A Hercegszőlősi Járási Képviselőtestület 2013.03.25-ei 29. ülésén a helyi és regionális
önkormányzatokról szóló törvény 35. cikk-ben (Közlöny sz. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12) és a Hercegszőlősi Járás Alapszabályzatának 33. cikk.-ben
(Hivatalos Lap : 2/09) elfogadta a

HERCEGSZÖLLŐSI JÁRÁS
ALAPSZABÁLYZATÁT
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk.
Ez az Alapszabályzat részletesebben rendelkezik a Hercegszőlősi Járás önkormányzati
tevékenységi köréről, jelképeiről, elismeréseiröl-díjairól, testületeinek szervezeti, működési
és hatásköri rendjéről, a közügyek ellátásának módjáról, a lakosság konzultációja, a lakosság
közvetlen döntésrészvételének formáiról, az önkormányzat tevékenységi körébe tartozó
kérdések helyi népszavazásának levezetéséről, a települési önkormányzatokról, a közügyi
szolgáltatások szervezeti és működési rendjéről, a többi helyi és regionális
önkormányzatokkal való együttműködésről, valamint a Hercegszőlősi Járás jogainak és
kötelezettségének megvalósításához szükséges egyéb kérdésekröl.
2. cikk.
A Horvát Köztársaság megyékről, városokról és járásokról szóló törvény határozatainak
értelmében a Hercegszőlősi Járás helyi önkormányzati egység („Közlöny˝ 86/06, 12/06-javít.,
16/07-javít.).
3. cikk.
A Hercegszőlősi járás (továbbiakban: Járás) határai a kataszteri járások pereméen, azaz a
települések peremén húzódnak.
A Hercegszőlősi járás határa északon kezdődik, Branjina, Sepse és Nagybodolya hármas
kataszteri járáshatarnal. Kelet felé Nagybodolya, Izsép, Darázs és Kiskőszeg kataszteri járások
határai mellett húzódik, valamint a Horvát Köztársaság és Szerbia határáig nyúlik. Továbbá az
országhatár mentén dél felé megy a Kalandos-Smaguc rétet körülkerítve, átvágja a
Dunát,majd a Monyorósi Kis-Dunával a Dunáig húzódik megkerülve Sziga rétet. A Duna jobb
oldalán a vörömart-kopácsi töltéstől délre ereszkedik. A töltés egy részével nyugat felé tart,
majd útközben magába öleli a Kazuk és Csapros-hát réteket. A határ a vadaktól védő
drótkerítésig ér. Ezzel a kerítéssel dél-nyugat felé a kozjak-mirkovaci útig tart, folytatódik az
út egy részén és a Kis-Dunával nyugat felé nyúlik, ez egyben a Hercegszölösi kataszteri járás
is.
A határ észak-nyugaton a Karancsi kataszteri járás határáig tart, egy részén folytatódik,
majd a kozaraci farmhoz ér, amelyet körülvesz, északra tart, majd nyugatra a pélmonostoreszéki úthoz ér. Az uton át a Karancsi kataszteri járás a Háll erdőig („Haljevo˝) és a
Pélmonostori kataszteri járás határáig ér körülvéve a Karancsi téglagyárat.
A határ észak-kelet felé a Pélmonostori kataszteri járás, a Baranyavári kataszteri járás és a
Branjinai kataszteri járás határain folytatódik, ahol a határ kezdőpontja van és itt is végződik.
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A Hercegszőlősi kataszteri járás határainak változtatási módját és annak eljárását törvény
írja elő.

4. cikk.
Az önkormaáyzat hivatalos megnevezése: HERCEGSZŐLŐSI JÁRÁS
A Járás székhelye: Hercegszőlős, Horvát Köztársaság 3.
A Hercegszőlősi Járás jogi személy.
II. A JÁRÁS JELKÉPEI
5. cikk.
A Hercegszőlősi Járás jelképei a címer, zászló és pecsét.
A Járás címere ovális pajzs. Zöld mezőben, a pajzsfő csücskében sárga színű búzakalász
fekszik. Középső részében három barna szárú sárga szőlőfürt áll, amely részben takarja a
vízszintesen fordított barna, kerekded, alsó felén csappal ellátott hordót. A pajzs pereme
fekete színű.
A Járás zászlója sárga. A zászló szélességének és hosszúságának aránya 1:2. A
cimernagysága a zászló nagyságával arányos.
A Járás címerét és zászlaját csak az Alapszabályzatban előírt tartalom, alak és arculat
valamint a jelképek eredetijében bemutatottak szerint szabad elkészíteni. A címer és a zászló
eredetijét a Hercegszőlősi Járás igazgatási testülete, az ügyirat egy példányát pedig az Állami
Irattár őrzi.
A címer és a zászló használatának módját és feltételeit külön határozat szabályozza.
III. ELISMERÉSEK-DÍJAK
6. cikk.
A Járási Képviselőtestület díjakat és egyéb elismeréseket adományozhat a Járás
fejlődésében és tekintélyében elért jelentős, kiváló eredményekért és hozzájárulásokért. Az
elismerésekre, díjakra vonatkozó szabályokat, alkalmakat és átadásokat külön
önkormányzati rendelet tartalmazza.
IV. EGYÜTTMŰKŐDÉS MÁS HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÉS REGIONÁLIS EGYSÉGEKKEL
7. cikk.
Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb gazdasági, társadalmi és
kulturális fejlődésének megoldása érdekében más bel- és külföldi önkormányzatokkal tartja
fenn az együttműködést, a törvény és a nemzetközi szerződésekkel öszhangban.
8. cikk.
A Járási Képviselőtestület hozza meg döntéseit más önkormányzati egységekkel való
együttműködésről, megállapodásról (szerződések, oklevelek, memorandumok, stb.), amikor
azt hosszútávú és tartós fejlődést mutató érdeknek becsüli fel.
A Járási Képviselőtestület külön határozatban rendelkezik az együttműködés
létrehozásának feltételeiről.
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9. cikk.
Az együttműködésről megállapodas készül (szerződés, memorandum, stb.).
A Hercegszőlősi Járás együttműködési megállapodást más bel- vagy külföldi
önkormányzattal a Hercegszőlősi Járás Hivatalos Lapajában teszi közzé.
V.ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖR
10. cikk.
A Hercegszőlpsi Járás önállóan dönt az önkormányzat hatáskörébe tartozó kérdésekben a
Horvát Köztársaság Alkotmánya és törvényei értelmében, és csak a munkaügyi kérdésekben
és jogi döntéseinek törvényessége tekintetében tartozik felügyelet alá.
11. cikk.
A Hercegszőlősi Járás az önkormányzati hatáskörében helyi jellegű feladatait végzi,
amelyekkel a lakosságok közvetlen jogaikat gyakorolják és ezek nincsenek Alkotmánnyal
vagy törvénnyel más állami szervhez csatolva, ezek főleg a következőkre vonatkoznak:
-településrendezés és lakásgazdálkodás,
-település tervezés és fejlesztés,
-kommunális gazdálkodás,
-gondoskodás a gyerekekről,
-szociális alapellátás,
-egészségügyi alapellátás,
-általános iskolai nevelás és oktatás,
-közművelődési, testnevelés és sport támogatása,
-gondoskodás a fogyasztók védelméről,
-a természeti környezet védelme és fejlesztése,
-gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
-közlekedés a saját területen,
-egyéb feladatokat, melyekről külön törvények rendelkeznek.
A Hercegszőlősi Járás önkormányzati hatáskörébe tartozó olyan tevékenységeket végez
külön torvények rendelkezései szerint, amelyek ezen cikk. 1. bek. egyes hatásköréből
erednek.
Önkormányzati hatáskörébe tartozó feladatai elvégzésére a Járási Képviselőtestület és a
járási elöljáro részletes határozatokat alkot a törvény és ezen Alapszabályzat lehetőségei
szerint.
12. cikk.
A Hercegszőlősi Jérés ezen Alapszabályzat 11. cikk. szerinti feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások céljából más, több önkormányzati egységgel közös önkormányzati szervet,
közös igazgatási osztályt vagy hivatalt, közös gazdasági társaságot hozhat létre, vagy közösen
szervezheti egyes feladatok elvégzését az ezekre vonatkozó külön törvény rendelkezései
szerint.
Ezen cikk. 1. bek. szerinti feladatok elvégzéséről a Járási Képviselőtestület határoz,
melynek alapján létrejön a közös feladatok elvégzéséről szóló megállapodás, ebben
rendelkeznek a feladatok elvégzéséről és az egymás közötti viszonyokról.
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13. cikk.
A Hercegszőlősi Járási Képviselőtestület önkormányzati hatásköréből eredő egyes
feladatok elvégzését, amyek széles körűeb vonatkoznak a lakosságokra, több helyi
önkormányzatra terjednek ki, ezen Alapszabályzatban szabályozott külön határozattal
átruházhatja Eszék-Baranya Megyére.
VI.AZ ŐSLAKOS MAGYAR ÉS SZERB KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ LAKOSSÁG JOGVÉDELME
14. cikk.
A Hercegszőlősi Járásban a hivatalos nyelv a latin betűs horvát.
A törvényadta feltételek mellett a horvát nyelv mellett hivatalos nyelvkéntt bevezethető
a szerb nyelv és ciril írás, valamint a magyar nyelv és írás.
Ennek érdekében igyekszik a Járás megteremteni azokat a feltételeket, amelyek
szükségesek , hogy területén a teljes közélet három hivatalos nyelven és íráson follyon.
15. cikk.
A Hercegszőlősi Járás területének településein minden közfelirat (települések nevei és
egyéb) horvát nyelven íródik, amely településben arra igény és szükség van ott pedig magyar
illetve szerb nyelven is .
A Hercegszőlősi Járás általános rendelkezéseit horvát nyelven adja ki és jelenteti meg. A
Hercegszőlősi Járás eseti határozatait horvát nyelven adja ki, ahol pedig igazolt igény van rá,
magyar és szerb nyelven is .
Ezen cikk. 1. bek. szerint a horvát és magyar nyelv használatát és okiratok ezeken a
nyelveken történő kiadását Hercegszőlős, Karancs, Vörösmart, Csúza, Kö és Sepse
települések esetében állapítja meg, a szerb nyelv használatának szükségességét pedig
Hercegszőlős és Karancs települések esetében rögzíti.
Az igazgatási testületek, közvállalatok és intézmények kötelesek biztosítani megfelelő
megfelelő számú dolgozót, akik egyformán használják a horvát nyelv mellet a magyar illetve
szerb nyelvet is.
16. cikk.
A horvát néphez, a magyar és szerb kisebbséghez tartozóknak, a kisebbségek
alkotmáynos törvényi jogaiknak rendelkezése szerint, joguk van képviseletre a Hercegszőlősi
Járás képviselőtestületében, joguk van a Járás végrehajtó és igazgatási testületeiben való
képviseletre.
A járási elöljáró a hivatalba való felvételi tervezetében megállapítja az igazgatási
testületek munkahelyeinek betöltöttségét és tervezi a munkahelyek számbeli betöltését a
magyar és szerb nemzetiségek arányának megfelelően, összhangban a kisebbségi jogok
alkotmányos törvényi jogaival.
Amikor ezen cikk. 1. bek. szerinti magyar és szerb kisebbséghez tartozók pályázati
felhívásra jelentkeznek hivatal betöltése céljából, joguk van hivatkozni kisebbségi
alkotmányos törvényi jogaik gyakorlására.
A Hercegszőlősi Járás köteles úgy megvalósítani az új munkaerő felvételt, illetve
megüresedett munkahelyek betöltésést, hogy biztosítsa a magyar és szerb kisebbség jogait
az alkotmányos törvény 22. cikk. 4. bek. értelmében.
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17. cikk.
A Járás igazgatási testületei, közintézményei, a Járás által létrehozott gazdasági,
társadalmi, kommunális és egyéb jogi személyek kötelesek, amennyiben erre szükség van , a
horvát mellett a magyar és szerb nyelvet és pecsétet is hivatalosan használni.
18. cikk.
A Hercegszőlősi Járás területén a nemzeti zászlók, szimbólumok, himnuszok és más
etnikai és nemzeti közösségek és kisebbségek jelképei szabadon használhatóak.
A nemzeti zászló, szimbólumok és más etnikai és nemzeti közösségek és kisebbségek
jelképei hivatalos haználatákor kötelezően első a Horvát Köztársaság zászlaja, szimbólumai,
himnusza és más jelképei használata.
VII. A LAKOSSÁGOK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE A HATÁROZATOKBAN
19. cikk.
Ezen Alapszabályzat és törvény szerinti lakosségjog közvetlenül részt venni a helyi
feladatok elvégzésével kapcsolatos határozatokban helyi népszavazás és népgyűlés során.
20. cikk.
Helyi népszavazás elrendelését lehet kezdeményezni a Járási Alapszabályzat
módosításának döntéséről, általános előírások javaslatáról, a lakosság előzetes véleménye a
Járás területének változásáról,valamint egyéb törvényes kérdések esetében.
Ezen cikk. 1. bek. szerinti helyi népszavazás elrendelésének határozatára ajánlatot tehet a
Járás Képviselőtestület tagságának egyharmada, a járási elöljáró, a Járás területén lévő
települési önkormányzatok nagyrésze és a Járás választólakosságainak listáján nyilvántartott
lakosságok 20%-a.
21. cikk.
Kivéve az Alapszabályzat 20. cikk. 1. bek. meghatározott okból népszavazást írhat ki a
járási elöljáró és helyettese leváltására.
Népszavazást javasolhat a járási elöljáró és helyettese leváltására a Hercegszőlős Járás
választólakosságainak listáján nyilvántartott lakosságok 20%.
A javaslatot írásban kell beadni és tartalmaznia kell a személyi adatokat (név és
vezetéknév, lakóhely címe és JMBG) és személyes aláírást.
A Járási Képviselőtestület nem írhat ki népszavazást járási elöljároés helyettese
leváltására a választások vagy korábban tartott népszavazás előtt 12 hónappal illetve abban
az évben, amelyben a rendszeres választások vannak.
22. cikk.
Amennyiben a népszavazást a Képviselőtestület legalább egyharmada javasolta vagy ha a
népszavazás kiírását a járási elöljáró javasolta és ha a népszavazást a tanács bizottságának
nagyrésze javasolta, a Járás területén, a Képviselőtestület köteles kihirdetni a benyújtott
javaslatot, ha a javaslatott elfogadják döntést hozni a népszavazás kiírásáról 30 napon belül a
javaslat kézhezvételétől.
A Képviselőtestület tagjainak többségi szavazatával határozza meg a népszavazás kiírását.
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Amennyiben a népszavazás kiírását a választópolgárok 20% javasolta, a Képviselőtestület
átvett javaslatot a központi államigazgatási testületnek amely a helyi és területi (regionális)
önkormányzatoké felelős köteles a javaslat kézhezvételétől 8 napon belül továbbitani.
Amennyiben a központi államigazgatási testület amely felelős a helyi és területi
(regionális) önkormányzatokért meghatározza, hogy a javaslat pontos, a Járási
Képviselőtestület kiírja a népszavazást 30 napon belül a döntés kézbevételétől.
Amennyiben a javaslatott a népszavazásra az elöljáró és helyettese leváltásáról a
szavazók hozdták, a Járási Képviselőtestület köteles 60 napon belül a benyújtott javaslat
kézhezvételétől meghatározni a javaslat érvényességét és a következő 30 napon belül attól a
naptol, hogy meghatározta a javaslat érvényességét döntést hozni a népszavazás kiírásáról.
23. cikk.
A Képviselőtestület kiírhat tanácsadó népszavazást a hatáskörébe tartozó kérdésekkel
kapcsolatban.
24. cikk.
A népszavazáson választójogosult az a lakosság akinek lakóhelye a Hercegszőlősi Járás
területén van, illetve azon a területen, amelyre a népszavazás ki van írva és szerepel a
választólakosságok listáján.
A népszavazáson hozott döntés kötelező a Képviselőtestületnek, kivéve a tanácsadó
népszavazáson hozott döntés amely nem kötelező.
A népszavazás lebonyolitására megfelelő törvény rendelkezéseit alkalmaznak amely a
népszavazás végrehajtását szabályozza.
25. cikk.
A Járási Képviselőtestület kikérheti a nepgyűlések véleményét az általános előírások
javaslatairól vagy a járás más hatásköréből eredá kérdésekről és más törvényben vagy ebben
az Alapszabályzatban rendelkező kérdésekről.
Ezen cikk. 1. bek.-ből eredő vélemény kikérésének javaslatát előterjesztheti a
Képviselőtestület tagságának egyharmada és a járási elöljáró.
Ezen cikk. 2. bek.-ből eredő javaslatot a Járási Képviselőtestület köteles felülvizsgálni a
javaslat átvételétől számított 60 napon belül.
Ezen cikk. 3. bek. határozata tartalmazza a népgyűlések véleményezésére kitűzött
kérdéseket, valamint a meghozott vélemény kézbesítésének határidejét.
26.cikk.
A népgyűlést a Járási Képviselőtestület elnöke hívja össze a Járási Képviselőtestület
határozatának meghozatlától számított 15 napon belül.
A polgárok összehívhatnak helyi bizottsági tanácsgyülést.
A népgyűlés véleménye akkor érvényes ha az összehívott település területének
választólakossági listájáról a választolakosságok legkevesebb 10%-a megjelent a
népgyűlésen.
A lakosság véleménynyilvánítása a népgyűlésen nyilvános, a Járási Képviselőtestülethez
benyújtott javaslatokat a jelenlevő lakosságok többségének szavazatai hozzák.

27. cikk.
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A helyi tanácstól kapott vélemény nem kötelezi a Járási Képviselőtestületett.
28. cikk.
A lakosságoknak joguk van javasolni a Járási Képviselőtestületnek az Alapszabáyzat vagy
konkrét kérdés megoldását a Képviselőtestületben.
Ezen cikk. 1. bek. javaslatát a Járási Képviselőtestület megvitatja, amennyiben a javaslatot
a választólakosságok listájára bejegyzett választólakosság legkevesebb 10%-a aláírásával
támogatja.
A Járási Képviselőtestület köteles választ adni az indítványozóknak, legkésőbb a javaslat
átvételétől számított 3 hónapon belül.
29. cikk.
A lakosságoknak és jogi személyeknek joguk van felterjesztést és panaszt benyújtani a
Hercegszőlősi Járás testületeinek, igazgatási testületeinek munkájáról, valamint az ezekben a
szervekben és testületekben dolgozók helytelen viszonyáról, amikor jogaik és érdekeik
gyakorláa miatt vagy lakossági kötelezettségeik végzése miatt fordúlnak hozzájuk.
A Hercegszőlősi Járás testületeinek vezetője köteles válaszolni a benyújtott
felterjesztésekre és panaszokra a benyújtás napjától számított 30 napon belüli határidővel.
Ezen cikk. 1. bek. származó jog gyakorlása panaszkönyv biztosításával, felterjesztések és
panaszok begyűjtésére panaszláda elhelyezésével, közvetlen kommunikációval a Járás
testületeinek felhatalmazott képviselőivel, valamint ha van tecnikai feltétel, elektronikus
kommunikációval (e-postával, a web oldalon található kapcslat nyomtatványlapjával és
hasonlókkal).
VIII.A HERCEGSZŐLŐSI JÁRÁS TESTÜLETEI
30. cikk.
A Hercegszőlősi Járás testületei a Képviselőtestület és a járási elöljáró.
1.JÁRÁSI KÉPVISELŐTESTÜLET
31. cikk.
A Járási Képviselőtestület a lakosságok képviseleti testülete és az önkormányzat
testülete, amely határozatokat és előírásokat hoz a Járás jogainak és kötelezettségeinek
hatáskörében, valamint az Alkotmány, a törvény és ezen Alapszabályzat rendeletei alapján
egyéb feladatokat végez.
Amennyiben törvénnyel vagy más előírással nincs világosan meghatározva az
önkormányzati hatáskör tevékenységének végzésére az illetéke testület, az önkormányzati
hatáskörből és feladatokból eredő viszonyok szabályozására a Járási Képviselőtestület az
illetékes, a munkakör és feladatok végrehajtására pedig a járási elöljáró az illetékes.
Amennyiben az ezen cikk. 2. bek. nem tudja meghatározni az illetékes testületet, a
munkakör és a feladatokat a Járási Képviselőtestület végzi.

32. cikk.
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A Járási Képviselőtestülete döntést hoz:
-A Járás Alapszabályzatáról,
-A munka Ügyviteli Szabályzatáról,
-A Járás tulajdonában lévő ingatlan gazdálkodásfeltételeiről, módjáról és eljárásáról,
-Az évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról,
-Az évi költségvetés végrehajtásának évi beszámolójáról,
-Határozatot hoz az ideiglenes pénzelésről,
-A Hercegszőlősi Járás ingó és ingatlan vagyonának megszerzéséről és elidegenítéséről, és
egyéb vagyon rendelkezéséről összhangban a törvényel és rendeletekkel, Alapszabályal és
különleges előírással, melyeknek egyedi értéke meghaladja 0,5% a jövedelmének összegét
bevétel nélkül az ingó és ingatlan vagyon megszerzéséről vagy eladásárólszóló
határozathozatal előtti év, illetve ha ez az érték kevesebb 70.000,00kn-tól határozatot hoz az
egyedi értékről amely meghaladja a 70.000,00kn
-határozatot hoz a Hercegszőlősi Járás határainak változásáról,
-rendelkezik az igazgatási és hivatali szervezetről és azok hatásköréről,
-határozatot hoz a hivatalnokok értékelésének kritériumáról és módjáról,
-közintézményeket, intézményeket, gazdasági, társadalmi, kommunális és más tevékenységi
körű gazdasági társaságot és más jogi személyt hoz létre,
-javasol a kögyülésnek illetve a gazdasági társaságnak amelnynek tulajdonában vannak
részvényei vagy értékei közigazgatási tagoknak és a gazdasági társaságnak felügyelő
bizottságának,
-döntést hoz a hitelfelvétel jóváhagyásáról a jogi személyeknek amelyeket a járás alapított
illetve amelyek a járás tulajdonában vannak,
-előzetes belegyezéseket hoz intézmények alapszabályzatához, amennyiben ez törvénnyel
vagy más létrehozási hatátrozattal nincs előírva,
-határozatokat hoz az általános előírásokkal és törvénnyel összhangban, más helyi
önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról,
-helyi népszavazást ír ki,
-kiválasztja és felmenti a Járási Képviselőtestület elnökét és elnökhelyettesét,
-kiválasztja és felmenti a Járás bizottságainak elnökét és tagjait,
-döntédt hoz a védnökségről,
-határozatot hoz az elismerések kiosztásának feltételeiről, a kiosztás módjáról és eljárásáról
és kiosztja az elismeréseket,
-kiválaszt és felment más személyeket a törvény és ezen Alapszabályzat rendelkezései és a
Járási Képviselőtestület külön határozatai szerint,
-határozatokat és más általános előírásokat hoz, amelyeket a törvény és a törvény erejű
határozatok és szabályzatok hatáskörébe soroltak.
A Képviselőtestület felügyeli a Járás összes anyagi és pénzügyi
33. cikk.
A Járási Képviselőtestületnek egy elnöke és alelnöke van.
Az alelnököt szabály szerűen a Járási Képviselőtestület összetétele szerint választ.
A Képviselőtestület elnöki és alelnöki funkció tiszteletbeli és ezért ezeket a funkciókat
betöltő személyeknek nem jár bér. A Járási Képviselőtestület külön határozata szerint az
elnöknek és alelnöknek joga van költségtérítésre..
34. cikk.
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A Járási Képviselőtestület elnöke:
-képvisel a Járási Képviselőtestületet
-összehívja és vezeti a Járási Képviselőtestület üléseit,
-a Járási Képviselőtestület üléseire javasolja a napirendet,
-előírt eljárásra továbbítja a felhatalmazott inditványozók javaslatát,
-gondoskodik a határozatok és az általános előírások eljárásáról,
-gondoskodik a rendről a Járási Képviselőtestület ülésein,
-összhangban tartja a bizottságok munkáját,
-aláírja a Járási Képviselőtestület által meghozott határozatokat, rendeleteket és előírásokat,
-gondoskodik a Járási Képviselőtestület és a járási elöljáró együttműködéséről,
-gondoskodik egyéb törvénnyel és az Ügyviteli Szabályzatban előírt feladatokról.
Abban az időben, amikor a Járási Képviselőtestület nem ülésezik,a Járási
Képviselőtestület elnöke átveheti a Hercegszőlősi Járásra nézve fontos társadalmi,
tudományos, művelődési, sport vagy más megnyilvánulás védnökségét a Hercegszőlősi Járás
nevében. Az átvett védnökségről az elnök értesíti a Járás Képviselőtestületét a Járási
Képviselőtestület következő első ülésén.
35. cikk.
A Járási Képviselőtestületnek 13 tagja van.
A Járási Képviselőtestületnek lehet több mint 13 tagja is, amennyiben szükség van a
magyar és szerb kisebbség megfelelő képviseletére a Járási Képviselőtestületben a
kisebbségi Alkotmányos jog szerint.
36. cikk.
A Járási Képviselőtestületben biztosított a részarányos képviselet a horvát nép, a magyar
és szerb kisebbség Hercegszőlősi Járás lakosságának összetételével szemben.
A horvát nép számára a Járási Képviselőtestületben legkevesebb 4 képviselő biztosított.
A magyar kisebbség számára a Járási Képviselőtestületben legkevesebb 4 képviselő
biztosított.
A szerb kisebbség számára a Járási Képviselőtestületben legkevesebb 2 képviselő
biztosított.
37. cikk.
A Járási Képviselőtestületnek megbizatása négy évre szól.
A Járási Képviselőtestület tagsági funkciója tiszteletbeli és ezért ezeket a funkciókat
betöltőszemélyeknek nem jár bér.
A Járási Képviselőtestület külön határozata szerint a képviselőknek joguk van
költségtéritésre.
A képviselőknek nincs kötelező megbízatásuk és nem is felmenthetők.
A Képviselőtestület tagja nem lehet büntető és kihágási felelőségre vonni a kimondott
szavaiért, sem a Járási Képviselőtestület munkájáról tett szavazata miatt.
A Képviselőtestület tagjainak joga van betekinteni a szavazók névjegyzékébe a
kötelességuk teljesítése közben.
38. cikk.
A képviselő megbizatása megszűnik a mandátum lejárta előtt:
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-ha lemondását azon a napon adta át amikor az írásos lemondását is
-amennyiben jogerős bírósági határozattal munkaképessége korlátozott, a jogerőre lépése
napján,
-amennyiben jogerős bírósági határozattal több mint hat hónap feltétlen börtönbüntetésre
ítélt, a jogerőre lépése napján,
-amennyiben a Hercegszőlősi Járás területéről kijelenti lakóhelyét, a lakóhely kijelentésének
napján,
-amennyiben a horvá állampolgárságáról szóló törvény rendelkezései szerint megszűnik
állampolgárssága, az állampolársság megszűnésének napjával,
-halála esetén.
39. cikk.
Ha a képviselő mandátuma tartama alatt olyan kötelezettséget vállal, amely törvényi
rendelkezések szerint kizárja egymást a képviselőtesület tagségi kötelezettségeivel szemben,
mandátuma szünetel, ebben az időben a tagot helyettese váltja fel, törvényi rendeleteknek
megfelelően.
Amennyiben a képviselő írásos kérvénnyel forful a Járási Képviselőtestület elnökéhez
nyolc napon belül a kizáró kötelezettség leteltével, folytathatja tagságát a Járási
Képviselőtestületben. A tagsági szünetelés az írásos kérvény átadása utáni nyolcadik napon
ér véget.
A tetület tagja személyes okok miatt szünetelheti mandátumát a törvénnyel
összhangban.
A képviselő egyszer kérheti tagsága folytatását a tagsági kötelezettség folyama alatt.
40. cikk.
A képviselőt rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik:
-részt vesz a Járási Képviselőtestület ülésein
-tanácskozik és szavaz a Képviselőtestület minden napirendi pontjáról
-javasolatot tehet előírás-rendelet létesítésére és ezekre módosító javaslatot tenni
-felvilágosítást kérni a Járási Képviselőtestület hatáskörének feladataival kapcsolatosan,
- felvilágosítást kérni a járási elöljárónak és helyettesének,
-tanácskozási joggal bármely bizottság ülésén részt vehet, azokon a bizottsági üléseken,
amelyeknek tagja pedig szavaz is,
-legtöbb 2 bizottságnak lehet tagja, amelybe a Járási Képviselőtestület választja,
-a Járási bizottságaitól olyan adatokat és ezzel kapcsolatos szakmai és technikai
szolgáltatásokat kérni és kapni, amelyek szükségesek a képviselői megbizatás végzéséhez.
A képviselő nem lehet büntető és kihágási felelőségre vonni a kimondott szavaiért, sem a
Járási Képviselőtestület ülésein kimondott álláspontok és vélemények miatt.
A képviselő képviselői tevékenysége során tudomására jutott titkokat köteles megőrizni,
amelyeknek minősítése titkos a pozitív előírások rendelkezései szerint.
A képviselőnek egyéb törvényben, a Hercegszőlősi Járás Alapszabályzatában és Ügyviteli
Szabályában előírt jogai és kötelezettségei is vannak.
41. cikk.
A Járás Ügyviteli Szabályzatában részletesen rendelkezik az alakuló ülésről, az ülés
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összehívásáról, működéséről, folyamatáról, a képviselők jogainak , kötelezettségeinek és
felelősségeinek teljesítéséről, a Járási Képviselőtestület elnökének jogai és kötelezettségei
teljesítéséről, a bizottságok hatásköréről, összetételéről és működéséről, a Járási
Képiselőtestületi határozatok meghozatalának eljárási módjáról, a kinevezés és kinevezési
visszavonás eljárási módjáról, a lakosságok ülésen aló részvételéről és egyéb a Járási
Képviselőtestület működése szempontjából fontos kérdésekről.
A Járási Képviselőtestülete létrehozhat olyan határozatot, melyben az elnök,
elnökhelyettes és képviselők és a Járási Képviselőtestület bizottságainak tagjai viselkedési
elveiről és szabványairól rendelkezik megbizatásuk végzése során.
1.1.

BIZOTTSÁGOK
42. cikk.

A Járási Képviselőtestület bizottságai:
- Választási és Kinevezési Bizottság,
- Alapszabályzatért és Ügyviteli Szabályzatért Felelős Bizottság,
- Mandátumbizottság,
43. cikk.
Választási és Kinevezési Bizottság javasolja:
- a Járási Képviselőtestület elnökének és alelnökének kinevezését és
annak visszavonását,
- a Járási Képviselőtestület bizottságai tagjainak kinevezését és
annak visszavonását,
- más személyek kinevezését és annak visszavonását az
Alapszabályzat és a Járási Képviselőtestület által hozott egyéb
határozatok rendeletei alapján,
- a
képviselők
jövedelmének
rendeleteit,
valamint
a
Képviselőtestületben elvégzett munkajuk megtérítését.
44. cikk.
Alapszabályzatért és Ügyviteli Szabályzatért és a Hercegszőlősi Járás alapszabályzatának
végrehajtásáért Felelős Bizottság:
- javasolja a az Alapszabályzatott és az Ügyviteli Szabályzatot,
- javasolja az Alapszabályzat és az Ügyviteli Szabályzat módosítása
eljárásának elinditását,
- a Képviselőtestület általános alapszabályzatának értelmezését
hozza meg
- amennyiben szükséges a javaslatok határozatát vizsgálja és más
általános alapszabályt amelyeket a Képviselőtestület hoz az
alkotmányal és a jogi rendszerel való összhangjukról és tekintettel
a jogi feldolgozásukról véleményt és javaslatott ad a
Képviselőtestületnek
- egyéb Alapszabályzatból eredő feladatokat végez.
45. cikk.
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Mandátumbizottság:
 az alakuló ülésen tájékoztatja a Járási Képviselőtestületet az illetékes
választási bizottság által megjelentett választási eredmény szerint a
Járási Képviselőtestület választási eredményéről es a megválasztott
tagok személyeiről,
 értesíti a Járási Képviselőtestületet a tagsági kötelezettségek
lemondásairól, valamint a helyettes tagokról, akik megkezdik tagsági
kötelezettségük végzését,
 értesíti a Járási Képviselőtestületet a tagok képviseleti megbizatásuk
szüneteléséről és a helyettes tagokról, akik megkezdik tagsági
kötelezettségük végzését,
 értesíti a Járási Képviselőtestületet a tagsági szünetelés leteltéről,
 értesíti a Járási Képviselőtestületet a mandátum lejártáról, amikor erre
megvannak a feltételek és értesíti Járás Képviselőtestületét, hogy a
törvényes feltételek teljesedtek a helyettes tagok mandátumának
megkezdésére.
46. cikk.
A Járási Képviselőtestület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására, határozati
javaslatok és egyéb előírások előkészítésére,
napirendi pontokhoz kapcsolódó
véleményezésre, a bizottságok mellett állandó és ideiglenes bizottságokat is választhat.
A Járási Képviselőtestület külön határoz a bizottságok összetételéről, hatásköréről,
feladatairól és működési módjukról.
2.JÁRÁSI ELÖLJÁRÓ
47. cikk.
A járási elöljáro képviseli a Járást ás a Járás végrehajtó szerve is.
A járási elöljáró mandátuma négy év.
A járási elöljáró mandátuma a végleges eredmények közzétételének következő első
munkanapján kezdödik és egészen az új elöljáró választás eredményének közzétételének
első munkanapjáig.
A járási elöljáró végrehajtási munkaköre:
 előkészíti a járási rendeletek javaslatai,
 végrehajtja a Járási Képviselőtestület általános rendeleteit
 megállapítja a Járás költségvetési javaslatát és a költségvetés végrehajtását,
 irányítja a törvény, az Alapszabályzat és a Járási Képviselőtestület általános
rendeletei szerint a Járás tulajdonát képező ingatlanokat, indóságokat,
tulajdonjogokat,
 határoz a Hercegszőlősi Járás ingó és ingatlan vagyonának megszerzéséről és
elidegenedéséről és rendelkezésre álló többi vagyonnal összhangban a
törvényes előírásokkal, az Alapszabályzat és különleges előírásokkal,
amelyeknek egyenkénti értéke nem haladja meg a jövedelem összegének
0,5%- át azon bevétel nélkül számítva, amelynek megszerzése abban az évben
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történik, amely megelőzi a vagyonszerzésről és elidegenedéséről,
értékesítéséről, szóló határozat évét, illetve tobbi vagyon rendelkezéséről, és
legtöbb 1.000.000 kunáig, és ha ez az összeg kevesebb 70.000,00
kunától,akkor legfeljebb 70.000,00 kunáig dönthet, amennyiben a
vagyonszerzés és elidegenítés és a rendelkezésre álló többi vagyonnal a
költségvetési tervben szerepel és annak megvalósítása összhangban áll a
törvényes előírásokkal,
irányítja a Járás bevételét és kiadását,
irányítja a Járás költségvetési számláján rendelkezésre álló pénzeszközöket,
szabályozza a Járás igazgatási testületeinek belső rendjét,
kinevezi az igazgatási testületek vezetőit és azok kinevezését visszavonja,
kinevezi a belső ellenőrt és visszavonja kinevezését.
megállapítja a Járási igazgatási testületei hivatala munkaviszonyi felvételi
tervét,
javasolja a területfejlesztési tervet és annak módosítását , kiegészítését,fizikai
és jogi személyek indokolt és bizonyított javaslati alapján,
írányitja a Járás igazgatási osztályának és hivatalainak munkáját a járás
önkormányzati munkaköréből eredő ügyekben, illetve az államigazgatási
munkája, ha át van ruházva Járásra,
felügyeli és megállapítja a végleges fejlesztési tervjavaslatoz,
saját üzemei igazgatóit kinevezi és azok kinevezéseit visszavonja,
határoz kommunális tevékenység ellátásával kapcsolatos hírdetésről vagy
pályázat megjelentetéséről
megköti a megállapodási szerződéseket a kommunális tevékenységekről,
határoz kommunális tevékenység ellátásával kapcsolatos árajánlatok
beszerzésére vonatkozó hírdetésről vagy pályázat megjelentetéséről
szerződések alapján és megköti a megállapodási szerződéseket,
előzetes beleegyezését adja a kommunális szolgáltatások árlistaváltozásait
illetően,
kinevezi és felmenti a Járás képviselőit az állami inteézmények testületeiben
és más jogi személyekben amelyekben a Járás a tulajdonosés amelyekben
részvényei vagy üzletrészei vannak az ingatlanában,
folyó év március végéig a Járási Képviselőtestületnek átadja az előző évre
vonatkozó a Kommunális és infrasztruktúra programjáról és a Kommunális
infrasztruktúra létesítményei és felszerelései kiépítésének pogramjáról szóló
évi jelentést,
eljár pályázati hirdetésben és hatéroz saját tulajdonu üzlethelyiség
bérbeadásával
kapcsolatos legmegfelelőbb árajánlatról, a Járási
Képviselőtestület az üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló külön határozata
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értelmében,
döntést hoz a forgalom és a parkolás szabályozásáról a Járás területén
megszervezi a Járás területén a tűzvédelmet, gondoskodik sikeres
gyakorlásáról és intézkedik a tűzvédelem fejlesztéséről,
felügyeli az igazgatási osztályok és hivatalok munkáját önkormányzati
munkakörben,
véleményt nyilvánit más, felhatalmazott javaslók előterjesztett javaslatairól,
felügyeli a Települési Önkormányzatok testületeinek törvényes munkáját,
egyéb munkát is végez az Alapszabályzat és egyéb előírások értelmében.

A döntést a kinevezésről és felmentésről a 3. Bekezdés 20. Albekezdésben említett
cikkből az elöljáró köteles a Járási Képviselőtestületnek benyújtani 8 napon belül a döntés
hozatalától és közzé tenni a Hercegszőlősi Járás Hivatalos Lapjában.
48. cikk.
A járási elöljáró felelős a munkakörébe és feladataiba tartozó alkotmányos, törvényes
munkáért és a Járás igazgatási testületei az alkotmányos, törvényes rendeleteiért.
49. cikk.
A járási elöljáró munkaköréből kifolyólag jogosult tanácsbizottságot létrehozni.
A járási elöljáró határoz a tanácsbizottság létrehozásáról.
A határozatban részletesen rendelkezik a tanácsbizottság tagjainak számáról, feladatairól
és egyébről.
50. cikk.
A járási elöljáró évente kétszer félévi jelentésben számol be munkájáról folyó év március
31-ig az előzőévi július-december időszakra,valamint október 1-ig január-június folyó év
időszakára.
A járási Képviselőtestületnek jogában áll ezen cikk. 1. bek. mellett a járási elöljárótól más
munkakörével kapcsolatos egyes kérdésekről tájékoztatást kérni.
A járási elöljáró ezen cikk. 2. bek. kapcsolatos beszámolóját a követelés átvételének
napjától számított 30 napon belül teljesíti. Amennyiben egy kérvény nagyobb számú
különböző kérdést tartalmaz a beszámoló teljesítésének határideje a kérvény átvételének
napjától számított 60 nap.
A Járási Képviselőtestület nem kérhet a Járási elöljárótól jelentést a fontos kérdésekről a
a határidő lejárta elött 6 hónappal a korábbi ugyanerről a kérdésrol benyújott jelentéstől.
51. cikk.
A Járási elöljáró közigazgatási hatáskörbe tartozó munkája teljesítése során jogában áll
felfüggeszteni az általános alapszabályok a képviselőtestületben. Ha úgz méri fel, hogy a
rendelet törvénybe vagy más jogszabályba ütközik, a járási elöljáró döntést hoz az általános
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alapszabály felfüggesztéseről 8 napon belül az általános alapszabály létrehozásától. A járási
elöljárónak jogában áll kérni a Képviselőtestülettől, hogy 8 napon belül a felmentés
döntésének napjától távolitsa el az észrevett hiányosságokat az alapszabályban.
Amennyiben a Képviselőtestület nem távolitja el az eszrevett hiányosságokat, a járási
elöljáró erről köteles azonnal halasztás nélkül értesiteni a Megye Állami Igazgatási Iroda
vezetőjét és benyújtani az alapszabály felfüggesztéséről szóló döntést.
A járási elöljáró jogosult a Települési Önkormányzat általános rendeleteinek gyakorlását
felfüggeszteni, ha úgy méri fel, hogy a rendelet törvénybe, az Alapszabályba és a Járás
általános rendelete rendelkezéseibe ütközik.
52. cikk.
A járási elöljárónak helyettese van, amely helyetesíti abban az esetben ha a járási elöljáró
huzamosan távol tartózkodik vagy más okból kifolyólag nem tudja feladatát végezni.
Úgy tartják, hogy a járási elöljáró hosszab ideig van távol vagy akadályoztatva van
feladatai ellátásában ha 30 napnál hosszab ideig nincs jelen a járás helyiségjében, és eközben
a Járás hivatalnokainak és alkalmazottainak közvetlenül nem elérhető máshol dolgozik és
megegyezik a feladatok elvégzéséről, döntéshozatalról, alapszabályok aláírása és stb..
A járási elöljáró munkaköri feladataival kapcsolatos egyes feladatokat átrúházhat
helyettesére, de ezzel nincs felmentve a feladatok teljesítisének felelősége alól.
Ezen cikk. 3. bek. szerinti járási elöljáró helyettes köteles a járási elöljáró tasításához
tartani magát.
53. cikk.
A járási elöljáró helyettesének posztját megvalósíthatják a horvát nép tagjai és a nemzeti
kisebsségek összhangban a kisebsségi jogok alkotmányos törvényével és az önkormányzat
helyi és területi (regionális) törvényeivel.
54. cikk.
A jogszabályokban előírtaknak megfelelően a járási elöljáró és a járási elöljáró helyettes
önállóan döntenek arról, hogy főállásban látják-e el megbizatásukat.
55.cikk.
A járási elöljáró és a járási elöljáró helyettes mandátuma törvényáltal megszűnik:
1. az írásos lemondás benyújtásának napján, összhangban a szállitási szabályokkal az
általános közigazgatási eljárások által élőírt
2. a munkaképesség megvonása jogerőre emelkedésének napján,
3. a jogerőre emelkedett bírósági itélet amelyel feltétlen börtönbűntetésre itélt egy
hónapnál hosszabb időtartamra,
4. a Horvát Köztársaság, a nemzetközi joggal védett értékek és az emberi és polgári
jogok elleni bűntettelkövetése miatt bírósági ítélet jogerőre emelkedése napján,
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5. a lakcím kijelentés napján az egység területéről,
6. a horvát állampolgárság megszúnésének napján,
7. halála esetén.
Abban az esetben ha az e cikk 1. bek. bármely ok előfordul a járási elöljáró
mandátumának 2 évvel a lejárta előtt a Képviselőtestület vezetője illetékes a szolgálati
viszonyáról tákjékoztatja 8 napon belül a Horvát Köztársáaság kormányát az előrehozott
választások érdekében.
Ha a járási elöljáró mandátuma e cikk 1. bekezdésében valamilyen meghatározott okból
megszünik két évvel az járási elöljáró mandátuma lejárta után a járási elöljáró
kötelezettségeit a mandátum végéig a járási elöljáró helyettese végzi.
56. cikk.
A járási elöljáró és a járási elöljáró helyettes felfüggeszthetők népszavazással.
A felfüggesztésről való népszavazás kiírását javasolhatja 20% a választópolgárok összes
számából a Járásban amelyben a járási elöljáró és helyetesének felfüggesztését kérik.
A Képviselőtestület népszavazást ír ki a járási elöljáró és helyettese felfüggesztéséről,
összhangban az alapszabályzat 21. cikkre vonatkozó részben amely meghatározza, hogy a
javaslat elegendő számú választópolgár által van-e benyújtva az egységben.
A felfüggesztésről való népszavazást nem lehet csak a járási elöljáróhelyettesére kiírni.
Ha a népszavazáson a járási elöljáró és a járási elöljáró helyettes felfüggesztése mellet
születik döntés, akkor mandátumuk a népszavzás eredményének meghirdetése napján ér
véget, a Horvát Köztársaság Kormánya kormánymegbízottat nevez ki a járási elöljárói és
munkaköri feladatok ellátására.
IX. A NEMZETI KISEBBSÉGI JOGOK GYAKORLÁSA
57. cikk.
A Hercegszőlősi Járás nemzeti kisebbségei részt vesznek a közéletben és a hely feladatok
igazgatásában Nemzeti Kisebbségi Képviselőtestület és a nemzeti kisebbség képviselője által.
58. cikk.
A Hercegszőlősi Járás Képviselőtestületi és képviselői jogosítványok:
 javasolhatnak a Hercegszőlősi Járás testületeinek intézkedéseket a
Hercesgzőlősi Járás nemzeti kisebbségei helyzetének fejlesztésével
kapcsolatban, beleértve általános előírásokkal kapcsolatos javaslatokat,
amelyekben kisebbségre nézve fontos kérdésekről rendelkeznek;
 jelölhetnek a Hercegszőlősi Járás testületei megbizatásaira jelölteket;
 jogosultak tájékozottságra minden olyan kérdésről, amelyről a Járás
munkabizottságai tárgyalnak és a nemzeti kisebbség helyzetét illetik;
A jogok gyakorlásának módjáról, határidőkről és eljárásról az 1. bek.-ből a Hercesgzőlősi
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Járási Képviselőtestület Ügyviteli Szabályzata rendelkezik.
59. cikk.
A járási elöljáró köteles az általános rendeletek javaslatainak előkészítésénél kikérni a
Hercegszőlősi Járás területén megalapított Nemzetiségi Kisebbségek Képviselőtestülete ,
illetvce a nemzeti kisebbségek képviselői, véleményét és javaslatait a kisebbségi jogokról
szóló rendelekezésekről.
60. cikk.
A Hercegszőlősi Járás területén a nemzeti kisebbségekhez tartozó lakosoknak jogukban
áll a nemzeti jelképek és nemzeti kisebbségek zászlóit használni.
A nemzeti kisebbségek zászlóit a Horvát Köztársaság és a Hercegszőlősi Járás zászlaja
mellett a kisebbségek zászlói is kifüggeszthetők a kisebbségek székhelyeinek üzleti épületein,
és a nemzeti kisebbségekre vonatkozó ünnepek alkalmából.
61. cikk.
A Nemzeti Kisebbség Képviselőtestülete és a képviselői megbizatásuk során
használhatnak egyébb nemzeti kisebbségre vonatkozó szimbólumot és jelképet a
következők szerint:
 pecsétjük, bélyegzőjük tartalmában
 székhelyük, hivatalos és ünnepi helyiségük üzleti épületeik táblafelíratain
 az általuk létrehozott rendeletek fejlécében.
62. cikk.
A nemzeti kisebbség számára fontos ünnepi alkalmakkor előadható a nemzeti kisebbség
himnusza és/vagy a nemzeti kisebbség ünnepi dala.
A nemzeti kisebbség himnusza és/vagy a nemzeti kisebbség ünnepi dala előtt kötelező a
Horvát Köztársaság himnuszának előadása.
63. cikk.
A Hercegszőlősi Járás, lehetőség szerint pénzeszközökkel segíti a kisebbségek által
létrehozott, nemzetiségi és művelődési identitás megtartását őrző művelődési és egyéb
szervezetek munkáit.
A Hercegszőlősi Járás pénzeszközöket bizosít a Nemzeti Kisebbség Képviselőtestületének
és képviselőinek munkájához.
X. IGAZGATÁSI TESTÜLETEK
64. cikk.
A Hercegszőlősi Járás önkormányzati munkaköre teljesítésére, a törvény és az
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Alapszabályzat rendeletei szerint, létrejött a Járás Igazgatási Testülete.
Az Igazgatási Testület létrehozataláról és munkaköréről a Járási Képvviselőtestület külön
határozatában redelkezik.
Az Igazgatási Testület a közpályázaton meghírdetett és a járási elöljáró által kinevezett
vezető igazgatja.
65. cikk.
Az Igazgatási Testület, külön határozat alapján, létrehozási területének és munkakörének
megfelelő hatáskörben közvetlenül hajtja végre és ellenőrzi a Járás testületeinek általános és
egyéni rendeletek teljesítését, nemteljesítés esetén intézkedéseket tesz.
66. cikk.
Az Igazgatási Testület munkakörére vonatkozó keretben önálló, törvényes és időben
történő feladatok elvégzésével a járási elöljárónak felelős.
67. cikk.
Az Igazgatási Testület munkájára a Hercegszőlősi Járás költségvetése, az állami
költségvetés és egyéb törvény által szabályozott bevétel biztosít eszközöket.
XI. KÖZSZOLGÁLATOK
68. cikk.
A Hercegszőlősi Járás önkormányzati munkaköre keretében biztosítja a lakosság
mindennapi szükségleteit szolgáló tevékenységek végzését kommunális, társadalmi és más
területeken, amelyek a törvény értelmében közszolgáltatások.
69. cikk.
A Hercegszőlősi Járás biztosítja az Alapszabályzat 68. cikk. tevékenységének végzését
kereskedelmi társaságok, közintézmények, egyéb jogi személyek saját tulajdonú üzemek
létrehozásával.
A Járás képviselői a jogi szemályek vezetőtestületeiben amelyek a Járás által jöttek létre
vagy amelyekben a Hercegszőlősi Járás üzletrészei vagy részvényei vannak a járási elöljáró
nevez ki, ha ez az Alapszabály által nincs máshogy előírva.
XII. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
70. cikk.
A lakosság közvetlen részvételének megvalósítására helyi feladatok döntésében a
Hercegszőlősi Járás területén, mint helyi önkormányzati formák, Települési választmányok
jönnek létre.
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Települési Önkormányzatokaz egyes településekre vagy több egymás közott összekötött
kisebb településre vagy a település olyan részeire jönnek létre, melyek elkülönülő
behatárolgható egységet képeznek, a törvény által előírt eljárási módon, az Alapszabályzat
és a Járási Képviselőtestület határozata alapján, amelyek Települési választmány testületei
megválasztása eljárási módját részletesen szabályozzák.
A Települési Önkormányzatok jogi személyek.
71. cikk.
A Hercegszőlősi Járás területe Települési Önkormányzatai:
1. Hercegszőlős a hercegszőlősi település területére
2. Karancs a karancsi település területére
3. Sepse a sepsei település területére
4. Kő a kői település területére
5. Csúza a csúzai település területére
6. Vörösmart a vörösmarti település területére
7. Mirkovac a mirkovaci, Sokolovac a sokolovaci, Jasenovac a jasenovaci
település területére.
A Települési Önkormányzat területét és határait a Járási Képviselőtestület külön
határozatban határozza meg.
72. cikk.
Települési Önkormányzat létrehozását kezdeményezheti a Települési Önkormányzatot
javasoló terület szavazólistáján nyilvántartott választópolgár 10%-a szervezetek és lakossági
egyesületek, valamint a járási elöljáró.
Ezen cikk. 1. bek. Szerinti javaslatukat a választópolgárok vagy szervezeteik és
egyesületeik a járási elöljárónak írásban nyújtják be.
73. cikk.
A járási elöljáró a javaslat átvételétől számított 15 napon belül mgeállapítja, hogy a
javslat beadványa megfelel-e a törvény és az Alapszabályzat eljárási módjának.
Amennyiben a járási elöljáró megállapítja, hogy a javaslat nem előírt eljárási módon
történt , értesíti a javslót és 15 nap határidőt ad a Települési Önkormányzat létrehozási
javaslatának kiegészítésére.
A jogérvényes javaslatot a járási elöljáró a Járási Képviselőtestülethez irányítja, amely
köteles megválaszólni a javaslatot a javaslatbeadvány átvételétől számított 60 napon belül.
74. cikk.
Települési Önkormányzat létrehozási javaslata tartalmazza a Települési Önkormányzatot
javasoló adatait ( nevek és vezetéknevek, fizikai személyek tartózkodási címe, a jogi személy
nevét és székhelyét), a Települési Önkormányzat területét és határait, a Települési
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Önkormányzat székhelyét, a Települési Önkormányzat alapszabályzatait és feladatait és a
Települési Önkormányzat pénzügyi forrásait tartalmazza.
ATelepülési Önkormányzat területének meghatározásánál a következőket kell figyelembe
venni:
 lehetővé tenni a választópolgárok minél közvetlenebb részvételét és
döntéshozatalát a közös mindennapi szükségletekkel kapcsolatban
lakóhelyükön
 a Települési Önkormányzat központ legyen, ahol a lakosság megkapja és
megoldja közvetlen mindennapi élettel kapcsolatos kérdéseit, igazi szociális
közösség, amelyben a történelmi fejlődés és közös élet, szokások és egyéb
tényezők a lakosságot szervezkedésre utalja a közös kérdések és problémák
megoldása céljából,
 a Települési Önkormányzat területe legyen területileg és urbanisztikailag
minél teljesebb egység, azaz a Települési Önkormányzat területén minél
teljesebben kielégíthessék a családok illetve a lakóhely háztartásaik napi
közös mindennapi szükségleteiket.
75. cikk.
A Települési Önkormányzat testületei a Települési Önkormányzat Képviselőtestülete és a
polgármester.
76. cikk.
A Települési Önkormányzat Képviselőtestületi tagjait a települési Önkormányzat
területén közvetlen szavazati joggal rendelkező választópolgárok választják, titkos
szavazással négy évre.
A Települési Önkormányzat Képviselőtestület tagjainak megválasztására a Választási
egységet a Települési Önkormányzat egész területe képezi.
A Települési Önkormányzat tagjainak megválasztásának eljárását a Képviselőtestület
szabályozza külön határozattal.
77. cikk.
A Települési Önkormányzat Képviselőtestületi tagjai megválasztását a Képviselőtestület
írja ki a válsztásokat a Települési Önkormányzat alapítása határozatától számított 30 napon
belül illetve a mandátum lejártától vagy a Települési Önkormányzat Képviselőtestületének
felosztásátóül számított 30 napon belül.
A választásokat kihirdetett naptól a választások napjáig nem telhet el kevesebb mint 30
és nem lehet több mint 60 nap.
78. cikk.
A Települési Önkormányzati Képviselőtestületek 5-től 9 tagból állnak a következők
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szerint:








A Hercegszőlősi Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 9 tagból
A Karancsi Települési Önkormányzat Képviselőtestülete
7 tagból
A Kői Települési Önkormányzat Képviselőtestülete
5 tagból
A Sepsei Települési Önkormányzat Képviselőtestülete
5 tagból
A Csúzai Települési Önkormányzat Képviselőtestülete
5 tagból
A Vörösmarti Települési Önkormányzat Képviselőtestülete
7 tagból
A Mirkovaci, Jasenovaci, Sokolovaci
Települési Önkormányzat Képviselőtestülete
5 tagból

A Települési Önkormányzat Képviselőtestületi tagjává választható az a horvát
állampolgár, aki 18. életévét betöltötte és a település területén van a lakcíme.
79. cikk.
A Települési Önkormányzat Képviselőtestületi tagjai polgármestert választanak maguk
közül, titkos szavazással négy ére.
A polgármester képviseli a Települési Önkormányzatot és a Települési Önkormányzati
Képviselőtestületnek tartozik felelősséggel.
80. cikk.
A Települési Önkormányzati Képviselőtestület hozza meg a Települési Önkormányzat
működési programját, a Települési Önkormányzat szabályait, Ügyviteli Szabályzatát,
Pénzügyi Tervet és az Évi Zárszámadást, valamint egyéb törvényben, az Alapszabályzatban, a
Járási Képviselőtestület és a járási elöljáró határozataiban meghatározott feladatokat végez.
81. cikk.
A Települési Önkormányzat működési programjában határoz a Települési Önkormányzat
feladatairól, különos tekintettel a Települési Önkormányzat területének rendezésére, kisebb
kommunális működés szervezéséről, melyekkel javítható a lakosság kommunális
életszínvonala, gondoskodik a lakosság helyi egészsegügyi, szociális gondozásáról, kulturáról,
sportról és egyébb helyi mindennapi szükségleteik kielégítése, javítása érdekében.
82. cikk.
A Települési Önkormányzat Szabályzatában részletesen rendelkezik a Települési
Önkormányzati Képviselőtestület alapításáról, összehívásáról és feladatairól, jogai,
kötelezettségei
és
felelősségei
gyakorlásárólés
a
Települési
Önkormányzat
polgármesterének jogai, kötelezettségei és felelősségégei gyakorlásáról, a döntéshozatal
módjáról, valamint egyéb a Települési Önkormányzat feledatait érintő kérdésekről.
83. cikk.

21

A Települési Önkormányzat bevételét segélyek, jogi és fizikai személyek pénzbeli
támogatása, valamint a Járási Képviselőtestület külön határozatából származó bevétel
képezi.
85. cikk.
A Települési Önkormányzat szakmai és közigazgatási feladatait a Járás Igazgatási
Testületei végzik általános rendeletek előírásai szerint, melyek a Járás Igazgatási Testületek
szervezési és feladatai teljesítési módjáról rendelkeznek.
86. cikk.
A Települési Önkormányzat területének megváltozásával kapcsolatos kezdeményezést és
javaslatot a Települési Önkormányzat testületei és a járási elöljáró indíthat.
Az előrő bek. kezdeményezéséről és javaslatáról a Járási Képviselőtestület dönt a
területváltozást követő Települési Önkormányzat lakosságától beszerzett véleménye alapján.
87. cikk.
A Települési Önkormányzat testületei törvényes tevékenységét a járási elöljáró ellenőrzi.
A járási elöljáró a Települési Önkormányzat testületei törvényes tevékenysége ellenőrzési
eljárásban feloszthatja a Települési Önkormányzati Képviselőtestületet, ha gyakran sérti az
Alapszabályzat rendelkezéseit, a Települési Önkormányzat Szabályait és nem végzi el a
rábízott feladatokat.
XIII. A HERCEGSZŐLŐSI JÁRÁS VAGYONA ÉS PÉNZELÉSE
88. cikk.
Minden ingó és ingatlan tárgy a Hercegszőlősi Járást megillető tulajdonjog képezi a
Hercegszőlősi Járás vagyonát.
89. cikk.
A Járás vagyonával a járási elöljáró és a Járási Képviselőtestület gazdálkodik az
Alapszabályzat rendeleteivel összhangban jógazda gondosságával.
A járási elöljáró a vagyongazdálkodási eljárás során egyéni rendeletekben rendelkezik a
vagyon gazdálkodásáról, a Járási Képviselőtestület általános rendelkezése a Járás ingatlan
vagyongazdálkodási feltételei, és eljárási módja alapján.
90. cikk.
A Hercegszőlősi Járásnak jövedelme van, mellyel az önkormányzati hatáskörében
szabadon rendelkezik.
A Hercegszőlősi Járás jövedelme a következőkből ered:
 városi adó, községi pótadó, térítések, járulékok és illetékek, a törvénnyel és a
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Járási Képviselőtestület külön határozataival összhangban,
a Járási tulajdonát képező vagyontárgyakból és tulajdonjogból származó
jövedelem,
a Járás tulajdonában lévő kereskedelmi társaságoktól és egyéb jogi
személyektől, vagy a Járás üzletrészeiből és részvényeiből származó
jövedelem,
koncessziókból származó jövedelem,
a Hercegszőlősi Járás által előírt kihágásokból származó haszon, pénzbeli
büntetések és elkobozott vagyon
az Eszék-Baranya Megyével és a Horvát Köztársasággal közös adókból
származó rész, valamint külön törvényben előírt decentralizaciós rendeltetésű
közös jövedelmi pótadók része,
a Horvát Köztársaság állami költségvetéséből származó segélyeszközök és
támogatások,
egyéb törvényben előlátott jövedelmek.

91. cikk.
A Hercegszélési Járás évi jövedelme és bevétele, valamint kiadásai és egyéb fizetési
kötelezettségei összegét a Hercegszőlősi Járás évi költségvetésében mutatja ki.
Minden jövedelmet és bevételt a költségvetésben el kell osztani és eredetük szerint ki
kell mutatni.
Minden kiadást a költségvetésben elő kell látni és egyensúlyba hozni a jövedelemmel és
bevételekkel.
92. cikk.
A Hercegszőlősi Járás évi költségvetéséről éd s költségvetés végrehajtásáról szóló
határozat a költségvetési évre szól és arra az évre vonatkozik, amelyre meghozták.
A költségvetési év időszaka tizenkét hónap, január 1-én kezdődik és december 31-én ér
véget.
93. cikk.
A Járási Képviselőtestület állapítja meg a költségvetést a következő költségvetési évre
törvényben előírt módon ós határidőben.
Amennyiben a költségvetés nem állapítható meg az előírt határidőn belül, a Járási
Képviselőtestület ideiglenes finanszírozásáról határoz törvényben előírt eljárási módon,
legfeljebb az év első három hónapos időszakára.
94. cikk.
Ha a költségvetési év folyamán lecsökkennek a jövedelmek és bevételek, vagy
megnövekednek a költségvetésben megállapított kiadások, a költségvetést egyensúlyba kell
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hozni az előrelátott kiadás csökkentésével vagy új jövedelmet kell biztosítani.
95. cikk.
A Járás összes anyagi és pénzügyi ügyvitelét a Járás Képviselőtestülete ellenőrzi.
A Járás költségvetésének törvényes, célszerűés időbeni felhasználását
Pénzügyminisztérium, illetve más törvényben elrendelt testület ellenőrzi.

a

XIV. JÁRÁSI RENDELETEK
96. cikk.
A Járási Képviselőtestület törvényben és az Alapszabályzatban megállaptott jogai és
hatásköre alapján és ezzel az Alapszabályzattal hozza meg az Alapszabályzatot, Ügyviteli
Szabályzatot, költségvetést, határozatot a költségvetés végrehajtásáról, határozatokat és
egyébb általános rendelkezéseket és záradékokat.
A Járási Képviselőtestület végzéseket és más egyéni rendeletet hoz, létre amikor a törvény
értelmében egyes tárgyról dönt.
97. cikk.
A járás elöljárója hatásköréből kifolyólag határozatokat, záradékokat, szabályzatokat,
valamint általános rendeleteket hoz létre törvényben és a Járási Képviselőtestület általános
rendelkezéseiben előírt esetekben.
98. cikk.
A Járási Képviselőtestület munkabizottságai hozzák meg a záradékokat és a javaslatokat.
99. cikk.
A járás elöljárója biztosítja az Alapszabályzat 96. cikk. általános rendelkezései
végrehajtását, az Alapszabályzatban előírt eljárási módon, valamint ellenőrzi az Igazgatási
Testületek törvényes munkáját.
100. cikk.
A Járási Igazgatási Testületek az általános rendelkezések végrehajtásában egyéni
rendelkezéseket hoznak létre, amelyek fizikai és jogi személyek jogairól, kötelezettségeiről és
jogi érdekeiről rendelkeznek.
Ezen cikk. 1. bek. egyéni rendelkezései ellen fellebbezés nyújtható be az Eszék-Baranya
Megye illetékes igazgatási testületéhez.
Az egyéni rendelkezések létrehozására a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
törvény és egyéb jogszabályok rendelkezése megfelelő alkalmazása érvényes.
A Járási Képviselőtestület általános rendelkezései végrehajtásában egyéni
rendelkezéseket létrehoznak jogi személyek is, akik a Járási Képviselőtestület határozatával a
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törvény értelmében közjoggal rendelkeznek.
101. cikk.
A Járási Képviselőtestület általános rendeletei törvényességét az önkormányzati
hatáskörébe tartozó Eszék-Baranya Megyesi Állami Igazgatóság és az illetékes központi
állami igazgatóság ellenőrzi, mindegyik saját hatáskörében.
102. cikk.
Az általános rendeleteket, érvénybelépésük előtt, a Hercegszőlősi Járás Hivatalos
Lapjában teszik közzé.
Az általános rendeletek megjelenésük napjától számított nyolcadik napon lépnek
érvénybe, kivéve ha az általános rendelet nem rendelkezik, különos indoklással, az azonnali
érvénybelépésről.
XV. A KÖZMUNKA
103. cikk.
A Járási Képviselőtestület, a járási elöljáró és a Járái Igazgatási Testületek munkája
közmunka.
Polgári szervezetek, a választópolgárok és a médiák képviselői kísérhetik Járási
Képviselőtestület munkáját összhangban a Járási Képviselőtestület Ügyviteli Szabályzata
rendelkezései szerint.
104. cikk.
A Járási Képviselőtestület közmunkáját biztosítják:
 a nyilvásnos ülések,
 a sajtótájékoztatás, sajtócikk és egyéb köztájékoztatási formák,
 az általános rendeletek megjelentetése a Hercegszőlősi Járás Hivatalos
Lapjában és internetes honlapján.
A járási elöljáró közmunkáját biztosítják:
 médiakonferenciák tartása,
 a sajtótájékoztatás, sajtócikk és egyéb köztájékoztatási formák,
 az általános rendeletek megjelentetése a Hercegszőlősi Járás Hivatalos
Lapjában és internetes honlapján.
A Járási Igazgatóság közmunkáját biztosítják a sajtótájékoztatás, sajtócikk és egyéb
köztájékoztatási formák.
105. cikk.
Az Alpaszbályzat, az Ügyviteli Szabályzat és a Járási Képviselőtestület Munkaszabályzat
módosítását beadványban javasolhatja a Járási Képviselőtestület egyharmad tagja, a járási
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elöljáró és az Alapszabályzati Bizottság.
A javaslatot indokolni kell, a Járási Képviselőtestület elnökének kell átadni.
A Járási Képviselőtestület, a tagok szavazatai többségével, határoznak az Alapszabályzat
módosítás-javaslata megvitatásáról
Amennyiben a megismételt tárgyalás után sem születik határozat arról, hogy
megtárgyalják a módosítást, ügyanaz a javaslat nem tűzhető ki napirendi pontnak a Járási
Képviselőtestület ülésén a tárgyalás berekesztésének napjától számított hat hónap határidő
elmultáig.
106. cikk.
A Hercegszőlősi Járás, a törvény és Alapszabályzata ( Hivatalos Lap 2/09) alapján létrejött
határozatai és egyéb áltakános rendeletei összhangba hozandók törvényes időszakon belül
az Alapszabályzat és az egyes illetékes törvények rendelkezéseivel.
107. cikk.
Ez az Alapszabályzat hatályba lép a Hercegszőlősi Járás Hivatalos Lapjában való
megjelenáse napjától számitott nyolcadik napon.
Ezen Alapszabályzat hatályba lépésével egyidejúleg hatályát veszti az Alapszabályzat
(Hivatalos Lap 2/09).
Osztály: 021-01/13-01/3
Iktatószám: 2100/06-01-01/01-13-01
Hercegszőlős, 2013.03.25.
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Petrović Stojan, dipl.iur.
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