Pancsova város Önkormányzati szabályzatának 44. cikkelye alapján
( „Pancsova város hivatalos lapja” 1/15 – tisztított szöveg száma ) a város
szabályzatainak betartásáért felelős bizottság, melyet 2015. október 2.-án
tartottak meg, megállapodott Pancsova város alapszabályzatának tisztított
változatában.
A Pancsova város tisztított alapszabályzata magába foglalja: Pancsova
alapszabályzatát ( „Pancsova város hivatalos lapja” 1/14 szám – tisztított
szöveg), Pancsova városának alapszabályzatának változtatásairól szoló
határozatott („Pancsova város hivatalos lapja” 24/14 száma), Pancsova város
Alapszabályzatának változásairól szoló határozat ( „Pancsova város hivatalos
lapja” 21/15 szám ) melyekben meghatározták a szabályzatok életbe lépésének
időpontját.
Pancsova város alapszabályzata
( tisztított szöveg)
I Általános rendelkezések
1. cikkely
Pancsova városa ( a továbbiakban : város ) területi egység, melyben a lakosok
területi önkormányzást valósítanak meg.
Azon lakosok akik szavazati jóggal rendelkeznek és a város területén van
a bejelentett lakcíműk valamint részt vesznek a helyi önkormányzásban az
alkotmány, törvény és a város alapszabályzatával összhangban ( a továbbiakban
:Alapszabályzat ).
2. cikkely
A város területe törvényileg meghatározott és a lenti települések illetve a lent
felsorolt községek kataszteri területei tartoznak :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sorszám
Település
Kataszteri község
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Banatski Brestovac
Banatski Brestovac
2.
Banatsko Novo Selo
Banatsko Novo Selo
3.
Dolovo
Dolovo
4.
Glogonj
Glogonj
5.
Ivanovo
Ivanovo
6.
Jabuka
Jabuka
7.
Kacarevo
Kacarevo
8.
Omoljica
Omoljica
9.
Pancsova
Pancsova
Hertelendifalva
10.
Starcevo
Starcevo
3. cikkely
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A város területén a használt hivatalos nyelv a szerb nyelv és a cirilbetűs
írásmód.
A hivatalos szerb nyelv és írásmód használata mellet a kisebbségek nyelve és
írásmódja is hivatalosan használatban van :
Ivanovo településen hivatalos még a bolgár és a magyar nyelv
valamint írás;
Banatsko Novo Selo területén a hivatalos nyelv mellett még
elismert a román nyel és írásmód;
Jabuka településen hivatalos nyelvként van elismerve a macedón
nyel és írásmód;
Pancsova területéhez tartozó Hertelendifalván hivatalosan
elismert a magyar nyelv és írásmód használata.
4. cikkely
A város jógi alanyi jóggal rendelkezik.
Székhely Pancsovában van.
A városi hatóságoknak kerek bélyegzőjük van melynek a felirata szerb
nyelvű és ciril betűvel van kiírva a következő felírat „Szerb Köztársaság,
Vajdaság Autonóm Tartomány és a városi hatóság megnevezése” , a bélyegző
közepén található a Szerb címer és a „Pancsova” felírat , amely a város
székhelyének elhelyezkedését jelöli.
A város azon településein ahol a kisebbség nyelve is hivatalos
használatban van a bélyegzőkön a kisebbség nyelvén és írásmódján is fel
vannak tüntetve a megnevezések.
A bélyegző átmérője 32 mm amennyiben csak szerb nyelven szerepelnek
rajta a megnevezések, amennyiben a kisebbség nyelvén is szerepel a felírat
akkor a bélyegző átmérője 40 mm és 60 mm közötti átmérőjű.
5. cikkely
A város rendelkezik saját jelzésekkel, címerrel és zászlóval.
6. cikkely
A város címerének képi ábrázolása a következö: egy reneszánsz stílusú
vért mellyen egy kétt tornyu vár található nyitott kapuval melyben egy
felvértezett vitéz áll dárdával a kezében, a vár alatt két hullámos vonal van
melyek jelképessen ábrázolják a Duna és a Tamis folyót. A vért felső csúcsán
található a koronadísz melynek öt csúcsa van.
A címer színei a piros, kék és a fehér.
A Városi Közgyűlés határozata ( továbbiakban : Közgyűlés ) szabályozza
a városi címer használatának módját és feltételeit .
7.cikkely
A város zászlajának alapszíne a fehér és a középső részén helyezkedik el
a város címere.
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A Városi Közgyűlés határozata
szabályozza
a városi zászló
használatának módját és feltételeit.
8. cikkely
A város rendelkezik saját ünnepnappal – városnapja.
A város ünnepnapját a Közgyűlés határozza meg előzőleg
engedélyeztetve a tartományi titkárság városi önkormányzatok ügyeiért felelős
szervével.
9.cikkely
A város állapítja meg a díjakat és a nyilvános kitüntetéseket.
A város kitüntethet személyeket a „ tiszteletbeli polgár” címmel.
A díjakat és a nyilvános kitüntetéseket, valamint a „tiszteletbeli polgár”
kinevezéseket a város ünnepnapja alkalmával szokták átadni.
A díjak és a nyilvános elismerések fajtáit, valamint azok kiosztásának
feltételeit , mint ahogy a tiszteletbeli polgár kinevezés jutalmazottjait a Közgyűlés
külön rendeletben határozta meg.
10. cikkely
A város utca, tér, városrészek, települések és más lakott városrészek
elnevezéseinek meghatározásáról szoló határozatokat a városi képviselő testület
hozza meg, elözőleg egyeztetve és jóváhagyva a tartományi önkormányzatokért
felelős titkársággal.
11. cikkely
A város saját tulajdonnal rendelkezik, mely felet tulajdoni joga van és ezt a
jogot a város megfelelő szervével gyakorolja.
A város költségvetését és azt, hogy milyen módon tud eladosodni
törvénnyel van meghatározva.
12. cikkely
A város ingatlanjai feletti jogi felügyeletett és érdekeltségeket a Pancsova város
jogvédelmi titkársága látja el ( továbbiakban: Jogvédelmi titkárság ).
A jogvédelmi titkárság törvényes jogok keretein belül képviseli a város
érdekeit a biroságok előtt és más hatóságoknál így érvényesítve a város és a
városi titkárságok érdekeit.
A jogvédelmi titkárság fennhatóságát, helyzetét, szerkezeti felépítését. és
más létfontosságú kérdéseket mükődésével kapcsolatosan a városi képviselő
testület határozza meg.
13. cikkely
A város lakói jogainak érvényesítésére és kötelezetségeinek valamint a
lakoság szükségleteinek kielégítésére, a városnak lehetősége van cégek,
intézmények és más szervezetek létrehozzására, melyek közszolgáltatást
végeznek az Alapszabályzat keretein belül.
A város szerződéskötéssel, a versenyeztetés szellemében és a
nyilvánosság miatt, megbizhat jogi illetve természetes személyt is ezen cikkely 1.
bekezdésében megfogalmazott tevékenységekre.
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14. cikkely
A lakoság általános, együttes és mindennapi szükségleteinek kielégítésére
egyes városrészekben a városnak lehetősége van helyiközösségek
megalakítására vagy más helyi közigazgatási formák kialakításához.
15. cikkely
A város együttmükődik és társul a többi helyi közigazgatási egységekkel a
közös cél, tervek és fejlődési tervezettek megvalósításának érdekében, valamint
más közös szükségletek érdekében, ezen érdekek megvalósítására a város az
alapszabályzat keretein belül létrehozhat közös érdekvédelmi egységeket,
cégeket, intézményeket és más létesítményeket.
A
város
hatóságai
együttmükődhetnek
civil
szervezetekkel,
segélyszolgálatokkal és más szervezetekkel mindezt a város és a lakosok
érdekeit szem előtt tartva.
16. cikkely
A város együttmükődhet más államok helyi közigazgatási szerveivel, a
Szerb Köztársaság külpolitikai szemléletének keretein belül, tiszteletben tartva a
Szerb Köztársaság területi és jogi berendezését mely öszhangban van az
alkotmánnyal és a törvénnyel.
Az együttmükődés létesítéséről, illetve az együttmükődési megállapodás
megkötéséről más államok közigazgatási egységével a városi képviselő testület
határozhat a Kormány jóváhagyásával.
17. cikkely
A lakosság részt vesz a város önigazgatásában civil kezdeményezéssel,
lakossági gyűléssel, szavazással, valamint az általuk delegált képviselőkkel
mindezt az Alkotmány, Törvény és Alapszabályzat keretein belül.
18. cikkely
A városi szervek mükődése nyilvános.
A nyilvános mükődés biztosítva van :
- kiadványok, hírlapok kiadásával, együttmükődés a médiával, a különböző
határozatok bemutatássa a nyilvánosságnak és a bemutató világhálóra való
feltétele;
- nyilvános párbeszédek és vitaestek megszervezése a város szerveitől, a
törvény, alapszabályzat és a város szerveinek határozatainak keretein belül.
- és más esetekben melyek meg vannak határozva az Alapszabályzattal és
más városi szervek határozataival.
19. cikkely
A fogalmak melyek, ebben az Alapszabályzatban szerepelnek,
beosztásra, munkaköre vonatkoznak férfi nemben vannak megnevezve és
egyértelmű, hogy nőkre is érvényesek.
II

VÁROS JOGHATÓSÁGAI
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20. cikkely
A város hatáskörét az Alkotmány és a törvény álltal meghatározott módon
végzi, valamint a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonom Tartomány álltal
törvényileg átruházott hatáskörök végzése.
21. cikkely
A város szervei álltal, de az Alkotmány és a törvény keretein belül :
1)fejlesztési terveket hoz meg;
2)a Város területrendezési tervét és városrendezési tervét hozza meg;
3) meghatározza a költségvetést és a zárszámadást;
4) meghatározzák a Város forrásjövedelem arányát, valamint a helyi adók
és díjszabások mértékét, értékét és megfizetetés módozatát;
5) szabályozza és biztosítja a kommunális szolgáltatásokat és azok
fejlesztését ( ívóviz ellátás, csapadékvíz és szenyvíz elvezetése és tisztitatása,
hőenergia előállítása és fogyasztokhóz való eljuttatása, kommunális szemét
elszállítatása, városi és városközi utasszállításbiztosítássa, temetők fentartása
és a temetkezési szolgáltatások, nyilvános parkolóhelyek fentartása, köztéri
világítás biztosítása, piacok fentartása, utcák és utak karbantartása, nyilvános
zöldterületek karbantartása és fentartása, kéményseprő szolgáltatás,
zoohigiénés tevékenység) valamint szervezési, anyagi és más feltételek
biztosítása a zavartalan müökődéshez;
6)felügyeletett biztosít a lakóépületek biztonságos használatának
ellenőrzésére valamint a karbantartás ellenértékét is meghatározza;
7) a lakoépületekbe illegálisan beköltözött személyek kilakoltatását végzi
és felügyeli;
8) határozatott hozz az építkezési terület rendezéséről,szabályozza és
biztosítja az építkezési területeket fenntartását és meghatározza a illetékek
mértékét;
9) a helyi fejlesztési tervezeteket meghatározza és felügyeli azok
megvalósítását valamint felügyeli azok álltalános kereteinek előrehaladását a
helyi önkormányzati szervekben;
10) a város tulajdonában lévő üzleti helységek hasznosítását és
bérbeadását felügyeli, valamint meghatározza ezen helyiségek bérbeadási
illetékének mértékét és felhasználásuknak szabályosságát;
11) felügyeli a környezet megvédését, tervezetet készít ezen területek
felhasználásáról és a természeti értékek valamint az életkörnyezet védelmét is
ellátja, valamint ezen területek helyreállítását is biztosítja az alapvető
okmányoknak megfelelően és a specifikus igényeknek, meghatározza ezen
területek használati illetékét és ezek megfizetetését;
12)felügyeli és biztosítja a meglévő utcák, utak és helyi közlekedési utak
fenntartását, felújítását és újak építetését, valamint ezek használatát
13) meghatározza és biztósítja a különleges feltételeket az utasok
szállítására valamint a személyszállítás – takszi szervezését;
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14) meghatározza és biztosítja a vízi áruszállítás szervezését, valamint
szabályozza a város területéhez tartozó partszakaszon a vízi épitmények építési
engedélyezését és a vízben elhelyezhető úszó létesítmények építését;
15) árutartalékot létesít. meghatározza a mennyiségét és szerkezetét a
felelős minisztérium felügyelete melet, mindezt a helyi lakosság ellátásának
érdekében;
16) intézményeket és szervezeteket alapít az általános oktatás, kultúra,
elsődleges egészségmegőrzés, testnevelés, sport, gyermekvédelem és turizmus
területén, valamint követi ezek fejlődését valamint biztósítja ezek fentartásához
szükséges anyagi fedezetet;
17) intézményeket létesít a szociális védelem területén, követi és biztosítja
zavartalan fentartásukat, engedélyezi más jogi és természetes személyek által
létrehozott intézmények mükődési engedélyeztetését, meghatározza ezen
létesítmények mükődési minimum feltételeit, normativákat határozz meg az
általa létesített intézmények fentartásához, szabályzatokat ír elő a szociális
védelemben valamint ellátja az állami gondnokságot;
18) megszervezi a kulturális értékek védelmébe történő munkálatokat,
melyek a város szemszőgéből fontossak, elősegíti a város kulturális és művészi
fejlődését, biztosítja az anyagi fedezetett vagy annak részét a város számára
jelentős kulturális eseményekhez és projektekhez, megteremtí a múzeum,
könyvtár és más kulturális intézmények fentartásához szükséges anyagi
forrásokat;
19) megszervezi a védelmet az elemi és nagyobb károktól és a
tűzvédelmet is, megteremti a feltételeket ezek elhárítására, illetve a károk
ennyhítését;
20) meghozza az alapszabályzatott a termőterületek használatáról, azok
védelméről valamit ezen szabályzatok betartatását is felügyeli, kijelőli az
omlásveszélyes területeket, felügyeli a legelők hasznosítását és ezek
megszüntetéséről;
21) szabályozza és meghatározza a nyilvános kútak használatát
( források, ásót kútak, ártézi kútak), vízgazdálkodás szabályozását,
vízgazdálkodási létesítmények engedélyeztetése és hozzájárulás kiadása a helyi
jellegű létesítményekhez;
22) felügyeli és biztosítja a természetes gyógyhatással rendelkező
területek fentartását és mükődését;
23) segíti és felügyeli a turizmus fejlődését a város területén és
meghatározza az illeték nagyságát;
24)
felügyeli a fejlődést a vendéglátásban, kisiparban és a
kereskedelemben, szabályozza a nyítvatartási időt, egyes kisipari foglalkozások
helyét is szabályozza valamint más mükődési feltételeket;
25) a város vagyona felet rendelkezik,használja az állami javakat és ezen
javak megőrzéséről és növeléséről gondoskodik;
26) szabályozza a háziállatok és más egzotikus állatok tartását és
védelmét;
27) biztosítja a saját jogok és érdekek képviseletének megszervezését;
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28)városiszerveket,
szervezeteket
és
szolgálatokat
alapít
és
meghatározza szerkezeti felépítésüket és mükődésüket;
29) a különböző önmegsegítő és szolidáris tevékenységeket elősegíti a
különleges igényekkel rendelkező személyeknél és azon lakosoknál akik nem
egyenlőek a többiekkel, valamint segítséget nyújt a rokantak szervezetének és
más szociális-humanitárius szervezeteknek melyek a város területén mükődnek;
30) elősegíti a mezőgazdaság fejlődését;
31) megszervezte a lakosok jogi képviseletét;
32) felügyeli a kisebbségek és etnikai csoportok jogainak biztosítását és
védelmét, gondoskodik a nők és férfiak egyenjoguságának megvalósításában,
tervezeteket készítenek és valósítanak meg az egyenjóguság megvalósítására,
valamit az igazságtalánság megszünésére;
33)meghatározza a város területén használatos kisebbségek hivatalos
nyelvét;
34) biztosítja a városban a településre vonatkozó fontoss információk
közétételét szerb nyelven és a kisebbségek nyelvén is melyek hivatalos
használatban vannak;
35) előírja a városi szabályzás megsértéséért járó szankciókat;
36) felügyeleti szerveket hozz létre és felügyeletett valósít meg a
szabályzatok betartatására és a város fenhatósága alá eső általános hatályok
betartására;
37) megalapítja a kommunális rendfentartó szervet, biztosítja és szervezi
mükődését;
38) a békéltető testületek szabályozása és fentartása;
39) szabályozza és biztosítja a város nevének, címerének és más
jelzéseinek használatát;
40) segíti a civilek szervezetének és egxyesületének mükődését;
41) szabályozza és feltételeket hoz létre a fiatalokról való gondoskodásra,
stratégiát hoz létre és valósít meg, és az ifjúsági politikai akciós tervet és
feltételeket hoz létre az ifjúsági szervezeteknek
42) a civil védelmi rendszert megszervezi és biztosítja, meghozza a
védelmi és mentőrendszer fejlesztési tervet és programot, meghozza a
Sérülékenységfelmérést és a Védelmi és mentő rendszer tervezetet rendkívüli
esetekben és elvégez egyéb munkákat amelyek törvényileg elő lettek írva;
43) kiépíti a védelmi terveket amelyek a Szerb Köztársaság Védelmi terv
tervezetének egy része, intézkedik a jogi személyek védelmének
előkészületének
összehangolásában
a
hatályosságukban
lévő
tevékenységekben, az Autonóm tartomány védelmi felkészültségeivel és a Szerb
Köztársaság védelmi tervével, intézkedéseket tesz a város működésének
érdekében háborús és rendkívüli körülmények közöket, felkészültségi
intézkedéseket visz végbe és egyéb intézkedéseket tesz annak érdekében hogy
áttérjenek a háborús vagy rendkívüli állapoti szervezésbe, és elvégez más
munkákat amelyek törvényi előírásra kerültek.
44) Elvégez más munkákat amely a lakosok közvetlen érdekét szolgálják,
az Alkotmánynak, törvénynek és Alapszabályzatnak megfelelően.
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Cikkely 22.
A város elvégez bizalmi munkákat is, egyéb ellenőri felügyeleti munkákat
az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem, bányászat, az áruk és
szolgáltatások, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és erdőgazdálkodás, a
közlekedés, az építőipar területén, és más ellenőri munkákat a törvénynek
megfelelően.
III

VÁROS MUNKÁJÁNAK FINANSZÍROZÁSA

Cikkely 23.
A Város munkáinak elvégzésére amely az Alkotmánnyal és törvénnyel
meghatározásra került, a Szerb Köztársaság hatályossági kereteiben lévő
törvényileg odaítélt munkák elvégzéséhez, és egyéb munkák elvégzéséhez
amelyek hatályosságukból eredően a Vajdasági Autonóm Tartománynak lettek
odaítélve, a várost törvényileg meghatározott jövedelem és kereset illeti.
Cikkely 24.
A város össz jövedelme a Költségvetés össz jövedelme és kihasználható
bármilyen célra, a törvénynek megfelelően és a Város költségvetési
határozatának megfelelően, kivéve azon jövedelmeket melyeknek a
célhasználata törvényileg meghatározásra került.
Cikkely 25.
A Képviselő testület meghozza a Város költségvetését minden fiszkális
évre, amelyben minden jövedelem és kereset kimutatásra kerül,
kötelezettségvállalás és egyéb finansziális tranzakció, kiadás és egyéb kiadás, a
törvénynek megfelelően.
Az év lejártával amelyre a költségvetés meghozatalra került, végső
számla kerül kiállításra a Város költségvetésének megvalósításáról.
Cikkely 26.
A Város költségvetésének elvégzésére a Polgármester választ ad a
Testületnek.
A városi igazgatás köteles rendszeresen követni a költségvetés
megvalósítását és, szükség szerint, de minimum kétszer évente, informálja a
Polgármestert és a Városi tanácsot.
Cikkely 27.
A Képviselő testület átvizsgálja, minimum egyszer évente a munka
programot és a munkajelentéseket és a Város költségvetésének, költségvetési
eszközeinek felhasználásáról szóló jeletnéseket, ha az az Alapszabályzattal
nincs máshogyan meghatározva.
A költségvetési eszközök felhasználásának ellenőrzése érdekében, a
Polgármester a törvénynek megfelelően, városi szolgálatot hoz létre az
ellenőrzésre, és független szervezeti egységet a belső felülvizsgálatra.“
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Cikkely 28.
A lakosok szükségleteinek kielégításáre a Városban vagy annak
részében, az eszközöket önkéntes pénzügyi közvetítéssel tudják beszedni.
Cikkely 29.
Az önhozzájárulás bevezetésének kezdeményezése (a továbbiakban:
Kezdeményezés) a város területén tartalmazhatja:
- minimum 10% lakos amelynek van szavazati joga és azon a területen
tartózkodik ahol az önhozzájárulási eszközök összegyűjtésre kerülnek
- minimum a Testület tanácsosainak 1/3-át.
A város egyes részeiben, a lakott területen, avagy a helyi közösségben az
előző bekezdésben említett szeméylek mellett, a Kezdeményezést benyújthatja a
helyi közösségi szervezet is.
A Kezdeményezést írásos formában nyújtják be a Képviselő testületnek. A
Kezdeményezés mellé benyújtásra kerül azon program is amellyel a források, cél
és az össz finanszírozási eszköz biztosítás meghatározásra kerül a program
megvalósításához amely a határozat tárgyát képezi.
A Képviselő testület köteles az első következő ülésén megbeszélje az
össz érvényes Kezdeményezésről és a meghozott döntésről értesítse a
Kezdeményezés benyújtóját.
Cikkely 30.
A Határozatot a Kezdeményezés elfogadására a Képviselő testület a
többlet szavazattal hozza meg az a tanácsosok össz számát tekintve.
Amikor a Képviselő testület elfogadja a Kezdeményezést, ugyanazon
döntéssel kötelezettségvállalásra bírja a Városi tanácsot hogy megadott
határidőn belül az Ajánlott döntés szövegét előkészítse az önhozzájárulás
bevezetéséről a benyújtott Kezdeményezéssel megegyezően.
Cikkely 31.
A Határozat ajánlata az önhozzájárulás bevezetéséről adatokat tartalmaz
amely az alábbiakra vonatkoznak:
- azon terület ahol az eszközök összeszedésre;
- a szükségletek, illetve célhasználatok amelyekre az eszközök
összegyűjtésre kerülnek;
- fizető fél, az önhozzájárulás módja és határideje, és azon személyek
amelyek ezen kötelezettség alól felmentést kapnak;
-önhozzájárulás összege ( alap, arányos mérték stb.)
-az eszköz nyilvántartás vezetésének módja;
-az összeg és a számolás mértékegység amikor munkára, fuvarozási és
egyéb szolgáltatásokért számolható ki az önhozzájárulás;
- lakosok felügyeletének módja az eszközök célszerű használatában és
- eszköz visszatérítésének módja, amely a határozattal meghatározott
öszegen felül történik.
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A Képviselő testület meghatározza a határozat ajánlatát az öhozzájárulás
bevezetéséről többlet szavazattal a tanácsosok össz számát figyelembevéve.
Amikor a Képviselő testület meghatározza az döntés ajánlatot az előző
bekezdésből, Határozatot hoz a referendumok szétírásáról és az önhozzájárulás
bevezetéséről, megnevezi a Bizottságot amely a referendum megvalósításáért
felel és meghatározza annak feladatait.
Cikkely 32.
Az önhozzájárulás bevezetéséről szóló határozatot a lakosok
referendummal hozzák meg az előírásoknak megfelelően amellyel
szabályozásra kerül a polgárok közvetlen kifejezésének folyamata.
Az előző bekezdésben említett határozatot azon lakosok hozzák meg
amelyeknek választási joguk van és azon a helyen tartózkodnak ahol az
eszközök összegyűjtésre kerülnek.
A határozatot azon személyek is meghozzák amelyeknek nincs választási
joguk és nem az eszköz begyűjtés helyszínén tartózkodnak, ha azon a területen
ingatlanuk van, és az eszközökkel annak használati feltételei javulnak.
A Határozat meghozottnak tekinthető ha arra a lakosok többsége mellette
dönt a lakosok össz számát tekintve ezen Cikkely 2. És 3. bekezdéséből.
IV

A VÁROS SZERVEI

Cikkely 33.
A város szervei: Képviselő testület, Polgármester, Városi tanács és a
Városi igazgatás.
1. Képviselő testület
Cikkely 34.
A Város képviselő testülete a Város legmagasabb szerve amely a helyi
kormányzás általános funkcióit végzi el, az Alkotmánnyal meghatározva,
törvénnyel és ezen Alapszabályzattal.
Cikkely 35.
A Képviselő testületnek 70 tanácsosa van.
A tanácsosok közvetlen választásokon, titkos választással kerülnek
megválasztásra, a törvénynek megfelelően.
A tanácsosok négy évre kerülnek megválasztásra.
A tanácsosnak a tanácsosi mandátuma adott feltételek és a törvény által
meghatározott módon ér véget a mandátuma.
A képviselő testület konstituált választásnak tekinthető a Képviselő testület
elnökéhez és a Képviselő testület titkárának elhelyezésére.
Cikkely 36.
A tanácsos nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem lehet fogva tartott
vagy büntettett a vélemény kinyilvánítása miatt vagy a szavazata miatt a
Képviselő testület vagy munkatestületi ülésen.
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Cikkely 37.
A tanácsosnak joga és kötelezettsége hogy részt vegyen a Képviselő
testület és annak munkatestületének munkájában, ajánlatot tegyen a Képviselő
testületnek egyes kérdések kidolgozására, döntési ajánlatokat hoz és egyéb jogi
aktusokat a Képviselő testület hatályosságában, és a határozati ajánlatok és
egyéb jogi aktusokra módosítást adm és részt vesz a Képviselő testület egyéb
aktivításaiban.
A tanácsos jogában áll az is, hogy rendszeresen értesítést kapjon azon
kérdésekről, amely kihatással van tanácsosi kötelezettségének elvégzésére,
hogy a szervtől és a szolgálatoktól adatokat kérjen amelyek szükségesek a
munkájához, és a szaksegítséget a Képviselő testület ajánlatainak
előkészítésében.
A tanácsosi jogok és kötelezettségek részletesebb meghatározásra
kerülnek a Képviselő testület Ügyviteli szabályzatában.
Cikkely 38.
A tanácsos joga a költségtérítésre a Képviseli testületi üléseken való
részvételre, és annak elhagyására és annak munkatestülete részére, és egyéb
költségtérítésre amely a tanácsosi poszt elvégzéséhez szükséges, a Képviselő
testület külön határozatával kerül szabályozásra.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Cikkely 39.
A Képviselő testület, a törvénynek megfelelően:
Meghozza a Város alapszabályzatát és a Képviselő testület Ügyviteli
szabályzatát;
Meghozza a költségvetést és elfogadja a Város végső számláját;
Meghatározz a Város forrás jövedelmének szintjeit, és a helyi adók és
térítések módját és mértékét a meghatározáshoz
Meghozza a Város fejlesztési tervét és egyéb tevékenységeit
Meghozza a területi tervet, városrendezési tervet és szabályozza az
építési területek használatát
Meghozza a jogi szabályzatokat amelyekkel szabályozásra kerül és
biztosításra a kommunális tevékenységek és azok fejlesztése,
odaítélése, és a kommunális tevékenységének elvégzési módja és
feltételei, és egyéb kérdések amelyek fontosak a kommunális
tevékenységek elvégzését tekintve
Előírásokat és egyéb általános szabályzatokat hoz
Kiírja a városi referendumot és a Város területének részére vonatkozó
referendumot, megmagyarázza az ajánlatokat amelyek a polgári
kezdeményezésben található és meghatározza az határozat ajánlatát
az önhozzájáruláshoz
Szolgálatokat hoz létre, közvállalatokat, intézményeket és
szervezeteket amelyek a város alapszabályzatával kerültek
meghatározásra és felügyeli azok munkáját
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10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)

Megnevezi és elbocsájtja a felügyelő bizottságot és a közvállalatok
igazgatóit, amelyeknek az alapítója jóvájagyását adja az
alapszabályztukra, a törvénynek megfelelően
Megnevezi és elbocsájtja az igazgatási és felügyelő bizottságokat és
az intézmények igazgatóit, vagy a szervezetek és szolgálatok
igazgatüit, és jóváhagyást ad azok alapszabályzatára, a törvénynek
megfelelően.
Létrehozza a közvállalati igazgatók megnevezéséért felelős
bizottságot, amelyeknek az alapítója
Jóváhagyását adja a közvállalatok befektetett tőkéjére, amelyeknek ő
az alapítója
Jóváhagyását adja a tarifára ( árakra, tarifarendszerekre stb.) kivéve ha
az más törvénnyel nem lett előírva hogy más állami szerv adja hozzá a
hozzájárulását
Jóváhagyását adja a tőke értékének meghatározásáról szóló
szabályra, és azon tőke kimutatásához részvényekben, és a tulajdoni
transzformációról szóló határozatra és programra.
Jóváhagyását adja a közvállalatok státusz módosításaira, amelyeknek
ő az alapítója
Megválassza és elbocsájtja a Képviselő testület elnökést és a
Képviselő testület elnök helyettesét
Elhelyezi és elbocsájtja a
titkárt és a Képviselő testület titkár
helyettesét.
Megválassza és elbocsájtja a Polgármestert, és a Polgármester
ajánlatára megválassza és elbocsájtja a Polgármester helyettest és a
Városi tanács tagjait
Meghatározza a városi adókat és egyéb helyi jövedelmeket amelyek a
Várost illetik a törvénynek megfelelően
Meghatározza az építési föld berendezési és használati térítést
Meghozza a a szabályzatot a jóvájagyás megadására a tulajdonjog
bejegyzésére a közvállalatoknál és tőketársaságoknál amelyek
alapítója a Város
Döntést hoz az eltulajdonításról és a bérbeadásról a kiépítetlen
földterületről a Város köztulajdonában
Döntést hoz az eszközökkel való gazdálkodásról a Város
köztulajdonában a törvénynek megfelelően ( használatra adott
eszközök, bérbeadás, köztulajdoni jog átruházása más köztulajdont
élvező személyre térítéssel vagy anélkül, beleszámítva a cserét, a
felhasználó meghatározását az ingatlanon amelyet a Város a
tulajdonába vesz öröklés, ajándék vagy más módon, használati jog
megvonása a törvényi előírások szerint, ingatlan eltulajdonítás a Város
köztulajdonából, ingatlan beszerzése a köztulajdonba, ingatlanok
jelzálogjoga, tőkebefektetés, ingóságokra való kötelezettségvállalás)
Döntést hoz az ingatlanfó feletti igazgatás funkciójának odaítéléséről a
város köztulajdonában törvénnyel előírt szubjektumok részére.
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26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Döntést hoz az üzleti helyiségek bérbeadásáról amely 5 évnél
hosszabb időtartamra szól
Jóváhagyja az üzleti helyiségekbe való befektetéseket amely több mint
5 évre került bérbeadásba
Jogszabályt hoz a Város nyilvános kötelezettségvállalásáról, a
törvénynek megfelelően amellyel a köztartozás szabályozásra kerül.
Előírja a vendéglátói, kereskedelmi és kézműipari objektumok
munkaidejét;
Véleményét adja a köztársasági, tartományi és regionális területi
tervezésre
Meghozza a védelmi tervet és összehangolja azokat a létrejött
problémákkal és szükségletekre
Meghozza a szervezeti határozatot és a civil védelmi határozat
működését a Város területén
Meghozza a védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervezetét és
programját a Város területén
Meghatározza a sérülékenységi vizsgálatot és a védelmi és mentési
tervezetet rendkívüli helyzetekben
Létrehozza a Városi stábot a rendkívüli helyzetekben
Véleményt ad a törvényekre amelyekkel a helyi önkormányzat érdekeit
szolgáló kérdések kerülnek szabályozásra
Jóváhagyását adja a név, címer és más Városi megjelölések
használatára
Elvégez egyéb munkákat a törvénynek és az Alapszabályzatnak
megfelelően.”

Cikkely 40.
A Képviselő testület döntést hoz ha a tanácsosok nagyrésze részt vesz az
ülésen.
A Határozatok szavazati többséggel kerülnek meghozatalra a jelenlévő
tanácsosok részéről, ha az törvényileg vagy az alapszabályzat szerint nincs
máshogy meghatározva.
A Városi Képviselő testület többlet szavazattal dönt az össz tanácsos
számát tekintve ha az alábbiakról dönt:
1) Az Alapszabályzat meghozataláról és módosításáról;
2) A költségvetés meghozataláról és módosításáról;
3) a területi terv és városrendezési tervek meghozataláról és
módosításáról;
4) egyéb esetekben a törvény és ezen alapszabályzat szerint.
Cikkely 41.
A Községi tanács ülését a Községi tanács elnöke hívja össze, szükség
szerint, de minimum egyszer három havonta.
A Képviselő testület elnöke köteles az ülést leszervezni a Polgármester,
Városi tanács vagy a tanácsosok egyharmadának kérésére, hét napos határidőn
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belül, a kérvény benyújtását követően, úgy, hogy az ülés megtartásának napja
legkésőbb 15 napon belül történjen, a kérvény benyújtását követően.
Ha a Képviselő testület elnöke nem szervezi meg az ülést ezen cikkely 2.
Bekezdésében említett határidőn belül, az ülést a kérvényező is ütemezheti, és
azon tanácsos elnököl amelyet a kérvényező meghatároz.
A Képviselő testület elnöke elnapolhatja az ülést amelyet összehívott,
csak abban az esetben ha nem létezik a működéshez szükséges
határozatképesség, más esetekben pedig az ülés elnapolásáról a Képviselő
testület dönt.
Cikkely 42.
Az előkészület módja, összehívás, vezetés, munka és a döntéshozatal a
Képviselő testületi üléseken a Képviselő testület Ügyviteli szabályzatával kerül
meghatározásra.
Cikkely 43.
A képviselő testület állandó és ideiglenes munkatestületeket hoz létre a
hatályosságában lévő kérdések megvitatására.
A Munkatestületek véleményt adnak az előírási ajánlatokra amelyeket a
Képviselő testület hoz meg és egyéb munkákat végeznek el azon területen
amelyre azok létrejöttek.
Az állandó munkatestületek a Képviselő testületekben a Tanácsok és
Bizottságok.
Az állandó munkatestületek tagjai a tanácsosok, és a lakosok megfelelő
területén lévő szakemberek közül kerülnek megválasztásra.
A tagok mandátuma az állandó munkatestületekben a mandátum lejártáig
tartanak a Képviselő testület tanácsosainak, de elbocsájthatók az idő lejárta előtt
is.
Az állandó munkatestület elnöke a tanácsosok közül kerül
megválasztásra.
Az elnököt, elnök helyettest és az állandó munkatestületek tagjait a
Képviselő testület választja meg és bocsátja el, a Képviselő testület elnökének
ajánlatára, előző konzultációval a tanácsosi csoportokkal.
A munkatestület Kezdeményezést nyújthat be a Képviselő testület
elnökének az elbocsátásra, illetve az elnök, elnökhelyettes és a munkatestület
tagjainak megválasztására.
Cikkely 44.
Az állandó munkatestületek tevékenységi köre, összetétele és
munkájának módja részletes szabályozásra kerül a Képviselő testület Ügyviteli
szabályzatával.
Cikkely 45.
A Képviselő testület állandó munkatestületei:
1. A költségvetési és pénzügyi tanács;
2. Ifjúsági tanács;
3. Esélyegyenlőségi tanács;
4. Társadalmi tevékenységek tanácsa;
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5.
6.
7.
8.
9.

Környezetvédelmi tanács;
Személyzeti, Közigazgatási és munkaügyi kapcsolatok bizottsága;
Mandátum kérdésekért felelős bizottság;
petíciók és panaszokért felelős bizottság; és
Előírási bizottság.

Cikkely 46.
A
Képviselő
testület
szükség
szerint,
létrehoz
ideiglenes
munkatestületeket egyes kérdések megvitatására és egyes feladatok
elvégzésére a Képviselő testület hatályosságából.
A Képviselő testület külön határozattal az ideiglenes munkatestület
létrehozásáról, meghatározza az ideiglenes munkatestület nevét és területét
amelyre létrehozásra kerül, a munka összetételét és hatáskörét, a tagok számát
és más fontos kérdéseket amelyek fontosak az ideiglenes munkatestületek
munkájának tekintetében.
Cikkely 47.
A Képviselő testületnek van Képviselő testületi elnöke.
A Képviselő testület elnöke szervezi a Képviselő testület munkáját,
összehívja és elnököl az üléseken, gondoskodik a Képviselő testület munkájának
nyilvánosságának elérésében , aláírja a szabályzatokat amelyeket a Képviselő
testület hozott meg, és egyéb munkákat végez el amelyek az Alapszabályzattal
létrehozásra kerültek és a Képviselő testület Ügyviteli szabályzatával.
A Képviselő testület elnöke lehet teljes munkabeosztáson a Városban,
amelyről a Képviselő testület dönt, a választás során vagy szükség szerint a
mandátum időtartama alatt.
Cikkely 48.
A Képviselő testület elnökét a Képviselő testület választja ki a tanácsosok
közül, négy éves időtartamra.
A Képviselő testület elnökének megválasztása titkos szavazással történik.
Az elnökjelölteket a Képviselő testületben ajánlhatja minimum 1/3 a
tanácsosok számát tekintve írásos formában.
A tanácsos részt vehet csak egy jelölt ajánlásában.
A Képviselő testület elnökének azon jelölt kerül megválasztásra amely
többlet szavazatot kapott az össz tanácsos közül.
Ha több jelölt ajánlott, de egy sem kapott szükséges többletet, a választás
megismétlésre kerül, azon jelöltek között amelyek a legtöbb szavazatot kapták.
A második körben megávlasztásra kerül a jelölt amely a többlet szavazatot
kapta az össz tanácsosok számát tekintve.
Ha a második körben sem kapja meg egyik jelölt a szükséges többlet
szavazatot, a választási folyamat megismétlésre kerül.
Cikkely 49.
A Képviselő testület elnökének van helyettese, amely helyettesíti őt távollétében,
vagy abban az esetben ha gátolva van kötelezettsége elvégzésében.
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A helyettes választása azon módon történik ahogyan a Képviselő testület
elnöke is megválasztásra kerül.
Cikkely 50.
A Képviselő testület elnökének és elnök helyettesének a megválasztott
mandátumi idő előtt jár le, ha lemondást nyújtanak be vagy elbocsátásra
kerülnek.
A lemondást írásos formában kell benyúktani, és ugyanazt nem kell
megbeszélni és nem hoznak róla döntést, csak megállapításra kerül.
A Képviselő testületi elnök és az elnökhelyettes mandátuma azon ülés
megtartásának napján jár le, amelyen a lemondásukat benyújtották, illetve az
első következő Képviselő tanácsi ülésen, ha a lemondás két ülés között történt.
Az Képviselő testületi elnök vagy elnökhelyettes elbocsátásának ajánlatát
benyújthatja a tanácsosok legalább egyharmada a Képviselő testületből.
Az ajánlatot írásos formában kell benyújtani és indokolni kell azt.
Az Képviselő testületi elnök vagy elnök helyettes elbocsátása azon módon
és folyamattal végezhető el ahogyan a választásuk is előre van látva.
Cikkely 51.
A Képviselő testületnek van elnöke amelyik gondoskodik a szakmunkák
megjelenítéséről a Képviselő testületi ülések összehívásával és megtartásával
és azok munkatestületével és kezeli az adminisztratív munkákat amelyek a
munkájukkal kapcsolatos.
A Képviselő testület titkára felel a kért adatok, iratok és okmányok
beküldéséért, ha a Képviselő testület munkája és szabályai fölött végzik a
felügyeletet.
A Képviselő testület titkára a Képviselő testületi elnök ajánlására négy
évre helyezendő el és ismételten elhelyezhető.
A Képviselő testület titkári posztjára elhelyezhető olyan személy amely
jogi egyetemet végzett, szakvizsgát rakott le az igazgatási szerveknél való
munkára és legalább három éves munkatapasztalattal rendelkezik.
A titkár benyújthatja felmondását vagy elbocsátható a mandátum lejárta
előtt a Képviselő testület elnökének ajánlására.
Cikkely 52.
A Képviselő testület titkárának lehey helyettese, amely a távollétében vagy
a kötelezettségének elvégzésének gátolásában helyettesíti őt.
A Képviselő testületi titkár helyettes ugyanazon módon helyezendő el és
bocsátható el ahogyan a Képviselő testületi titkár.
2. Város elvégző szervei
A Város elvégző szervei a Polgármester és a Városi tanács.
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а) Polgármester
Cikkely 53.
A Polgármestert a Képviselő testület választja meg a tanácsosok közül,
négy éves időtartamra, titkos választással, többlet szavazattal a Képviselő
testület össz tanácsosát tekintve.
A Polgármesternek van helyettese amely helyettesíti őt a távollétében
vagy kötelezettségeinek elvégzésének gátolásában.
A Képviselő testület elnöke ajánlja a Polgármester jelöltet.
A polgármester jelölt ajánlja a polgármester helyettest a tanácsosok közül,
amelyet a Képviselő testület ugyanazon módon választ meg, ahogyan a
polgármestert.
A Polgármesternek vagy a polgármester helyettesnek ezen funkcióra való
megválasztással végetér a tanácsosi mandátuma a Képviselő testületben.
A Polgármester vagy a polgármester helyettes állandó munkahelyen
vannak a Városban.
Cikkely 54.
A Polgármester:
1) Bemutatja és képviseli a Várost;
2) Ajánlja a kérdések megoldását amelyekről a Képviselő testület döntést
hoz;
3) utasításokat ad ki a költségvetés végrehajtására;
4) hozzájárulását adja a Városi költségvetés felhasználók általános
szabályaira, amelyekkel meghatározza a benne foglalkoztatott személyek
számát és struktúráját a törvénynek megfelelően
5) létrehozza a városi ellenőrzési szolgálatot és a belső felülvizsgálati
szervezeti egységet
6) döntést hoz az üzleti helyiségek kiadásáról 5 éves időtartamra, a Városi
tanács előzőleg begyűjtött véleménye szerint
7) szabályokat hoz a Képviselő testület hatályosságában a háborús feltétel
esetén és az időjárás okozta katasztrófák esetén, amikor nincs lehetőség
arra hogy a Városi tanács ülése megtartásra kerüljön, azzal hogy köteles
azt benyújtani a Képviselő testületnek jóváhagyásra, amikor annak
megtartása esedékessé válik.
8) Létrehozza a szak, tanácsadási és más munkatestületeket egyes
munkákra a hatályában
9) Irányítja és összehangolja a Városi igazgatás munkáját
10)Meghozza az egyéni szabályokat amelyre a törvény, Alapszabályzat és a
Képviselő testület döntése felhatalmazta
11) Döntést hoz a rendkívüli szituáció meghirdetéséről és annak
megszakításáról a Város területén, a városi stáb ajánlatára, amely a
rendkívüli esetekért felel
12) Ajánlatot tesz a Képviselő testületnek a vezető, helyettes és a rendkívüli
helyzetekért felelős Városi stáb tagjainak elhelyezéséről és
elbocsátásáról
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13)Elvégez egyéb munkákat amelyek az Alapszabályzattal vagy más Városi
szabályzattal meghatározásra kerültek.
A polgármester felel az adatok, iratok és okmányokű időszerű eljuttatásáért, ha
azt a Köztársaság hatályos szerve kéri, illetve az Autonóm tartomány szerve
amely a Város és a Városi igazgatás munkája és szabálya fölött felügyeletet
végez.
Cikkely 55.
A Polgármesternek lejár a mandátuma idő előtt amelyre megválasztásra
került, ha benyújtja lemondását vagy elbocsátásra kerül.
A lemondását írásos formában nyújtja be, és ugyanazt nem szükséges
megvitatni vagy döntést hozni róla, kizárólag meghatározásra kerül.
Az ajánlatot a polgármester elbocsátására a Képviselő testület
tanácsosainak legalább egyharmadának kell benyújtani.
Az ajánlatot írásos formában kell benyújtani és meg kell indokolni azt.
A polgármester elbocsátásának ajánlatát meg kell vitatni és döntést hozni
arról 15 napon belül az ajánlat benyújtásától számítva a Képviselő testület
elnökének.
Ha a Képviselő testület nem bocsátja el a polgármestert, a tanácsosok
amelyek benyújtották az elbocsátási ajánlatot, ismételten benyújthatják a
polgármester elbocsátását, hat hónapos határidő lejárta előtt az előző ajánlat
lejárta előtt.
A Polgátmester elbocsátása azon módon történik ahogy a megválasztása
is előrelátásra került.
A Polgármester elbocsátásával lejár a polgármester helyettes és a Városi
tanács mandátuma is.
Cikkely 56.
A Polgármester helyettes mandátuma lejár idő előtt amelyre
megválasztásra került, ha lemondást nyújt be vagy elbocsátásra kerül.
A lemondást írásos formában kell benyújtani és ugyanazt nem szükséges
megvitatni vagy döntést hozni róla, csak konstatálni.
Az ajánlatot a polgármester helyettes elbocsátására benyújthatja a
polgármester vagy a tanácsosok legalább egyharmada.
Az ajánlatot írásos formában kell benyújtani és meg kell indokolni azt.
A polgármester helyettes elbocsátása azon módon és folyamattal történik
amely a megválasztására is előrelátásra került.
A polgármester helyettes elbocsátási ajánlatával együttesen a
polgármester köteles a Képviselő testületnek benyújtani az ajánlatot az új
polgármester helyettes megválasztására, amely egyúttal elbocsátásról és
megválasztásról is döntést hoz.
A Polgármester és a polgármester helyettes amely benyújtotta lemondását
vagy elbocsátásra került, kötelesek elvégezni folyamatban lévő munkáikat, az új
polgármester megválasztásáig, illetve a polgármester helyettes megválasztásáig.
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2) Városi tanács
Cikkely 57.
A Városi tanácsot a polgármester, polgármester helyettes és a Városi
tanács 11 tagja képezi amelyet a Képviselő testület választ meg, négy éves
időtartamra, titkos választással, a tanácsosok többlet szavazatával.
A Polgármester a Városi tanács elnöke.
A Polgármester helyettes a Városi tanács tagja a funkciója szerint.
A tag jelölteket a Városi tanácsba a jelölt ajánlja a Polgármesternek.
A Városi tanács tagjai amelyeket a Képviselő testület választ meg állandó
munkabeosztásban lehetnek a Városban, amelyről a Képviselő testület hoz
döntést a választás szerint vagy szükség szerint a mandátum időtartama alatt.
Cikkely 58.
A Városi tanács tagjai amelyeket a Képviselő testület választ meg nem
lehetnek egyidejűleg tanácsosok is.
A Városi tanács tagjai amelyeket a Képviselő testület választ meg felelnek
meghatározott területekért amelyek külön határozattal kerülnek meghatározásra
amelyet a Képviselő testület hoz meg.
A tanácsosnak amely a Városi tanács elnökévé kerül megválasztásra lejár
a tanácsosi mandátuma.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Cikkely 59.
Városi tanács:
Ajánlja az Alapszabályzatot, költségvetést és más határozatokat és
szabályzatokat amelyeket a Képviselő testület hoz meg;
Közvetlenül elvégzi és gondoskodik a határozatok elvégzéséről és más
szabályzatokról a Képviselő testület szabályzatait tekintve
Döntést hoz az ideiglenes finanszírozásról abban az esetben ha a
Képviselő testület nem hozza meg a költségvetési döntést a fiszkális év
megkezdése előtt
Előzetes hozzájárulását adja a helyi közösségeknek, intézményeknek,
közügynökségeknek és más szervezeteknek amelyek a városi
köztulajdonban lévő ingatlan használati jogukat élvezik, bérlésre vagy
ugyanazok célszerű használatát tekintve.
Ajánlatot tesz a beszerzési, használati, igazgatási és tárgyakkal való
rendelkezésre amelyek köztulajdonban vannak amelyekről a Képviselő
testület hoz döntést és más hatályos szervek, a törvénynek megfelelően.
Szabályzatot hoz a Képviselő testület hatályosságából háborús helyzetek
vagy természeti katasztrófák esetén, azzal hogy köteles azokat benyújtani
jóváhagyásra a Képviselő testületnek, amikor annak lehetősége adódik
arra hogy összeüljön.
Felügyeletet végez a Városi igazgatás munkája fölött, megsemmisíti vagy
félbeszakítja a Városi igazgatás szabályait, amelyek nincsenek
összehangolva a törvénnel, Alapszabályzattal és más általános
szabályzattal vagy határozattal, amelyet a Képviselő testület hoz meg.
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8) Másodfokú igazgatási folyamatokban foglalatoskodik a lakosok jogairól és
kötelezettségeiről, vállalatokról és intézményekről és más szervezetekről
az igazgatási kérdésekben a Város hatályosságában.
9) Gondoskodik a felhatalmazott hatályosságok elvégzésében a jog és
Köztársasági kötelezettség illetve Autonóm Tartomány kereteiből.
10)Elhelyezi és elbocsátja a Városi igazgatás elnökét.
11) Ajánlja a döntéshozatalt a nyilvános pályázatok elvégzésére a
közvállalatok
igazgatóinak
megnevezésére
és
a
szabályzat
meghozatalára a közvállalati igazgatók megnevezésére melyek alapítója a
Képviselő testület.
12)Létrehoz szak, tanácsadási és más munkatestületeket egyes munkákra
amelyek a hatályában vannak.
13)Elvégez egyéb munkákat a törvénynek megfelelően.
Cikkely 60.
A Polgármester bemutatja a Városi tanácsot, összehívja és vezeti az
üléseit.
A Polgármester felel a Városi tanács munkájának törvényességéért.
A Polgármester köteles megszakítani a Városi tanács azon határozatainak
használatát amelyekre úgy gondolja nincsenek összhangban a törvénnyel.
Cikkely 61.
A Városi tanács döntést hozhat abban az esetben ha az ülésen a
tagjainak nagyobb része részt vesz.
A Városi tanács a többlet szavazattal dönt a jelenlévő tagok közül, ha a
törvénnyel vagy Alapszabályzattal egyes kérdések esetében nincs más arány
előrelátva.
Cikkely 62.
A Városi tanács szervezete, a munkamódja és döntéshozatala
részletesebben kerül szabályozásra az ügyviteli szabályzattal, amelyet a Városi
tanács hoz meg.
Cikkely 63.
A Városi tanács tagjának lejár a mandátuma idő előtt amelyre
megválasztásra került ha benyújtja a lemondását vagy elbocsátásra kerül.
A lemondást írásos formában szükséges benyújtani, azt nem kell
megvitatni vagy döntést hozni róla, csak konstatálni.
Az ajánlat a Városi tanács tagjának elbocsátására benyújtható a
polgármester által vagy a Képviselő testület tanácsosainak legalább egyharmada
által.
Egyúttal az ajánlattal a Városi tanács tagjának elbocsátásáról, a
polgármester köteles a Képviselő testületnek ajánlatot benyújtani az új Városi
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tanács tagjának megválasztásáról, amely egyidejűleg határozatot hoz az
elbocsátásról és a megválasztásról.
A Városi tanács tajga amely lemondást adott be vagy elbocsátásra került,
köteles elvégezni a folyamatban lévő munkákat, az új Városi tanács tagjának
megválasztásáig.
Cikkely 64.
A Képviselő testület mandátumának lejártával lejár az elvégző szervek
mandátuma is, azzal hogy ők elvégzik a folyamatban lévő munkálatokat a saјát
hatályosságában az új polgármester és a Városi tanács kötelezettségére, illetve
az ideiglenes szerv elnökének és tagjainak kötelezettségére, ha a Képviselő
testületben a mandátum a Képviselő testület feloszlása miatt szakadt meg.
Cikkely 65.
A polgármester és a Városi tanács rendszeresen küld jelentéseket a
Képviselő testületnek saját indítványozásukra vagy annak kérésére a
határozatok és más Képviselő testületi határozat megvalósításáról.
3.

Városi igazgatás
Cikkely 66.

Városi igazgatás:
1) előkészíti az előírások tervezetét és más szabályzatot amelyet a
Képviselő testület, a polgármester és a Városi tanács hoz meg;
2) elvégzi a Képviselő testület, polgármester és a Városi tanács egyéb
határozatait
3) Foglalatoskodik az elsőfokú igazgatási folyamatokban a polgári jogokban
és kötelezettségekben, vállalatokban, intézményekben és más
szervezetekben az igazgatási kérdésekben a Váris hatályosságában
4) Elvégzi az igazgatási felügyelet munkáit az előírások elvégzésében és
más Képviselő testületi általános szabályzatokban.
5) Elvégzi a törvényeket és más előírásokat amelyeknek az elvégzése a
Városnak ítéltetett
6) Elvégzi a szak és más munkákat amelyeket a Képviselő testület határoz
meg, a polgármester és a Városi tanács;
7) Nyilvántartást vezet a köztulajdonban lévő eszközökről a törvénynek
megfelelően.
Cikkely 67.
A Városi tanács létrehozásra kerül mint egy egységes szerv.
A Városi igazgatásban létrehozásra kerülnek belső szervezeti egységek a
kapcsolódó feladatok elvégzésére.
Cikkely 68.
A Városi igazgatást a vezető kezeli.
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A Városi igazgatás vezetőjeként elhelyezhető olyan személy amely jogi
egyetemet végzett, az országos igazgatási szervekhez szükséges munkához
vizsgával rendelkezik és legalább öt éves munkatapasztalattal rendelkezik a
szakmájában.
Cikkely 69.
A Városi igazgatás vezetőjét a Városi tanács helyezi el, nyilvános pályázat
alapján, öt évre.
A Városi igazgatás vezetőjének lehet helyettese amely helyettesíti őt
távollétében vagy kötelezettsége elvégzésének gátolásában.
A Városi igazgatás vezetőjének helyettese ugyanazon módon és feltételek
alatt kerül elheylezésre ahogy a vezető.
A szervezeti egységek vezetőit az igazgatásban a vezető osztja be.
Cikkely 70.
Vezető a saját munkájáért és a Városi igazgatás munkájáért felel a
Képviselő testület és a Városi tanács előtt az Alapszabályzatnak és a Városi
igazgatásról szóló határozatnak megfelelően.
Cikkely 71.
A Városi igazgatásban öt Polgármester segéd helyezendő el éspedig:
1. Polgármester segéd a közgazdasági fejlődésért,
2. Polgármester segéd a Városrendezés területén
3. Polgármester segéd a falu és rurális fejlődésért
4. Polgármester segéd a jogi kérdésekre
5. Polgármester segéd az igazgatásra, nemzetközi kapcsolatokra és
európai integrációkra.
A Polgármester segédjeit elhelyezi és elbocsátja a polgármester.
A Polgármester segédek indítványozásokat kezdenek meg, projekteket
ajánlanak és véleményüket adják azon kérdésekben amelyek fontosak a Város
fejlődésének tekintetében azon területeken amelyekre elhelyezésre kerültek és
más munkákat végeznek el a Városi igazgatási Határozatnak megfeleleően.
Cikkely 72.
A Városi igazgatásról szólü határozatot a Képviselő testület hozza meg a
Városi tanács ajánlására.
A szabályzatota Városi igazgatás berendezéséről és rendszerezéséről a
Városi igazgatás vezetője hozza meg, a Városi tanács beleegyezésével.
Cikkely 73.
A Városi igazgatás az igazgatási felügyelet elvégzésében megteheti az
alábbiakat:
1) megparancsolni végzéssel az intézkedések és cselekvések elvégzését
meghatározott időn belül;
2) mandátum bírságot szabhat ki;
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3) bejelentést ad be a hatályos szervnek az elvégzett bűncselekményért
vagy gazdasági szabálysértésért és kérvényt adhat be a szabálysértési
eljárás indítványozására;
4) ideiglenes parancsot, vagy tiltást adhat ki;
5) jelentheti más szervnek, ha arra ok van, hogy intézkedéseket tegyen
amelyre azon szerv felhatalmazást kapott;
6) egyéb intézkedéseket tesz amelyekre törvényileg, előírással vagy
általános szabályzattal felhatalmazást kapott.
A Felhatalmazások és szervezetek a munkák elvégzésére ezen cikkely 1.
Bekezdéséből részletesebb szabályozásra kerülnek a Képviselő testület
határozatával.
Cikkely 74.
A Városi tanács megoldja a Városi tanács és más vállalat, szervezet és
intézmény hatályossági vitáját ha a Képviselő testület döntése szerint döntenek a
polgárok, jogi személyek és más ügyfelek egyes jogairól.
A Városi igazgatás vezetője megoldja a felhatalmazási vitát a belső
szervezeti egységek között.
Cikkely 75.
A Városi tanács vezetőjénék mentességéről a Városi tanács dönt.
A szolgálati személy mentességéről a Városi igazgatásban a vezető dönt.
V

POLGÁROK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

Cikkely 76.
A lakosok közvetlenül részt vesznek a Város munkájának
megvalósításában a vérosi indítványozás útján, a polgári gyűlések és
referendumok által.
1. Polgári indítványozás
Cikkely 77.
A polgárok a polgári indítványozás útján ajánlatot tesznek a Képviselő
testületnek a szabályzatok meghozataláról amellyel meghatározott kérdések
kerülnek szabályozásra a Város hatályosságából, az alapszabályzat
megváltoztatásáról vagy más szabályzatok módosításáról és a referendumok
kiírásáról a törvénynek és az Alapszabályzatnak megfelelően.
A polgári indítványozás érvényesen lett elindítva akkor, ha a polgári
indítványozás aláírotti listája a törvénynek megflelelően került összeállításra és
ha ugyanazt a választók legalább 10%-a aláírta.
Ezen cikkely 1. Bekezdésében említett ajánlatról a Képviselő testület
köteles vitát tartani és hogy a polgároknak indokolt választ adjon 60 napon belül
az ajánlat átvételétől számítva.
2. Polgári gyülekezet
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Cikkely 78.
A Polgári gyülekezet a helyi közösség területére kerül összehívásra.
A polgári gyülekezet által megvitatásra kerülnek és ajánlattétel jön létre a
kérdésekben a Városi szerv hatályosságából.
Cikkely 79.
A Városi gyülekezetet a Polgármester, Városi tanács, a Képviselő testület
elnöke, helyi közösség hatályos szerve vagy a helyi önkormányzat más formája
hívja össze, legalább 10%-uk azon lakosok közé tartoznak melyek tartózkodási
helye a területen található amelyre a polgári gyülekezet megtartásra kerül és a
tanácsosok egyharmada, legalább nyolc nappal a megtartás napja előtt.
Cikkely 80.
A polgári gyülekezet a résztvevők többlet szavazatával elfogadja a
kéréseket és ajánlatokat és továbbítja azokat a Képviselő testületnek vagy más
Városi szervnek és szolgálatnak.
Cikkely 81.
A városi szervek és szolgálatok kötelesek 60 napon belül a polgári
gyülekezet megtartása után, átgondolják a polgárok kéréseit és ajánlatait,
álláspontot foglaljanak azügyben illetve megfelelő határozatot és intézkedést
hozzanak azügyben és erről értesítsék a polgárokat.
Cikkely 82.
A polgári gyülekezet összehívásának módja, és a gyülekezet
álláspontjának meghatározása a Képviselő testület külön határozatával kerül
szabályozásra.
3. Referendum
Cikkely 83.
A városi referendummal a polgárok előzőleg kifejezik magukat egyes
kérdésekkel kapcsolatosan a Város hatályosságában vagy kifejezik magukat a
határozatok jóváhagyásában és a Képviselő testület általános szabályzataival
kapcsolatosan.
A Referendum a Városban kiírható a Város teljes területére és a helyi
közösségre.
Cikkely 84.
A képviselő testület a saját indítványzására, többletszavazattal a
tanácsosok össz számát tekintve kiírhat referendumot a saját felhatalmazásán
belül lévő kérdésekről.
Az ajánlatot a referendum kiírására benyújthatja:
a választók legalább 5 %-a
a helyi közösség szerve
a tanácsosok legalább egyharmada és
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a Városi tanács.

Cikkely 85.
A Képviselő testület köteles kiírni a referendumot a saját hatályosságán
belüli kérdésekben azon ajánlatra amit a választók legalább 10%-a benyújt.
Cikkely 86.
A referendum határozat meghozatalra kerül ha amellett döntött a választó
polgárok többsége, azon feltétel alatt, hogy a lakosok össz számát tekintve
legalább a fele szavazott.
A referendum által hozott döntés kötelező, és a Képviselő testület nem
hagyhatja azt hatályon kívül, és módosításokkal vagy kiegészítésekkel nem
módosíthatja annak jelentőségét az elkövetkezendő egy éves időszakban a
határozat meghozatalának napjától tekintve.
Cikkely 87.
A kiírás napjától a referendum megvalósításának napjáig nem múlhat el
kevesebb mint és több mint 90 nap.
A referendum véghezvitele ( tartalom, referendum kiírási szabályzat,
szabályzat megjelenítése, referendum elvégző szervek, eredmények
meghatározása stb.) a törvénnyel előírt módon és folyamattal végződik el.
Cikkely 88.
A Városi szolgálatok és szervek kötelesek a lakosoknak azok jogainak és
kötelezettségeinek megvalósításában a szükséges adatokat, magyarázatokat és
értesítéseket megadni.
A Városi szolgálatok és szervek kötelesek mindekinek biztosítani a panasz
benyújtását a munkájukra és a helytelen munkavégzésre és a foglalkoztatottak
hozzáállására a Városi igazgatásban.
A Városi szolgálatok és szervek kötelesek megvizsgálni a kiemelt
feltételezéseket a panaszban amelyek a mulasztásra és helytelenségekre
mutatnak rá a munkájukban és hogy a törvény szerint indítványozzák a
szükséges folyamatot a büntetésre és a mulasztások és helytelenségek
eltávolítása érdekében.
A Városi szolgálatok és szervek kötelesek a panaszt benyújtó részére
válaszokkal és információkkal szolgálni arról hogyan tevékenykedtek a panasz
által 30 napos határidőn belül, ha a panaszt benyújtó személy kérvényezi azt.
VI

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Cikkely 89.
A faluban élő polgárok szükségletének és érdekeinek kielégítése
érdekében a falukban helyi közösségek kerülnek megalapításra és más helyi
önkormányzati formák
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A helyi közössége, és más helyi önkormányzati formák, létrejöhetnek
városi településeken is ( negyed, kerület, régió stb.).
A régiók létrehozása és megszűntetése amelyekre létrejönnek a helyi
közösség és más helyi önkormányzati formák, külön határozattal kerülnek
szabályozásra, amelyet a Képviselő testület hoz meg, többlet szavazattal a
tanácsosok össz számát tekintve, előzőleges polgári vélemény mellett.
Cikkely 90.
A helyi közösség, vagy más önkormányzati formáknak Alapszabályzattal
és a Képviselő testület külön határozattal keretezett jogokkal és
kötelezettségekkel rendelkező jogi személy szerepük van.
Cikkely 91.
A helyi közösség, vagy más önkormányzati forma alapszabályzatával
meghatározásra kerülnek a munkák amelyeket elvégez, a szervei vagy a
megnevezési folyamatuk, a szervezetek és szervek munkája, a döntéshozatal
módja és más kérdések amelyek fontosak a helyi közösség munkájára
vonatkozóan, illetve más helyi önkormányzati formára, az Alapszabályzatnak és
a Képviselő testület külön határozatának megfelelően.
Cikkely 92.
A helyi önkormányzat vagy más helyi önkormányzati forma munka
eszközei az alábbiakból kerülnek biztosításra:
1) az eszközök amelyek a Város költségvetési határozatából kerültek
meghatározásra
2) az eszközök amelyeket a lakosok biztosítanak önhozzájárulással;
3) adományok
4) jövedelem amelyet a helyi közösség saját tevékenységeivel szerez meg.
A helyi közösség, illetve a helyi önkormányzat más formája a pénzügyi
terv szerint használja az eszközöket, melyre jóváhagyását a Városi tanács adja.
A Városi tanács átgondolja a
helyi közösség vagy más helyi
önkormányzati forma jelentését a költségvetési eszközök kihasználásáról szóló
és a munka jelentést, minimum évente egyszer.
Cikkely 93.
A Képviselő testület döntésével minden, vagy egyes helyi közösségeknek,
vagy más helyi önkormányzati formáknak odaítélhető egyes munkák elvégzése a
Város hatályából, az ahhoz szükséges eszközök biztosításával.
A munkák odaítélése során a kiinduló pont az, hogy azon munkák
közvetlen és mindennapi jelentőséggel bírnak a helyi közösségben illetve a helyi
önkormányzat más formájában élő személyek életére.
VII HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME
Cikkely 94.
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A Képviselő testület elindíthatja a folyamatot az alkotmányosságának
értékelésére vagy a törvény törvényességére vagy a Szerb Köztársaság vagy az
Vajdasági Autonóm Tartomány más általános szabályzatát, amellyel a helyi
önkormányzatra való feljogosultság megsértésre kerül.
Cikkely 95.
A Polgármesternek joga van Panaszt tenni a Szerb Köztársaság
Alkotmányi bíróságának ha külön szabályzattal vagy az országos szerv
munkájával vagy a Város szervével nem elvégezhető a Város hatályossága.
Cikkely 96.
A Városban meghatározásra kerülhetnek a védő polgárok melyek
felhatalmazást kapnak hogy ellenőrizzék a polgári jogok tiszteletben tartását,
meghatározza a jogi aktusokkal elvégzett sértéseket, olyan tevékenységekkel
vagy a Városi igazgatás és közszolgálatok nem elvégzésével, ha az előírások
megsértéséről és a Városi szervek általános szabályzataival kapcsolatosak.
A felhatalmazás és hatályosság, a hozzáállás, választás és a
kötelezettség megszűnése a védőpolgár részéről a Képviselő testület külön
határozatával kerül szabályozásra.
Cikkely 97.
Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета уређује се
посебном одлуком Скупштине, која се доноси већином гласова од укупног
броја одборника.
A kérdések megvitatásában a megvalósításról, védelemről és feljelsztésről
a polgárok nemzeti esélyegyenlőségét tekintve, a Képviselő testület létrehozza a
Nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsot, mint egyéni munkatestületet,
amelyet a szerb nemzet képviselői és a nemzeti kisebbségek képeznek.
VIII

VÁROSI SZERVEK SZABÁLYZATAI

Cikkely 98.
A Képviselő testület döntéseket hoz és más jogi aktusokat, végzéseket,
zárszókat, ajánlatokat és véleményt ad.
A Polgármester egyéni és más jogi aktusokat hoz a törvénynek és az
Alapszabályzatnak megfelelőenA Városi tanács előírásokat, rendeleteket, irányelveket, határozatokat,
következtetéseket, javaslatokat,és más jogi aktusokat hoz meg a törvény és az
Alapszabályzatnak megfelelően.
A Városi igazgatás előírásokat, rendeleteket, irányelveket, határozatokat,
következtetéseket és más jogi aktusokat hoz meg a törvény és az
Alapszabályzatnak megfelelően.
Cikkely 99.
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A Határozatokat és a Képviselő testület egyéb jogi szabályzatainak
egyezni kell a törvénnyel és az Alapszabályzattal.
A polgármesteri szabályzatoknak és a Városi tanács szabályzatainak
egyeznie kell a törvénnyel, Alapszabályzattal, határozatokkal és a Képviselő
testület más szabályzataival.
A Városi igazgatás szabályzatainak meg kell egyezni a törvénnyel,
Alapszabályzattal, határozatokkal és a Képviselő testület, Polgármester és a
Városi tanács más szabályzataival.
Cikkely 100.
A Városi szervek általános szabályzatai legelőbb a nyolcadik napon
lépnek hatályba a megjelenítés napjától számítva, kivételesen ha indokolt
okokból nem lett előrelátva hogy azok előbb lépjenek hatályba.
Cikkely 101.
A Képviselő testület általános szabályzatai megjelenítésre kerülnek
„Pancsova város Hivatalos lapjában”.
A Városi szervek egyéb szabályzatai megjelenítésre kerülnek azon
szabályzatok szerint előrelátva.
IХ.

ALAPSZABÁLYZAT MEGHOZATALA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Cikkely 102.
Az ajánlat a Statútum meghozatalához vagy módosítására a választók
legalább 10%-a nyújthatja be, a Polgármester, a Városi tanács vagy a
tanácsosok legalább egyharmada.
Az ajánlatot írásos formában, indokolva kell benyújtani.
Az ajánlat elfogadási döntést az Alapszabályzat meghozatalára vagy
módosítására a Képviselő testület többlet szavazattal hozza meg a tanácsosok
össz számát tekintve.
Cikkely 103.
A határozat az ajánlat elfogadására az Alapszabályzat meghozatalához
vagy módosításához, a Képviselő testület meghatározza a meghozatal vagy
Alapszabályzat módosítási módját és folyamatát.
Cikkely 104.
Az Alapszabályzat tervezetét, illetve az Alapszabályzat módosítási
határozatokat a Városi tanács határozza meg a határozattal szabályozott módon
az előző cikkelyből.
A Képviselő testület meghozza, illetve elvégzi az Alapszabályzat
módosítását többlet szavazattal a tanácsosok össz számát tekintve.
Cikkely 105.
Ha az Alapszabályzat összehangolási kötelezettségről van szó a
törvénnyel és más előírásokkal, a Városi tanács meghatározza a jogszabály
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ajánlatát az Alapszabályzat meghozataláról és módosításáról és elküldi azt a
Képviselő testületnek.
Х.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Cikkely 106.
A városi község területe egy vagy több településből áll, illetve egy vagy
több lakott területet, illetve egy vagy több helyi közösséget Pancsova város
területén.
Cikkely 107.
A Városi község az alábbi feltételek alatt jön létre:
- Ha annak területe természeti vagy földrajzi egységet képez, és
gazdaságilag összekötött területet, amelynek fejlett és kiépített kommunikációja
van, a városi község székhelyével, mint gravitációs központtal.
- Hogy a gazdasági és társasági fejlődése annak a területnek, a
materiális, műszaki, személyi és egyéb feltételek biztosítják a városi község
munkájának elvégzését, illetve a meghatározott szükségletek kielégítését amely
közvetlen érdeke a lakosoknak azon a területen.
Cikkely 108.
Külön határozattal, a Képviselő testület létrehoz ideiglenes
munkatestületet amely a Városi tanácsnak elvégzi és elküldi a feltételek
megfelelőségének vizsgálatát az Alapszabályzat 108. Cikkelyéből.
Cikkely 109.
A Városi tanács az ideiglenes munkatestület vizsgálata szerint a
feltételeknek való megfelelőségéről a városi községek létrehozásához a
Képviselő testületnek módosítási ajánlatot, vagy Alapszabályzat kiegészítési
ajánlatot nyújt be.
Cikkely 110.
A módosítási ajánlat, avagy az Alapszabályzat kiegészítését amellyel a
városi községek létrehozása ajánlott, tartalmazza a határozatokat az
elhelyezkedésről, munkákról és a városi község szerveiről és azok
megválasztásának módjáról, egymás közötti kapcsolatokról a városi szervek és a
városi községek között, a városi község munkájának finanszírozásáról, és más
rendeleteket amelyek fontosak a városi községek létrehozásához és
működéséhez.
Cikkely 111.
Az általános rendeletek a Községi szervekben amelyek az Alapszabályzat
meghozatalának napján érvényesek voltak, hatályban maradnak azok
Alapszabályzatával való összehangolásáig, ha a törvénnyel vagy az
Alapszabályzattal nem ellenkeznek.
A Határozatok és más általános szabályzatok a Képviselő testületben a
Képviselő testület határozataival kerülnek összehangolásra hat hónapos
határidőn belül annak hatálybalépését követően.
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A Képviselő testület Határozatot hoz a Városi igazgatásról 60 napon belül
az Alapszabályzat hatálybalépését követően.
Cikkely 112.
Pancsova város Községi igazgatása folytatja munkáját mint Városi
igazgatás míg az előző cikkelyben említett Határozat hatályba lép.
Cikkely 113.
A Községi főügyészség folytatja a munkáját mint Városi főügyészség, a
meglévő szervezettel és a foglalkoztatottak számával míg a Képviselő testület
külön határozata hatályba lép, amellyel szabályozásra kerül a Városi
főügyészség szervezése, hatályköre és munkájának elvégzési módja.
A községi főügyész és annak helyettesei ideiglenesen elvégzik a városi
főügyész munkáját, és annak helyetteseinek munkáját míg a városi főügyész
megnevezésre kerül, és annak helyettesei a Képviselő testület külön
határozatának megfelelően , ezen cikkely 1. Bekezdéséből.
Cikkely 114.
A költségvetési ellenőrzési szolgálat és felülvizsgálat folytatja munkáját
mint a Városi szolgáltatás a költségvetési ellenőrzésre és felülvizsgálatra a
meglévő szervezéssel és a foglalkoztatottak számával míg a Polgármester külön
határozata hatályba lép amellyel a szervezés , hatáskör és a munka elvégzési
módja szabályozásra kerül.
Cikkely 115.
Ezen Alapszabályzat hatálybalépésével érvényét veszti Pancsova község
Alapszabályzata ( „ Pancsova község Hivatalos Lapja”,szám: 6/2002, 11/2005 и
19/2006).
Cikkely 116.
Ezen Pancsova város Alapszabályzatának
megjelenítésre kerül „Pancsova város Hivatalos Lapjában”.
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