
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 16[с7] szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - helyesb., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 – másik törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 és 

118/2021 szám) alapján a Pénzügyi Osztály meghozza az alábbi: 

 

 

 

TERVET A NEMEK SZERINTI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉS FOKOZATOS 

BEVEZETÉSÉRŐL TOPOLYA 2023. ÉVI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSE 

ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS MEGHOZATALÁNAK FOLYAMATÁBA 

 

 

  A nemek szerinti költségvetés-tervezés, vagyis a nemek közötti egyenlőség elvének 

bevezetése a költségvetési folyamatba a költségvetés nemek szempontjából történő elemzését, 

valamint a bevételek és a kiadások átstrukturálását jelenti a nemek közötti egyenlőség javítása 

érdekében. Topolya község elkötelezett amellett, hogy folyamatosan javítsa a közpénzgazdálkodás 

minőségét, amely hatékony választ ad a helybéli közösség igényeire. A nemek szerinti költségvetés-

tervezés hozzájárul a költségvetés hatékonyságának és átláthatóságának javításához, és jobb 

betekintést tesz lehetővé a nők és a férfiak költségvetési eszközökből származó előnyeibe. 

 

A nemek szerinti költségvetés-tervezés Topolya község 2023. évi költségvetési eszközeinek 

felhasználói számára történő fokozatos bevezetésének terve (a továbbiakban: Terv) fokozatosan 

beépíti a nemek szerinti költségvetés-tervezést Topolya község költségvetési felhasználói esetében: 

a Községi Közigazgatási Hivatalnál a 3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés, 11. Program – 

Szociális és gyermekvédelem, 12. Program – Elsődleges egészségvédelem, 15. Program – A helyi 

önkormányzat általános szolgáltatásai, valamint a Községi Képviselő-testületnél és a Községi 

Tanácsnál a 16. – A helyi önkormányzat politikai rendszere programon belül, a társadalmi nemek 

szerinti komponensek, illetve a nemek szerinti célok és indikátorok meghatározása által az öt 

program keretében. 

 

1. A nemek szerinti költségvetés-tervezés bevezetését a 2023. évi költségvetés elkészítésének 

és meghozatalának folyamatába az alábbi táblázatban bemutatott terv szerint állapítjuk 

meg: 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 400-14/2022-III-2 

Дана: 30.03.2022. 

БАЧКА ТОПОЛА 

Телефон: (024) 715-899 

Телефакс: (024) 715-545 

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 

Irat szám: 400-14/2022-III-2 

Kelt: 2022.03.30. 

TOPOLYA 

Telefon: (024) 715-899  

Telefax: (024) 715-545 

 



 

 

 

Sor-

szám 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI 

FELHASZNÁLÓ ELNEVEZÉSE 

A PROGRAM ELNEVEZÉSE1 

(esetlegesen a programtevékenységek is) 

1. Topolya Községi Közigazgatási Hivatala 

3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés 

11. Program – Szociális és 

gyermekvédelem 

12. Program – Elsődleges egészségvédelem 

2. Topolya Községi Közigazgatási Hivatala 
15. Program – A helyi önkormányzat 

általános szolgáltatásai 

3. Topolya Községi Tanácsa 
16. Program – A helyi önkormányzat 

politikai rendszere 

4. Topolya Községi Képviselő-testülete 
16. Program – A helyi önkormányzat 

politikai rendszere 

 

  Ez a terv minimálisnak tekinthető azon költségvetési felhasználók és programok 

tekintetében, amelyek esetében beépítésre kerülnek a nemek szerinti komponensek, mégpedig úgy, 

hogy legalább egy nemek szerinti cél meghatározásra kerül a terv által meghatározott minden 

program keretében, a program vagy a programtevékenység szintjén, s arra törekszünk, hogy a nemi 

szempontokat mindkét szinten alkalmazzuk. A nemek szerint meghatározott célok mindegyike 

mellett kötelezően definiálni kell legalább egy nemi alapú indikátort – mutatót, amely nyomon 

követi a program és/vagy programtevékenység céljának elérését.  

 

A tervben szereplő programszámok és –elnevezések csak a helyi önkormányzati egységek 

2023-ra megállapított egységes programjainak és programtevékenységeinek jegyzéke szerinti 

megfelelő programszámokkal és –elnevezésekkel való összehangolás tekintetében módosíthatók.  

 

A nemek szerinti célok és mutatók meghatározásakor a költségvetési felhasználók a releváns 

helyi stratégiai és tervdokumentumokat használják, s tartják magukat az olyan nemzeti ágazati vagy 

horizontális dokumentumokban foglalt nemi esélyegyenlőségi elvekhez, mint amilyen a Nemzeti 

Nemi Esélyegyenlőségi Stratégia. 

 

1. A nemek szerinti költségvetés-tervezés bevezetése tevékenységeinek és támogatásának 

koordinációs teendőit a Pénzügyi Osztály keretében végzik, a nemi esélyegyenlőségi 

tanáccsal együttműködve. 

2. Minden költségvetési felhasználót arra ösztönzünk, hogy a programszerű költségvetés 

kidolgozása során a hatáskörükbe tartozó programokon, programtevékenységeken és 

projekteken keresztül készítsenek személyekre vonatkozó indikátorokat/mutatókat úgy, 

hogy nemek szerint legyenek beosztva.  

3. Ez a terv megjelenik Topolya község honlapján, s megküldjük a község minden 

költségvetési felhasználójának.  

 

 

Fekete Ildikó, s.k. 

A PÉNZÜGYI 

OSZTÁLY VEZETŐJE 

  

                                                 
1 A programok száma és elnevezése, illetve kódolása összhangban áll a HÖE 2022. évi költségvetésre megállapított 

egységes költségvetési programszerkezetével 


