Rendelettervezet
Begaszentgyörgy község Statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezetet
Begaszentgyörgy község Statútuma (Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapja, 16/2008 és
20/2013) 46. és 121. szakaszának első bekezdése, Begaszentgyörgy község Képviselő-testülete
Ügyrendjének 43. és 47. sSzakasza(Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapja, 40/2017),
valamint Begaszentgyörgy község Statútum- és normatívügyi bizottságának okirata alapján
a 2018.5.24.-én megtartott ülésén meghatározta a következő
Rendelettervezet
Begaszentgyörgy község Statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezetet
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja,129/07, 83 /14
és 101/16 sz.) 32. szakaszának, valamint Begaszentgyörgy község statútuma (Begaszentgyörgy
Község Hivatalos Lapja, 16/2008 és 20/2013) 42. szakaszának 1. bekezdése alapján
Begaszentgyörgy Község Képviselő-testülete a
………………………………………………………-án tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
BEGASZENTGYÖRGY KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1.

szakasz

A Begaszentgyörgy község Statútumában (Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapja, 16/2008 és
20/2013), a további szövegben a “Statútum” szó a 15.szakaszban módosul és kiegészül a
következőképpen:
A 4.pont után hozááadódik a 4.a. pont, mely a következőképpen hangzik:
“a helyi önkormányzat hatáskörében fejlesztési stratégiát és más stratégiai dokumetumokat hoz
meg”
A 8. pontban az “értéke” szó után “térítés” szó helyébe “járulék” kerül.
a33. pont módosul és a következőképpen hangzik:
“biztosítja a helyi jelentőségű köztájékoztatást, és megteremti a köztájékoztatás feltételeit szerb
és a község területén használatban lévő kisebbségi nyelveken.”
a38. pont módosul és a következőképpen hangzik:
“a törvénnyel összhangban támogatja a polgári szervezetek és egyesületek működését,
együttműködik a polgári szervezetekkel, amennyiben ez az együttműködés a polgárok érdekét
szolgálja.”
a 42. pont módosul és a következőképpen hangzik:
“törvénnyel a gondoskodik a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek
kielégítéséről”
az e ddigi 45. pont lesz a 46. pont, a 46. pont pedig a 45. pont.

2.szakasz
А 42. szakaszban a 23. pontban a „község” szó után a következő adódik hozzá „és dönt a telek
megszerzése és telekrendelkezés céljából indított eljárás indításáról.”
A 23. pont után a következő pontok kerülnek, melyek a következőképpen hangzanak:
23.a. okiratot hoz meg mellyel hozzájárulását adja a Község által alapítottközvállalatok, illetve
más szervezetek tulajdonjogának nyilvántartásbavételéhez, valamint hozzájárulását adja a
közvállatokra átruházott nagyértékű köztulajdon feletti rendelkezési jogokat (beszerzés és
elidegenítés), mely az alapító okiratban meghatározott közérdekű tevékenységvézés közvetlen
rendeltetését szolgálja.
23.b.megindítja a község köztulajdonába történő ingatlanszerzés eljárását és a község
köztulajdonából történő ingatlan-elidegenítési eljárást, illetve az ingatlan feletti használati jog
átvitelének és a község köztulajdonában levő ingatlan feletti szolgalom vagy jelzálog
alapításának eljárását, továbbá a község köztulajodnában lévő tárgyak, járművek és nagyobb
értékű felszerelés elidegenítési és használati jog átvitelének eljárását, a köztulajdont szabályozó
törvénnyel összhangban,
23.c. dönt a község köztulajdonában lévő ingatlan feletti vezetési funkció átruházásáról a törvény
által előlátott alanyokra
A 24. pontban a „községekkel” szó után hozzáadódik: „a Szerb Köztársaság területén, a más
országokbeli megfelelő területi közösségekkel, községekkel és városokkal való
együttműködésről szóló rendeletet a Szerb Köztársaság Kormányának a jóváhagyásával a
községi képviselő-testület hozza meg.
A 32.pont után a következő pontok kerülnek:
33. meghozza a fejlesztési stratégiát és más stratégiai dokumentumot
34.meghozza a Begaszentgyörgy községbeli mezőgazdasági földterület védelmének,
rendezésének és használatának éves programját
35.meghozza a sportfejlesztési programot
36. meghozza az energiahatékonyság tervét
37. meghozza a helyi hulladékkezelési tervet és más, a környezetvédelemi tervvel kapcsolatos
okiratot
38.meghozza más erőforrások kezelésének tervét összhangban a törvénnyel
Az eddigi 33 pont 39 pont lesz.
3.szakasz
A Statútum 47. szakasza megváltozik és a következőképpen hangzik:
A községi Képviselő-testület a következő állandó munkatestületeket alapítja meg:
1. adminisztratív-mandátügyibizottság
2. statútum- és normatívügyi bizottság

3. községi díjak és elismerések meghatározásásával foglalkozó bizottság
4. diákköri bizottság
5. népességpolitikával foglalkozó bizottság
6. а nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság
7. a tervekkel foglalkozó bizottság
8. a sikeres és tehetséges tanulóknak való díjak és elismerések kiosztásával foglalkozó bizottság
9. folyamodvány- és panaszügyi bizottság
10. költségvetési és pénzügyi bizottság
11. utcák és terek elnevezéseire vonatkozó ajánlatokkal foglalkozó bizottság
12. emlékművekés szobrok felállításával foglalkozó bizottság
13.nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács
14. etikai kódex alkalmazásával foglalkozó tanács
15.egészségügyi tanács
16.szociális-gazdasági kérdésekkel foglalkozó tanács.
4. szakasz
Az 58. szakaszban a 13. pont után a következő pontok kerülnek:
14. dönt az üzleti ingatlanok, üzlethelyiségek, lakások, garázsok, garázshelyek és más ingatlanok
bérbeadásáról és szerződést köt azok bérbeadásával kapcsolatban.
15. dönt a közbeszerzési eljárás megindításárólkisértékű ingóságok és felszerelések beszerzéséről
és rendeltetéséről, melyek értéke nem haladja meg a törvény által előírt kisértékű közbeszerzés
felső határát.
16.irányítja a község köztulajdonában levő ingóságokat és rendelkezik azokkal, a köztulajdont
szabályozó törvénnyel összhangban, szerződést köt meg és bont fel községi ingatlanok
használatba adásáról, illetvebérbeadásáról.
17. dönt a község tulajdonában lévő hivatalos épületek és üzlethelyiségek elosztásáról.
A 14. 15. és a 15. pont lesz a 18. 19. és 21. pont.
A 16. pont lesz a 20. pont módosul és a következőképpen hangzik: ,,javasolja a közbeszerzések
tervezetét“.
5.szakasz
A 61.szakaszban a 11. pont után a következő pontok kerülnek:
12.előzetes jóváhagyását adja a helyi közösségeknek, intézményeknek, állami ügynökségeknek
és más szervezeteknek melyek a község köztulajdonában lévő ingatlanok használati jogával
rendelkeznek azok bérbeadására és használati céljának meghatározására,”
13.okiratot ajánl a község köztulajdonában levő azon ingóságok beszerzésére, használatára,
irányítására és rendelkezésére, amelyekről a Képviselő-testület és más illetékes szerv dönt a
törvénnyel összhangban,
14.meghozza a község területén elhelyezkedő utak közlekedésbiztonságának tervét
15. meghozza környezetvédelmi községi költségvetési eszközök felhasználásáról szóló tervet
16. meghozza a községi közbeszerzési tervet
17. meghozza а községi közigazgatási hivatal szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról
szóló szabályzatot

18. Jelentést fogad el az ingatlanok, gépek és berendezések tárgyi eszközeinek és
kötelezettségeinek éves nyilvántartásáról
19. szabályzatot hoz meg a község területéről származó sportszervezetek
kategorizálásáról,meghatározza, hogy a sport területén mely szervezetek tekintendők kiemelkedő
jelentőségűnek a község számára,
20.felügyeli a köztulajdonról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtását és az ez alapján
elfogadott jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtását, amelyek a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő vagyontárgyak kezelésére és elidegenítésére vonatkoznak.
6.szakasz
Ez a határozat a Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapjában való közzététel napjától
számított nyolcadik napon lép hatályba.
A Határozatot Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.
A Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapjában való megjelntetés után a Statútum- és
normatívügyi bizottság meghatározza Begaszentgyörgy község Statútumának egységes
szerkezetbe foglalt szövegét és megjelenteti azt a Begaszentgyörgy Község Hivatalos Lapjában.
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