyidejűleg dönt a felmentésről és a kinevezésről. 



A polgármester, alpolgármester vagy a városi tanács tagjának lemondásáról a képviselő-testület 
elnöke az első soron következő képviselő-testületi ülés kezdetén értesíti a tanácsnokokat. 

Az a polgármester, alpolgármester vagy tanácstag, akit tisztségéből felmentettek vagy benyújtotta 
lemondását, az új polgármester, alpolgármester vagy tanácstag hivatalba lépéséig tisztségében marad és 

ellátja a folyó teendőket. 
 

56. szakasz 

A képviselő-testület megbízatásának megszűnésével megszűnik a Város végrehajtó szerveinek 
megbízatása is azzal, hogy ők az új polgármester és az új városi tanács illetve az ideiglenes szerv elnökének 
és tagjainak hivatalba lépéséig ellátják a hatáskörükbe tartozó folyó teendőket, ha a képviselő-testület 
megbízatása feloszlatás miatt szűnt meg. 

 
 

2.2. A városi tanács 

 
57. szakasz 

A városi tanácsot a polgármester, az alpolgármester és a városi tanács tagjai alkotják, kiket a 
képviselő-testület választ meg négyéves megbízatási időre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes 

létszámának szavazattöbbségével. 
A városi tanács tagjelöltjeit a polgármesterjelölt terjeszti fel. 
A polgármester megválasztásával egyidejűleg és egybevontan a képviselő-testület dönt az 

alpolgármester és a városi tanács tagjainak megválasztásáról is. 
A polgármester a városi tanács elnöke. 
Az alpolgármester tisztségénél fogva tagja a városi tanácsnak. 
A városi tanács legfeljebb 11 tagból áll, kiket a képviselő-testület a polgármester javaslatára választ 

meg. 

A városi tanácsnak a képviselő-testület által megválasztott tagjai nem lehetnek egyidejűleg 
tanácsnokok is, és a Város hatáskörébe tartozó egy vagy több szakterülettel bízhatók meg. 

A városi tanács tagjává megválasztott tanácsnoknak tanácsnoki mandátuma megszűnik. 
A városi tanács tagjai állhatnak a Város állandó alkalmazásában. 
A városi tanács szervezetét a képviselő-testületnek a törvénnyel összhangban meghozott rendelete 

szabályozza. 
 

58. szakasz 

A Városi tanács: 
1) előterjeszti az alapszabályt, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó egyéb 

rendeleteket és okiratokat; 
2) közvetlenül végrehajtja és gondoskodik a képviselő-testület rendeletei és egyéb okiratainak 

végrehajtásáról; 
3) dönt az ideiglenes finanszírozásról abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési év 

kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést; 

4) felügyeletet gyakorol a közigazgatási hivatal munkája felett, megsemmisíti, vagy hatályon kívül 
helyezi a közigazgatási hivatal azon okiratait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, az 
alapszabállyal és a képviselő-testület által meghozott egyéb általános okirattal vagy rendelettel; 

5) a közigazgatási eljárásban, a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben másodfokon 
dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel 
kapcsolatban; 

6) figyelemmel kíséri a Város által alapított közvállalatok működési terveinek megvalósítását és 

koordinálja működésüket; 
7) háromhavi jelentést tesz a képviselő-testület előtt a közvállalatok működéséről a további 

beszámolás céljából, a közvállalatok jogi helyzetét szabályozó törvénnyel összhangban;  
8) gondoskodik a köztársaság, illetve a tartomány jogainak és kötelezettségeinek köréből 

átruházott hatáskörök teljesítéséről; 
9) kinevezi és felmenti a közigazgatási hivatal vezetőjét; 



10) a törvénnyel, az alapszabállyal és a Város okirataival összhangban egyéb teendőket is ellát. 
 

59. szakasz 

A polgármester képviseli a városi tanácsot, összehívja és vezeti annak üléseit. 

A polgármester felelősséggel tartozik a városi tanács működésének törvényességéért. 
A polgármester köteles felfüggeszteni a városi tanács azon rendeletének végrehajtását, amelyről úgy 

véli, hogy nincs összhangban a törvénnyel. 
A városi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van. 
A városi tanács a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az 

alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget. 
A városi tanács szervezetét, munkarendjét és döntéshozatalának módját részletesebben a tanács 

ügyrendje szabályozza, a törvénnyel és a jelen alapszabállyal összhangban. 
 

60. szakasz 

A polgármester és a városi tanács saját kezdeményezésre vagy a képviselő-testület kérésére 
rendszeresen tájékoztatják a képviselő-testületet rendeleteinek és egyéb okiratainak végrehajtásáról. 
 

V.  A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

 
61. szakasz 

A közigazgatási hivatal: 
1. előkészíti a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozandó előírások és 

egyéb okiratok tervezetét; 
2. végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács rendeleteit és egyéb 

rendelkezéseit; 
3. a közigazgatási eljárásban, a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben első fokon dönt 

a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel 
kapcsolatban; 

4. közigazgatási felügyeletet gyakorol a képviselő-testületi előírások és más általános okiratok 
végrehajtása felett; 

5. végrehajtja a törvényeket és más jogszabályokat, melyek végrehajtásával a Várost bízták meg; 
6. ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács működéséhez szükséges szakmai, 

adminisztrációs és műszaki teendőket. 

 
62. szakasz 

A közigazgatási hivatal a polgároknak köteles biztosítani jogaik, kötelezettségeik és jogi érdekeik 
zavartalan érvényesítését, köteles megadni a szükséges adatokat és tájékoztatásokat, jogsegélyt nyújtani, 
együttműködni az állampolgárokkal és tiszteletben tartani méltóságukat.  
 

63. szakasz 

A közigazgatási hivatal egységes szervként szerveződik.  

 
64. szakasz 

A közigazgatási hivatalt annak vezetője irányítja.  
A közigazgatási hivatal vezetőjévé olyan személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik a jogtudományok terén, amit legalább 240 kreditpontot érő BA vagy Bsc. alapképzésen, MA 
vagy MSc. mesterképzésen vagy szakirányú szakképesítésen szerzett, illetve legalább négyéves egyetemi 
képzésen szerzett szakmai vagy szakosított képesítéssel, legalább öt éves munkatapasztalattal és teljesített 

államigazgatási szakvizsgával. 
A rokon közigazgatási, szakmai és egyéb feladatok ellátására a közigazgatási hivatal külön 

szervezeti egységekkel rendelkezhet.  
 

65. szakasz 

A közigazgatási hivatal vezetőjét a városi tanács nevezi ki, nyilvános hirdetmény alapján, öt évre. 



A közigazgatási hivatal vezetőjének lehet helyettese is, aki őt távollétében vagy akadályoztatása 
esetén helyettesíti. 

A közigazgatási hivatal vezetőjének helyettesét a hivatalvezetővel azonos módon és azonos 
feltételek mellett kell kinevezni. 

A közigazgatás belső szervezeti egységeinek vezetőit a közigazgatási hivatal vezetője osztja be. 
 

66. szakasz 

A hivatalvezető saját munkájáért és a közigazgatási hivatal munkájáért az alapszabálynak és a 
közigazgatási hivatal megszervezéséről szóló okiratnak megfelelően a városi tanácsnak tartozik 
felelősséggel. 
 

67. szakasz 

A közigazgatási hivatal szerveződéséről szóló okiratot a városi tanács indítványára a képviselő-
testület hozza meg. 

A közigazgatási hivatal, a városi szolgálatok és szervezetek szervezeti és működési szabályzatát a 
közigazgatási hivatal vezetője egyesíti, és azt a városi tanács elé terjeszti elfogadásra. 
 

68. szakasz 

A közigazgatási hivatal a közigazgatási felügyelet gyakorlásában: 
1) végzéssel elrendelheti bizonyos intézkedések és műveletek határidőn belüli végrehajtását, 
2) pénzbírságot róhat ki, 
3) feljelentést tehet az illetékes szervnél bűncselekmény, illetve gazdasági vétség miatt, és 

szabálysértési eljárást kezdeményezhet, 
4) ideiglenes rendeletet vagy tilalmat adhat ki, 
5) értesíthet másik szervet, ha indokolt olyan intézkedések foganatosítása, amelyekben az adott 

szerv rendelkezik hatáskörrel, 

6) egyéb olyan intézkedéseket foganatosíthat, amire a törvény, jogszabály, illetve általános okirat 
feljogosítja. 

 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt felhatalmazásokat, valamint a felügyelet 
gyakorlásának megszervezését közelebbről a képviselő-testület rendelete szabályozza. 
 

69. szakasz 

A közigazgatási hivatal előtt folyó olyan eljárásban, amelynek során a polgárok és jogi személyek 

jogairól, kötelezettségeiről és érdekeiről döntenek, a közigazgatási eljárásról szóló jogszabályokat kell 
alkalmazni. 
 

70. szakasz 

A közigazgatási hivatal és egyéb vállalatok, szervezetek és intézmények közötti hatásköri vitában – 
amikor ez utóbbiak a képviselő-testület rendelete alapján a polgárok, jogi személyek vagy egyéb ügyfelek 
egyes jogairól döntenek – a városi tanács dönt.  

A belső szervezeti egységek közötti hatásköri vitában a közigazgatási hivatal vezetője dönt. 

 

71. szakasz 

A közigazgatási hivatalnak a polgárok és jogi személyek jogainak, kötelezettségeinek és érdekeinek 
érvényesítésére vonatkozó teendőit a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban olyan személyek 
láthatnak el, akik rendelkeznek az előírt iskolai végzettséggel, az államigazgatási szervekben végzett 
munkához szükséges szakvizsgával és megfelelő gyakorlattal. 

 

72. szakasz 

A közigazgatási hivatal vezetőjének kizárásáról a városi tanács dönt. 
A közigazgatási hivatal hivatali személyének kizárásáról a hivatalvezető dönt. 

 
 
 



VI.  A NEMZETISÉGI VISZONYOK TANÁCSA 

 
73. szakasz 

A Város megalakítja a Nemzetiségi Viszonyok Tanácsát, mint önálló munkatestületet, melyet a 

szerb nép és a nemzeti kisebbségek képviselői alkotnak a törvénnyel és a jelen alapszabállyal összhangban. 
A Nemzetiségi Viszonyok Tanácsában a szerb nép és azon nemzeti kisebbségek tagjai vehetnek 

részt, melyek a Város teljes lakosságának több mint 1%-át teszik ki. 
A Nemzetiségi Viszonyok Tanácsába a képviselő-testület tanácsnoka nem választható meg. 
A Nemzetiségi Viszonyok Tanácsának tagjait oly módon kell jelölni és megválasztani, hogy közben 

biztosítva legyen a szerb nép és a nemzeti kisebbségek nemzeti képviselete, azzal, hogy sem a szerb nép, 
sem a nemzeti kisebbségek valamelyike nem képezheti a tanácstagok többségét. 

Azok a nemzeti kisebbségek, melyeknek van saját választott nemzeti tanácsa, képviselőiket a 
nemzeti tanács javaslatára választják a Tanácsba, a szerb nép képviselőit pedig a képviselő-testület azon 
állandó munkatestülete jelöli, amely a káderkérdésekkel kapcsolatos teendőket látja el. 
 

74. szakasz 

A tanács a törvényekkel és az alapszabályával összhangban megvitatja a nemzeti egyenjogúság 
érvényesülésével, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket. 

A tanács állásfoglalásairól és javaslatairól tájékoztatja a képviselő-testületet, amely azokról köteles 
első soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül véleményt nyilvánítani.  

A Tanács hathavonta beszámol munkájáról a képviselő-testület előtt. 
A képviselő-testület a szerb nép és a nemzeti kisebbségek jogait érintő összes rendelet javaslatát köteles a 
tanácsnak véleményezésre megküldeni. 
 Amennyiben a Tanács úgy véli, hogy a városi képviselő-testület által meghozott rendelet vagy 
egyéb általános rendelkezés közvetlenül vagy közvetett módon sérti a szerb nép és a tanácsban 
képviseltetett nemzeti kisebbségek jogait, jogában áll az alkotmánybíróság előtt eljárást kezdeményezni 

azok alkotmányosságának és törvényességének felülvizsgálatára, illetve azonos feltételek mellett jogában 
áll a közigazgatási bíróság előtt eljárást kezdeményezni annak felülvizsgálatára, hogy a képviselő-testületi 
rendeletek vagy egyéb általános rendelkezések összhangban állnak-e az alapszabállyal. 

A tanács hatáskörét, összetételét és munkamódszerét a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban 
közelebbről a képviselő-testület külön rendelete szabályozza, melyet a törvénnyel és az alapszabállyal 
összhangban a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével kell meghozni.  
 

 
VII.  A POLGÁROK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE  

A VÁROS TEENDŐINEK ELLÁTÁSÁBAN 

 
75. szakasz 

A polgároknak az önkormányzásban való közvetlen részvételének formái: a polgári 
kezdeményezés, a polgárok gyűlése és a népszavazás.  
 

1. A polgári kezdeményezés 

 
76. szakasz 

A polgárok a polgári kezdeményezés útján a képviselő-testület előtt indítványozzák olyan 
rendelkezések meghozatalát, melyek a törvénnyel összhangban a Város hatáskörébe tartozó bizonyos 
kérdéseket szabályozzák, illetve az alapszabály vagy egyéb rendelkezés módosítását és népszavazás 
kiírását. 

A polgári kezdeményezés indításához a választójoggal rendelkező polgárok legalább 5%-ának 
aláírására van szükség. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt indítványt a képviselő-testület annak kézhezvételétől 
számított 60 napon belül köteles megvitatni és a megindokolt választ megküldeni a polgároknak.  

A képviselő-testület köteles a Város honlapján, illetve más alkalmas módon értesíteni a 
nyilvánosságot arról, hogy megkezdte a képviselő-testület által meghozandó előírások előkészítését. 



A közvita lebonyolítása érdekében a polgárok javaslatát a Város területén választójoggal 
rendelkező legalább 100 polgárnak kell aláírásával támogatnia. 

A közvita lebonyolításárára vonatkozó lakossági aláírásokat a polgári kezdeményezést szabályozó 
jogszabályokkal összhangban kell begyűjteni. 

A képviselő-testület alapszabályzati kérdésekben illetékes munkatestülete dönt a polgároknak 
közvita lebonyolítására benyújtott javaslatáról. 
 

2. A polgárok gyűlése 

 
77. szakasz 

A polgárok gyűlése a Város területének egy részére, lakott település, helyi közösség, illetve 

választókerület területére hívható össze.  
 

78. szakasz 

A polgárok gyűlése a Város szerveinek hatáskörébe tartozó kérdéseket vitat meg és ad javaslatot.  
 

79. szakasz 

A polgárok gyűlését összehívhatja a polgármester, a képviselő-testület elnöke, a helyi közösség 

vagy a helyi önkormányzás más formájának jogosult képviselője, legalább 50 lakos arról a területről, 
amelyre a polgárok gyűlését összehívják, vagy a tanácsnokok legkevesebb egy negyede, legalább nyolc 
nappal a gyűlés megtartása előtt. 

A közigazgatási hivatal köteles a gyűlést összehívónak segítséget nyújtani a polgárok gyűlésének 
összehívásában és előkészítésében. 
 

80. szakasz 

A polgárok gyűlésén az azt összehívó személy elnököl, vagy akit ő arra feljogosít. 

A polgárok gyűlése megvitatja a javaslatokat és azokról állást foglal, ha azon részt vesz a polgárok 
gyűlésével érintett területen élő választópolgárok 5%-a. 

A kérdések megvitatásában részt venni, kezdeményezéseket indítani és megoldásokat javasolni 
jogában áll a Város minden nagykorú polgárának. 

A polgárok gyűlésén döntési joguk van azoknak a polgároknak, is, akiknek lakóhelyük vagy 
ingatlan vagyonuk a polgárok gyűlésével érintett területen van. 

A polgárok gyűlésén a döntéseket a döntési joggal rendelkező, jelenlévő polgárok 

szavazattöbbségével hozzák meg. 
A Város szervei és szolgálatai a polgárok gyűlésének napjától számított 60 napon belül kötelesek 

megvitatni a polgárok javaslatait és követeléseit, azokról állást foglalni, illetve meghozni a megfelelő 
döntést vagy intézkedést foganatosítani, és erről tájékoztatni a polgárokat.  
 

81. szakasz 

A polgárok gyűlése összehívásának módját, munkamódszerét és a gyűlés állásfoglalása 
megerősítésének módját közelebbről a képviselő-testület rendelete szabályozza.  

 
3. A népszavazás 

 
82. szakasz 

A képviselő-testület saját kezdeményezésre, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével 
népszavazást írhat ki a hatáskörébe tartozó kérdésekről.  
 

83. szakasz 

A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdésekről a törvényben és az alapszabályban leírt 
módon köteles népszavazást kiírni, ha azt a Város választópolgárainak legalább 10 százaléka indítványozza. 
 

 

 



84. szakasz 

A képviselő-testület a Város területének egy részére is köteles népszavazást kiírni olyan kérdésről, 
amely az adott Városi területrész lakosságának igényeit, illetve érdekeit érinti, ha azt a referendum kiírására 
vonatkozó indítvány benyújtásának napján a Város adott területére vonatkozó választói névjegyzékében 

szereplő választópolgárok 10 százaléka követeli.  
 

85. szakasz 

A népszavazás útján meghozott döntés akkor jogerős, ha azt a szavazáson részt vett polgárok 
többsége megszavazta, amennyiben a Város területén választójoggal rendelkező polgárok teljes számának 
több mint a fele szavazott.  
 

VIIa A POLGÁROK ÖNKORMÁNYZÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK EGYÉB FORMÁI 
 

86. szakasz 

A közvita olyan különféle aktivitások összessége, melyeket előre megszabott időkeretben hajtanak 
végre a polgárok valamely okirattal kapcsolatos javaslatainak és álláspontjának begyűjtése érdekében. 

A közvita kötelezően magában foglalja legalább egy nyílt összejövetel megszervezését a Város 
illetékes szerveinek, illetve közszolgálatainak képviselői és az érdekelt polgárok, a civil szervezetek és a 

sajtó képviselői között (kerekasztal beszélgetések, tribünök, prezentációk stb.) és a polgárok illetve a 
közvita többi résztvevője javaslatainak, ajánlatainak és véleményeinek begyűjtését írott vagy elektronikus 
formában. 

A közvita megszervezésében illetékes szerv köteles a Város bármely részén élő polgároknak 
lehetővé tenni a közvitában való részvételt. 
 

87. szakasz 

A Város szervei kötelesek közvitát tartani:  

1) az Alapszabály előkészítésének folyamatában; 
2) a Város költségvetés előkészítésének folyamatában (a beruházások tervezése részben); 
3) a stratégiai fejlesztési tervek előkészítésének folyamatában; 
4) a Város saját bevételei arányának meghatározásában; 
5) a területi és településrendezési terve előkészítésének folyamatában; 
6) a törvénnyel és az Alapszabállyal előírt egyéb esetekben. 

 

88. szakasz 

Közvita lebonyolítható a képviselő-testület hatáskörébe tartozó más általános okiratok 
meghozatalának eljárásában is, az általános okirat előterjesztőjének, a tanácsnokok egyharmadának vagy 
100 polgárnak a kérelmére. 
 

89. szakasz 

A közvita nem tarthat 15 napnál rövidebb ideig. 
A közvita megszervezésének és lebonyolításának módját és eljárását közelebbről a képviselő-

testület külön rendelete szabályozza. 
 

VIII.   A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 

 
90. szakasz 

A települések és a falvak lakossága igényeinek kielégítése és érdekeinek érvényesítése céljából 
helyi közösségek és a helyi önkormányzat más formái alakíthatók.  

 
91. szakasz 

A helyi közösség vagy a helyi önkormányzat más formájának megalakítására illetve 
megszüntetésére vonatkozó javaslatot a javaslattal érintett területen élő választópolgárok legalább 10%-a, a 
tanácsnokok legkevesebb egy harmada és a Városi tanács nyújthat be. 



A képviselő-testület a polgárok előzetes véleményezését követően dönt a helyi közösség és a helyi 
önkormányzat más formájának megalakításáról, az általuk felölelt területekről, területük megváltozásáról, 
valamint azok megszüntetéséről. 

E döntés a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével hozható meg. 

 
92. szakasz 

A helyi közösség alapító okiratában, az Alapszabállyal összhangban meg kell határozni a helyi 
közösség teendőit, a szerveit és azok működésének megszervezését, a döntéshozatal módját, valamint a 
tanács és a helyi önkormányzás más szervei megválasztásának eljárását, a jogvédelmet a választások ideje 
alatt és a helyi közösség, illetve a helyi önkormányzás más formáinak működésében szerepet játszó egyéb 
kérdéseket.  

A tanács elnökének és tagjainak, valamint a helyi közösség más szervei tagjainak alkalmazása nem 
jelent további pénzügyi kötelezettséget a helyi közösség számára.   

A helyi közösség tanácsa a lakosok alapvető képviseleti szerve a helyi önkormányzat területén.  
A helyi közösség tanácsának megválasztása a közvetlen és titkos szavazás szabályai szerint 

történik, az általános és egyenlő választójog alapján, az alapító okirattal összhangban.  
A helyi közösségi választásokat a képviselő-testület elnöke írja ki.  
A helyi közösség tanácsának elnökét a tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással, a helyi 

közösség tanácstagjai teljes létszámának szavazati többségével.  
A helyi közösség tanácsa:  

1) meghozza a helyi közösség alapszabályát;  
2) meghozza a helyi közösség pénzügyi tervét és fejlesztési programját;  
3) megválasztja és felmenti a helyi közösség tanácsának elnökét;  
4) intézkedéseket terjeszt elő a kommunális és más tevékenységek fejlesztésére a helyi közösség 

területén;  
5) meghozza a helyi közösség tanácsának ügyrendjét és a helyi közösség hatáskörébe tartozó egyéb 

okiratokat;  
6) kezdeményezést indít új városi előírások meghozatalára vagy a meglévők módosítására;  
7) ellátja a jelen alapszabályban, a helyi közösség alapító okiratában vagy más városi jogszabályban 

meghatározott, a helyi közösség hatáskörébe tartozó egyéb teendőket. 
A helyi közösségek tanácsainak megválasztásával kapcsolatos valamennyi kérdés, mint a választási 

bizottság összetétele, kiválasztása, feladatai és jogosultságai, a működése és a döntéshozatal módja, a városi 
képviselő-testületnek a helyi közösségekre vonatkozó rendeletével kell közelebbről szabályozni. 

 
93. szakasz 

A helyi közösség vagy a helyi önkormányzat más formájának működéséhez szükséges eszközök 
biztosításának formái a következők: 

1) a Város költségvetésében meghatározott előirányzatok, a helyi járulékkal együtt, 
2) támogatások, 
3) bevételek, melyeket a helyi közösség, illetve a helyi önkormányzat más formája saját 

tevékenységével valósít meg. 

 A helyi közösség, illetve a helyi önkormányzat más formája pénzügyi tervet készít, amit a 
polgármester hagy jóvá, a költségvetésről szóló rendelettel összhangban. 
 

94. szakasz 

A helyi közösség, illetve a helyi önkormányzat egyéb formája az alapszabályban és az alapítói 
okiratban megállapított jogok és kötelességek keretében jogi személyiséggel bír.  

A Városi tanács eljárást indít az Alkotmánybíróság előtt a helyi közösség általános okiratai 

alkotmányosságának és törvényességének vizsgálatára, ha úgy véli, hogy az adott okirat nincs összhangban 
az Alkotmánnyal vagy a törvénnyel.  

A Városi tanács köteles megszüntetni a helyi közösség azon általános okiratának végrehajtását, 
amelyről úgy véli, hogy nincs összhangban az Alkotmánnyal vagy a törvénnyel, határozattal, amely a 
Szabadka Város Hivatalos Lapjában történt közzétételével lép hatályba.   



A végrehajtás megszüntetéséről szóló határozat hatályát veszti, ha a Városi tanács a határozat 
közzétételét követő öt napon belül nem indít eljárást az általános okirat alkotmányosságának és 
törvényességének vizsgálatára. 
 

95. szakasz 

Ha a Városi tanács, amely felügyeletet gyakorol a helyi közösség működésének és okiratainak 
törvényessége felett úgy véli, hogy a helyi közösség okirata nincs összhangban az alapszabállyal, a helyi 
közösség alapító okiratával vagy más városi jogszabállyal, azt közli a helyi közösség tanácsával, a 
megfelelő intézkedések foganatosítása érdekében.  

Ha a helyi közösség tanácsa nem a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szerv ajánlásai szerint jár 
el, a Városi tanács határozattal érvényteleníti a helyi közösség általános okiratát, mely határozat a Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában történt közzétételével lép hatályba.   
A Városi tanács, amely felügyeletet gyakorol a helyi közösség működésének és okiratainak 

törvényessége felett, javaslatot terjeszt a polgármester elé a helyi közösség azon tevékenységei 
finanszírozásának megszüntetéséről, melyekben a pénzeszközöket nem a helyi közösség pénzügyi tervével, 
a költségvetésről szóló rendelettel vagy a törvénnyel összhangban használják fel.  
 

96. szakasz 

A helyi közösség tanácsa feloszlatható, ha:  
1) a tanács több mint három hónapig nem ülésezik;  
2) a helyi közösség tanácsának megválasztásától vagy a tanács elnökének felmentéséről , illetve 

lemondásától számított egy hónapon belül nem választ elnököt;  
3) a Képviselő-testület rendeletével megszabott határidőn belül nem hozza meg pénzügyi tervét.  

A helyi közösség feloszlatásáról szóló rendeletet a Képviselő-testület hozza meg a Városi tanács 
javaslatára, amely felügyeletet gyakorol a helyi közösség működésének és okiratainak törvényessége felett.  

A Képviselő-testület elnöke választásokat ír ki a helyi közösség tanácsának megválasztására, a 

helyi közösség tanácsának feloszlatásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül azzal, hogy 
a választások kiírása és megtartása között nem lehet 45 napnál több.  

A helyi közösség tanácsának megalakulásáig a helyi közösség folyó és halaszthatatlan ügyeit a 
Város megbízottja intézi, akit a Képviselő-testület nevez ki, a helyi közösség tanácsának feloszlatásáról 
szóló rendelet meghozatalával egyidejűleg. 

 

97. szakasz 

A képviselő-testület a helyi közösségek mindegyikére, vagy egyes helyi közösségekre átruházhatja 
a Város eredeti hatáskörébe tartozó bizonyos teendők ellátását, az ahhoz szükséges eszközök biztosításával. 

A Város segítséget nyújt a helyi közösségnek az adminisztrációs-műszaki és pénzügyi teendők 
ellátásában. 

A közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó egyes feladatok, különösen a polgárok 
jogérvényesítésével kapcsolatos teendők ellátására a közigazgatási hivatal munkája megszervezhető a helyi 
közösségekben is. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő teendők, azok ellátásának módját és helyét a polgármester 

határozza meg a közigazgatási hivatal vezetőjének javaslatára. 
 
 

IX.  A VÁROS EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA 

 
98. szakasz 

A Város, a Város szervei és szolgálatai, valamint az általa alapított vállalatok, intézmények és más 

szervezetek társulnak és együttműködnek más községekkel és városokkal, azok szerveivel és szolgálataival 
a kölcsönös érdekeket képviselő területeken, és azok érvényesítése érdekében társíthatják pénzeszközeiket, 
alakíthatnak közös szerveket, vállalatokat, intézményeket és más szervezeteket és intézményeket, a 
törvénnyel és az alapszabállyal összhangban.  



A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt együttműködésbe beletartozik a Város hatáskörébe tartozó 
egyes teendők ellátásának átruházása más önkormányzati egységre vagy az általa alapított vállalatra, 
intézményre és más szervezetre.  

Ha a Város együttműködési megállapodást köt másik községgel vagy várossal a kommunális 

tevékenységekkel kapcsolatos teendők közös ellátására, ezeket a teendőket közösen kell ellátni, a 
kommunális tevékenységeket szabályozó törvénnyel összhangban. 

A Város más önkormányzati egységekkel folytatott együttműködéséről szóló megállapodással a 
következőket kell szabályozni: a közös szerv, szolgálat, vállalat, intézmény vagy más szervezet neve és 
székhelye, a teendők fajtája és mértéke, ellátásuk módja, a finanszírozás módja, a működés irányítása és az 
afölötti felügyelet, más önkormányzati egységek csatlakozása a megállapodáshoz, az önkormányzatok 
kilépése illetve a megállapodástól való visszalépése, a dolgozók jogai és kötelességei, valamint az alapítás, 

működés és megszűnés szempontjából jelentőséggel bíró egyéb kérdések, a törvénnyel összhangban. 
A megkötött együttműködési megállapodást a Város továbbítja az önkormányzati ügyekben 

illeétkes minisztériumhoz, a törvénnyel összhangban. 
 

99. szakasz 

A Város a kölcsönös érdekeket képviselő területeken együttműködhet külföldi önkormányzati 
egységekkel is, a Szerb Köztársaság kijelölt politikája keretében, tiszteletben tartva a Szerb Köztársaság 

területi egységét és jogrendszerét, az Alkotmánnyal és törvényekkel összhangban. 
 

100. szakasz 

Közös szerv, szolgálat, vállalat vagy más szervezet alapítása esetén, ami az önkormányzati 
egységek között megkötött együttműködési megállapodás alapján alakul, annak vezetőségét az alapító 
önkormányzati egységek illetékes szervei helyezik tisztségbe, illetve nevezik ki, mentik fel, és döntenek 
felelősségükről és tisztségük megszűnéséről, a törvénnyel összhangban.  

A dolgozók jogaikat, kötelezettségeiket és felelősségeiket azon önkormányzati egységben teljesítik, 

amelyben az alapítandó közös szervezeti egység székhelye található.  
Ha a megállapodás úgy írja elő, hogy a közös szerv dönt a polgárok jogairól és kötelezettségeiről a 

közigazgatási eljárásban, az önkormányzati egységek illetékes szervei megtartják hatáskörüket a másodfokú 
eljárásban, a törvénnyel összhangban.  

A közös szerv működéséhez szükséges pénzeszközöket azoknak az önkormányzati egységeknek a 
költségvetésében kell biztosítani, amelyek csatlakoztak a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
megállapodáshoz, azon teendők mértékével arányosan, melyeket a közös szerv a részükre ellát.  

 
101. szakasz 

Abban az esetben, ha az önkormányzati egységek együttműködési megállapodása előírja, hogy az 
egyik önkormányzati egység a saját jogkörébe tartozó bizonyos teendőket átruházza egy másik 
önkormányzati egységre, és finanszírozza a másik önkormányzati egység szervének működését az 
átruházott teendők ellátása céljából, a teendőket átruházó önkormányzati egység finanszírozza az e 
teendőket ellátó önkormányzati egység szervének működését, az adott teendők mértékével arányosan.  

Az önkormányzati egység jelentést tesz az átruházott teendők ellátásáról annak az önkormányzati 

egységnek a kérésére, amely bizonyos teendőket ráruházott, de legalább hathavonta egyszer.  
Ha a megállapodás úgy írja elő, hogy az átruházott feladatok magukban foglalják a polgárok 

jogairól és kötelezettségeiről való döntéshozatalt a közigazgatási eljárásban, az önkormányzati egységek 
illetékes szervei megtartják hatáskörüket a másodfokú eljárásban, a törvénnyel összhangban.  

Az átruházott teendők annak az önkormányzati egységnek a nevében és számlájára lesznek ellátva, 
amely átruházta őket és azokat finanszírozza, a polgárok és más jogalanyok előtt pedig azt az 
önkormányzati egységet terheli felelősség, amely a teendőket átruházta.  

 
102. szakasz 

Az önkormányzati egységek együttműködéséről szóló megállapodás az önkormányzati egységek 
egyikének kérésére veszti érvényét, amit az írásban továbbít a másik önkormányzati egységhez, legkésőbb 
hat hónappal az a nap előtt, amellyel a megállapodás érvényét veszti.  



Annak az önkormányzati egységnek, amely a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt kérelmet átadja, 
arról értesítenie kell az önkormányzati ügyekben illetékes minisztériumot.  

Ha a megállapodáshoz több önkormányzati egység csatlakozott, az csak azon részében szűnik meg, 
amely arra az önkormányzati egységre vonatkozik, amely a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt kérelmet 

benyújtotta. 
 

103. szakasz 

A Város szervei a Város, illetve a Város területén élő lakosság érdekében együttműködhetnek 
egyesületekkel, emberbaráti és más szervezetekkel. 
 

104. szakasz 

A Város egyes hazai, illetve külföldi községeket és városokat, melyekkel folyamatos kapcsolatot 
tart fenn, Szabadka testvér- és partnervárosaivá nyilváníthatja, amiről a képviselő-testület külön rendeletet 
hoz.  

 

105. szakasz 

A községekkel és városokkal való társulásról és együttműködésről a képviselő-testület hoz döntést.  
 

 
X.  A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME  

 
106. szakasz 

A Város jogainak védelme a törvényben előírt módon és eljárás szerint érvényesül.  
 

107. szakasz 

A polgármester eljárást indíthat a Szerb Köztársaság vagy a tartomány törvényei és egyéb általános 

okirata alkotmányosságának vagy törvényességének kivizsgálására, melyek megsértik az önkormányzásra 
való jogot. 
 

108. szakasz 

A polgármester keresetet indíthat az alkotmánybíróságnál, ha az állami szerv vagy a Város 
szervének egyedi rendelkezése vagy cselekménye akadályozza az önkormányzati egység hatáskörének 
gyakorlásában. 

 
109. szakasz 

A Városban létrehozható a helyi ombudsman intézménye, amely jogosult függetlenül és önállóan 
ellenőrizni a polgárok jogainak tiszteletben tartását, és megállapítja a közigazgatási szervek és 
közszolgálatok rendelkezéseivel, cselekedeteivel vagy az általuk elkövetett hivatali késedelemmel 
elkövetett jogsértéseket, ha a Város jogszabályainak és általános okiratainak megsértéséről van szó. 

Két vagy több önkormányzati egység dönthet úgy, hogy közös helyi ombudsmant állít. 
A helyi ombudsman hatáskörét és illetékességeit, eljárásának, megválasztásának és tisztsége 

megszűnésének módját az alapszabály és egyéb általános okiratok szabályozzák. 
 A helyi ombudsmant a képviselő-testület tekintélyes és politikailag elfogulatlan személyiségek 
köréből nevezi ki. 

A helyi ombudsman kinevezésének feltételeit és módját, hatáskörét és illetékességeit, eljárásának, 
megválasztásának és tisztsége megszűnésének módját a képviselő-testület rendeletével kell szabályozni 

 

XI.  A VÁROS OKIRATAI 

 
110. szakasz 

A képviselő-testület alapszabályt, rendeleteket és más általános, illetve egyedi okiratokat, 
határozatokat, záróhatározatokat és ajánlásokat hoz meg. 
 A polgármester meghagyásokat, utasításokat, határozatokat és záróhatározatokat hoz. 



 A városi tanács rendelkezéseket, szabályzatokat, meghagyásokat, utasításokat, határozatokat és 
záróhatározatokat hoz. 
 A közigazgatási hivatal szabályzatokat, meghagyásokat, utasításokat, határozatokat és 
záróhatározatokat hoz. 

A Város szervei a törvénnyel és a képviselő-testület rendeleteivel összhangban más okiratokat is 
hozhatnak  
 

111. szakasz 

A képviselő-testület okiratainak összhangban kell állniuk a törvénnyel és az alapszabállyal. 
A polgármester okiratainak összhangban kell állniuk a törvénnyel, az alapszabállyal, valamint a 

képviselő-testület rendeleteivel és általános okirataival. 

A közigazgatási hivatal okiratainak összhangban kell állniuk a törvénnyel, az alapszabállyal, a 
képviselő-testület rendeleteivel és általános okirataival, valamint a polgármester okirataival.  
 

112. szakasz 

A Város alapszabálya és általános okiratai megjelennek Szabadka Város Hivatalos Lapjában, 
szerb, horvát és magyar nyelven, e nyelvek helyesírási szabályainak megfelelően. 

A képviselő-testület egyedi okiratait, a városi tanács és a polgármester egyedi okiratait akkor kell 

közzétenni Szabadka Város Hivatalos Lapjában, ha erről az adott okirat rendelkezik. 
A közigazgatási hivatal okiratait akkor kell közzétenni Szabadka Város Hivatalos Lapjában, ha 

erről az adott okirat rendelkezik. 
 

113. szakasz 

A képviselő-testület rendeletei és általános okiratai legkorábban a közzétételüket követő 
nyolcadik napon lépnek hatályba. 

Kivételesen, a rendelet meghozatalakor megállapított indokolt esetekben megszabható rövidebb 

hatálybalépési határidő is.  
 

114. szakasz 

A város alapszabályának meghozatalára vagy módosítására vonatkozó javaslatot a Város területén 
választójoggal rendelkező polgárok legalább 5%-a, a tanácsnokok egy harmada, a polgármester, a városi 
tanács és a városi képviselő-testület alapszabályzati kérdésekben illetékes munkatestülete terjeszthetik elő. 

Az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes 

létszámának szavazattöbbségével dönt.  
 

115. szakasz 

Ha a képviselő-testület elfogadja a jogosult előterjesztő javaslatát, rendeletet hoz az alapszabály 
módosításának megkezdéséről, meghatározza az alapszabály-javaslat, illetve a módosítási, kiegészítési 
javaslat kidolgozásának módját és eljárását.  
 

116. szakasz 

Az alapszabály-javaslatról, illetve a módosítási és kiegészítési javaslatról a képviselő-testület 
nyilatkozik, és elfogadását követően a javaslatot legkevesebb 15 napig tartó nyilvános vitára bocsátja. 

A lebonyolított nyilvános vitát követően a javaslatot megerősítő szerv jelentést készít a nyilvános 
vitáról, majd azt megvitatásra és elfogadásra eljuttatja a képviselő-testületnek. 

Ha az alapszabály módosítását a törvénnyel való összehangolása teszi szükségessé, az alapszabály 
módosításáról a képviselő-testület dönthet nyilvános vita lefolytatása nélkül is.  

 

 
XII.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
117. szakasz 

A Község határozatai és egyéb okiratai a jelen alapszabállyal való összehangolásukig hatályban 
maradnak, amennyiben pedig ezen okiratok egyes rendelkezései ellentétben állnak a törvénnyel és ezen 



alapszabállyal, azok nem kerülnek alkalmazásra, helyettük a törvény és az alapszabály rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

A rendeletek és egyéb okiratokat 2008. október 3-áig kellett összehangolni Szabadka város 
alapszabályának (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-kiigazítás) rendelkezéseivel. 

 
118. szakasz 

2008. október 3-án Szabadka város alapszabálya (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/02, 
59/04, 61/04, 12/05, 12/06 száma) hatályát vesztette. 

2008. október 3-án hatályát vesztette a községi menedzserről szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 41/2002 és 6/2007 száma) és a Szabadka Község főépítészéről szóló határozat 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 41/2002 és 6/2007 száma). 

 
119. szakasz 

A Város jogszabályait a Szabadka város alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 4/19 száma) rendelkezéseivel 2019. március 28.áig kellett 
összehangolni. 

 
120. szakasz 

Szabadka város alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövegét Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában kell közzétenni. 
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