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77. 
 A Szerb Köztársaság alkotmányának (A Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 90/1. szám) 115., A helyi 
önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 99/49. szám) 13. és Topolya község 
statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4. szám - tisztázott szöveg) 63. szakasza alapján, Topolya község 
Képviselő-testülete, a 2000. december 14-i  ülésén, meghozza 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

STATÚTUMÁNAK TERVEZETÉT  
 

I  ALAPRENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

 Topolya község olyan területi egység, amelyben az állampolgárok megvalósítják a számukra közvetlen 
érdekekkel bíró helyi önkormányzatot, az alkotmány, a törvények és e statútum által meghatározott ügyekben. 

 
2. szakasz 

 
 A község mint helyi önkormányzati egység területét törvény szabályozza. 

A község törvényben megállapított területét a megjelölt kataszteri községekben található alábbi települések 
alkotják:  
 

Sor- 
szám 

TELEPÜLÉS KATASZTERI KÖZSÉG 

1.  Brazilia Gunaras 
2.  Bajsa Bajsa 
3.  Topolya Topolya - város 

Topolya 
4.  Bački Sokolac Gornja Rogatica 
5.  Bogaras Gunaras 
6.  Gornja Rogatica Gornja Rogatica 
7.  Gunaras Gunaras 
8.  Zobnatica Mali Beograd 
9.  Karađorđevo Mali Beograd 
10.  Kavilló Gunaras 
11.  Krivaja Gornja Rogatica 
12.  Mali Beograd Mali Beograd 
13.  Mićunovo Topolya - város 
14.  Zentagunaras Zentagunaras 
15.  Njegoševo Njegoševo 
16.  Obornyacsa Gunaras 
17.  Orešković Gornja Rogatica 
18.  Pannónia Bajsa 
19.  Pacsér Pacsér 
20.  Pobeda Gunaras 
21.  Svetićevo Gunaras 
22.  Srednji Salaš Bajsa 
23.  Moravica Moravica 

 
 Topolya község székhelye Topolyán van. 

3. szakasz 
 

 Topolya község jogi személy. 
 A községnek kerek pecsétje van, amely a Szerb Köztársaság cimerét és körülötte a szerb nyelvű - cirill és latin 
betűs, valamint magyar, ruszin és szlovák nyelvű "Szerb Köztársaság - Vajdaság Autonóm Tartomány - Topolya község 
– Topolya” feliratot tartalmazza. 

 
4. szakasz 
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A községnek címere és zászlója van. 

 A címer és a zászló külalakját, használatának módját és feltételeit a Képviselő-testület külön határozatban szabályozza.  
                 A topolyai községi címer és zászló tartalmának és külalakjának megváltoztatásához jóváhagyást kell kérni a Szerb 
Köztársaság Helyi Önkormányzati Minisztériumától. 
 

5. szakasz  
 
 Topolya község napja szeptember 15-e. 
 A község napjáról való megemlékezés módját a Községi Képviselő-testület külön határozatban szabályozza. 
 A Topolya község napjának megváltoztatásáról szóló határozat meghozatalához jóváhagyást kell kérni a Szerb 
Köztársaság Helyi Önkormányzati Minisztériumától.  

6. szakasz 
 

A községben a szerb a magyar a ruszin és a szlovák nyelv és ezek írásmódja van egyenrangú hivatalos használatban. 
7. szakasz 

 
A község bel- és külföldön gazdasági, művélődési és egyéb együttműködést folytat más községekkel és 

állampolgárokkal. 
A község együttműködik más községekkel, hogy megvalósíthassa saját fejlesztési programjait, kielégíthesse 

meghatározott közös érdekű szükségleteit és megoldjon más kérdéseket is az önkéntesség, a kölcsönösség és a szolidaritás alapján. 
Az együttműködés megvalósítása során a község társíthatja eszközeit más községekkel- és városokkal, közös szerveket, 

pénzalapokat, alapítványokat, szervezeteket és szolgálatokat alakíthat és közös tevékenységeket folytathat a község és állampólgárai 
érdekében. 

8. szakasz 
 

A községnek külföldi városokkal, nemzetközi szervekkel és szervezetekkel, helyi egységekkel való együttműködése a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a Szerb Köztársaság egységes külpolitikája keretében zajlik. 

A község egyes bel- és külföldi községeket és városokat, amelyekkel együttműködést folytat, testvérvárosává 
nyilváníthat. Erről a községi Képviselő-testület külön határozatot hoz. 

 
9. szakasz 

 
A község fenntartja és serkenti a kapcsolatokat és az együttműködést azokkal az állampolgáraival, akik tartósan vagy 

ideiglenesen elköltöztek a község területéről, ugyanakkor pedig nem vétettek a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a Szerb 
Köztársaság törvényei ellen, és igyekszik érdekeltté tenni őket abban, illetve megteremteni a kedvező feltételeket ahhoz, hogy 
visszatérjenek és befektetéseket eszközöljenek a község gazdasági és kulturális fejlődésébe. 

 
10. szakasz 

 
A község szerveinek munkája a nyilvánosság  számára hozzáférhető. 
A munka nyilvánosságát és az állampolgárok tájékoztatását közelebbi rendelkezésekkel a Képviselő-testület és 

munkatestületeinek ügyrendje, a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat és a Községi Közigazgatásról szóló 
határozat szabályozza. 

 
II. A KÖZSÉG TEENDŐI 

 
11. szakasz 

 
A község az állampolgárokat közvetlenül érintő, az alkotmányban, a törvényben és a község statútumában meghatározott 

teendőket végzi. 
12. szakasz 

 
A község mint a helyi önkormányzati egység saját szervei révén a törvénnyel összhangban a következő teendőket végzi: 
1. meghozza az illetékességébe tartozó fejlesztési programot és a megvalósítását szolgáló jogszabályokat;  
2. meghozza a rendezési tervek összes fajtáit és a végrehajtásukra vonatkozó aktusokat; 
3. meghozza a költségvetést és a zárszámadást; 
4. rendezi és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését;  
5. rendezi és biztosítja a városi építési telkek és üzlethelyiségek használatát; 
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6. biztosítja a kommunális, infrastrukturális, lakásügyi, üzleti és egyéb létesítmények építésének, karbantartásának és 
használatának feltételeit, rendezi a közterületeket és meghatározott rendeltetésű egyéb területeket, és biztosítja a rendezésük és 
használatuk feltételeit; 

7. gondoskodik a helyi jellegű utak, utcák, falusi, mezei és egyéb kategorizálatlan utak építéséről, karbantartásáról és 
igazgatásáról; 

8. gondoskodik az állampolgárok meghatározott közoktatási, művelődési és sportbeli szükségleteinek kielégítéséről;  
9. gondoskodik az állampolgárok meghatározott egészségvédelmi, szociális védelmi, társadalmi gyermek- és 

ifjúságvédelmi szükségleteinek kielégítéséről; 
10. gondoskodik a közszolgálati tájékoztatásban fölmerülő meghatározott szükségletek kielégítéséről; 
11. gondoskodik a vendéglátóipar, a kisipar, az idegenforgalom és a kereskedelem fejlesztéséről, és megteremti az e 

téren folytatott tevékenység meghatározott feltételeit; 
12. gondoskodik a környezetvédelemről, a természeti javak és a természetes gyógyhatással bíró területek 

hasznosításáról és fejlesztéséről; 
13. gondoskodik a falvak fejlesztéséről, a mezőgazdasági földterületek és vizek megvédéséről, hasznosításáról és 

rendezéséről, az állat- és növényvilág megvédésének és fejlesztésének ezeken a területein rendezi a megfelelő feltételeket; 
14. végrehajtja a Szerb Köztársaság törvényeit, egyéb olyan előírásait és jogszabályait, amelyeknek végrehajtásával a 

községet bízták meg, biztosítja a község előírásainak és egyéb jogszabályainak végrehajtását; 
15. a töménnyel összhangban szerzi, használja és igazgatja az állami tulajdonban levő eszközöket;  
16. gondoskodik az állampolgárok jogainak érvényesítését szolgáló jogsegélynyújtásról; 
17. szemeket, szervezeteket és szolgálatokat létesít a község szükségleteire, és szabályozza azok megszemezését és 

működését; 
18. helyi közösségeket alakít; 
19. megerősíti a helyi közösségek alapszabályát; 
20. gondot visel a község törvényben megállapított jogainak védelmére az esetben, ha az államigazgatási szemek 

vagy a Szerb Köztársaság kormánya megsérti ezeket a jogokat; 
21. az alkotmánnyal, a töményekkel és a községi statútummal összhangban az állampolgárokat közvetlenül érintő 

egyéb teendőket is ellát. 
III. KÖZSÉGI BEVÉTELEK 

 
13. szakasz 

 
Az alkotmányban, a töményekben és a statútumban megállapított teendők ellátásáért a községet megilletik a 

törvényben mégállapított bevételek. 
A községre bízott teendők ellátásáért a köztársasági költségvetés állapít meg eszközöket. 

   A jelen szakasz 2. bekezdésében említett eszközök mértékét a községre bízott teendők természete, összetettsége és 
terjedelme szabja meg. 

14. szakasz 
 

A községben élő állampolgárok közös szükségleteinek kielégítésére a tőrrénnyel összhangban közvetlen állampolgári 
véleménynyilvánítás alapján, önkéntes járulékkal is gyűjthetők be eszközök 

 
15. szakasz 

 
A község a törvénnyel összhangban szerzi, használja és igazgatja az állami tulajdonban levő eszközöket. 
Az eszközök szerzésének, használatának és igazgatásának feltételeit, módját és mércéit a Képviselő-testület külön 

határozatban szabályozza. 
16. szakasz 

 
A község önállóan rendelkezik az őt megillető bevételekkel.  
A község pénzt vehet föl és hitelfelvételi szerződést köthet. 
A község pénzalapokat és a községi jelentőségű tevékenységek pénzellátásának egyéb formáit hozhatja létre.  
 

17. szakasz 
 

A községnek költségvetése van, amelyben ki kell mutatnia község valamennyi bevételét és kiadását. 
A községi költségvetésben elkülönítve kell kimutatni és vezetni azokat az eszközöket, amelyeket a köztársasági 

költségvetésből utaltak át a községre bízott teendők pénzellátásaira 
A költségvetést és a zárszámadást a törvénnyel összhangban kell meghozni. 
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IV. AZ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZVÉTELE A KÖZSÉGI TEENDŐK VÉGZÉSÉBEN 
 

18. szakasz 
 

 A jelen statútumban megállapitott egyes kérdésekről az állampolgárok népszavazás útján döntenek. 
 Az állampolgárok a törvényben megállapitott egyéb esetekben is népszavazással döntenek. 
 

19. szakasz 
 

 Az állampolgároknak jogukban áll népi kezdeményezés útján javasolni a Képviselő-testületnek olyan jogszabály 
meghozatalát, amely a község hatáskörébe tartozó valamely kérdést fog szabályozni, továbbá a statútum és egyéb jogszabályok 
módositását, népszavazás kiirását, valamint egyéb kérdések megoldását a törvényekkel és a statútummal összhangban. 

 
20. szakasz 

 
 Egyes kérdések, amelyekről a Kéviselő-testület dönt, az állampolgárok megvitathatnak állampolgári gyűléseken, és a 
helyi önkormányzati szervek képviselőinek részvételével térsadalmi vitát szervezhetnek ezekről a kérdésekről. 
 

1. N é p s z a v a z á s   é s  n é p i  k e z d e m é n y e z é s 
 

21. szakasz 
 

 A választójoggal és a község területén állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok a törv-nyekkel és e statútummal 
összhangban közvetlenül, népszavazással és népi kezdeményezés érvényesitésével részt vesznek a község hatáskörébe tartozó 
teendőkről való döntéshozatalban. 

22. szakasz 
 

 A népszavazás kiirását javasolhatja: 
 - legalább 100 (száz) állampolgár, 
 - legalább 10 (tiz) képviselő-testületi tag, 
 - a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága, 
 - a Helyi Közösség Tanácsa. 
 A Képviselő-testület köteles megvitatni a népszavazás kiirására vonatkozó minden javaslatot és határozatáról 
tájékoztatni az inditványozót. 

23. szakasz 
 

 Népi kezdeményezés útján az állampolgárok megfelelő jogszabály megváltoztatását vagy meghozatalát 
inditványozhatják. 
 Népi kezdeményezés meginditásához 1000 választójoggal és a község területén állandó lakóhellyel rendelkező 
állampolgár aláirása szükséges. 

24. szakasz 
 

 A község népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolitásának eljárását a Képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
külön határozattal szabályozza részletesen. 
 

2. Á ll a m p o l g á r i   gy ű l é s  
25. szakasz 

 
 Állampolgári gyűlés a helyi közösség egészére vagy egy részére tartható. 
 Állampolgári gyűlés a képviselő-testületi tagok választására kijelölt választóegységre kiterjedően is tartható. 

 

26. szakasz 
 

 Az állampolgári gyűlést a helyi közösségi tanács elnökének kötelezően össze kell hivnia, ha azt a helyi közösség vagy a 
választóegység területéről legalább 20 állampolgár kezdeményezi, ha képviselő-testületi tag javasolja, vagy a Képviselő-testület 
elnöke kéri. 
 Az állampolgári gyűlés megszervezését és lebonyolitásának módját külön képviselő-testületi határozattal kell 
szabályozni. 
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27. szakasz 
 

 Az állampolgári gyűlés: 
 - a képviselő-testületi elnök és a községi szervek egyéb képviselői jelenlétében megvitat olyan kérdéseket, amelyekről a 
Képviselő-testület fog dönteni, és társadalmi vitát szervez róluk, 
 - kezdeményezést és javaslatokat tesz egyes kérdések megoldására. 
  

3. H e ly i  k ö z ö ss é g e k 
 

28. szakasz 
 

A helyi önkormányzat meghatározott területén élő lakosságot közvetlenül közösen érintő szükségletek kielégítésére a 
község az illető területen élő lakosság előzetesen kikért véleménye alapján a jelen statútummal összhangban helyi közösséget 
alakíthat. 

Az állampolgárok a helyi közösségben olyan közös szükségleteket is kielégítenek, amelyeket maguk állapítottak meg.  
29. szakasz 

 
A helyi közösségnek e statútummal összhangban történő megalakításáról szóló jogszabálynak meg kell határoznia azt 

a területet, amelyre a helyi közösség alakul, a helyi közösség megszervezését és az ottani teendők ellátásának módját, valamint a 
működéséhez fontos egyéb kérdéseket. 

 
30. szakasz  

 
A helyi közösségben megalakul a helyi közösség tanácsa, amelynek tagjait a helyi közösség területén állandó 

lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok választják. 
A helyi közösség tanácsának választását a helyi közösség alapszabályával összhangban a Községi képviselő-testület 

elnöke írja ki. 
 31. szakasz  

 
A helyi közösség teendôinek ellátásához szükséges eszközöket a következôk képezik: 

- a polgárok által helyi járulék útján vagy más módon közvetlenül társított eszközök, 
- az érdekelt vállalatok és egyéb alanyok által a helyi közösség tevékenységére elkülönített eszközök, 
- a helyi közösségnek a helyi közösség alapszabályával összhangban kifejtett tevékenységével megvalósított szolgáltatási díjai 
és egyéb bevételei,  
- a község által a helyi közösségnek a helyi közösség illetve a község fejlesztési terveivel és programjaival összhangban 
átengedett bevételek, 
- a község költségvetésében elôirányozott eszközök, 
- az ajándékok és egyéb eszközök. 

 
32. szakasz 

 
A helyi közösség az alapszabályában és az alapítójogszabályban megállapított jogok és kötelezettségek tekintetében 

jogi személyiséggel bír. 
A helyi közösség a törvényekkel és a képviselő-testületi határozatokkal összhangban szerzi, használja és igazgatja az 

állami tulajdonban levő eszközöket. 
33. szakasz 

 
A község a helyi közösséget csupán azt követően szüntetheti meg, ha ahhoz kikérte a helyi közösség területén állandó 

lakóhellyel rendelkező állampolgárok többségének véleményét. 
 

V. A KÖZSÉG SZERVEI 
 

1.A Képviselő-testület 
34. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testület a törvényekkel összhangban: 

1. meghozza a község statútumát, ügyrendjét, fejlesztési programját, költségvetését, zárszámadását, valamint egyéb 
határozatokat és jogszabályokat; 

2. rendezési terveket hoz, szabályozza az építési telkek felhasználását; 
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3. szabályozza a területén levő települések rendezésének általános feltételeit, a köz- és egyéb területek használatát, a parkolóhelyek 
használatának feltételeit és módját; 

4. szabályozza a települések közterületein és beépítetlen építési telkeken álló építmények építésének feltételeit és módját, illetve felállítását és 
eltávolítását, szabályozza az emberek életét és egészségét, a szomszédos építményeket és a közlekedés biztonságát közvetlenül 
veszélyeztető építmények eltávolításának feltételeit; 

5. meghatározza azokat a területeket, amelyeken az üzleti tevékenység meghatározott válfajai űzhetők, valamint a kommunális hulladék 
tárolásának módját; 

6. szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését, szabályozza a kommunális tevékenységek ellátásában 
fölmerülő teendők megszervezésének feltételeit és módját, valamint a kommunális tevékenységek ellátását érintő egyéb kérdéseket; 

7. megállapítja a telekrendezési és telekhasználati téritményt, az általa igazgatott lakóépületek karbantartásáért fizetendő térítmény mértékét, 
az üzlethelyiségek és az üzleti tevékenységnek helyet adó lakások karbantartási költségei fizetésének mércéit és módját, megállapítja a 
kommunális javak használata utáni térítményt, 

8. helyi kommunális illetékeket vezet be; 
9. szabályozza az utcák és terek, helyi jellegű utak, falusi, mezei és a településeken belüli egyéb kategorizálatlan utak építésének és 

karbantartásának feltételeit, szabályozza az illető utak és utcák igazgatását, jóváhagyja az építésüket; 
10. szabályozza a község területén folyó menetrendszerű utasszállítós ellátásának megszervezését és módját; 
11. szabályozza az általános és középiskolák építését, felújítását, beruházási és folyamatos karbantartását, gondoskodik az általános és 

középiskolák fölszereléséről, dologi költségeiről és amortizációjáról; 
12. szabályozza az általános iskola székhelyétől négy kilométernél távolabb lakó tanulók utaztatásának feltételeit és módját, fogyatékos tanulók 

esetében pedig az otthonuk iskolától való távolságától függetlenül szabályozza az utaztatásukat, valamint szabályozza az általános iskolába 
járó fogyatékos gyermekek utaztatását, étkeztetését és elhelyezését, ha a község területén nincs megfelelő iskola; 

13. szociális védelmi és társadalmi gyermekvédelmi intézményeket alapít, gondoskodik az építésükről, bővítésükről, fölszerelésükről, 
korszerűsítésükről és működésük feltételeiről; 

14. meghatározza a temetők helyét, szabályozza építésük, védelmük és fenntartásuk feltételeit, szabályozza a temetkezés feltételeit és módját és 
e feltételek megszervezésének módját, illetve a művelődéstörténeti hagyományok szempontjából jelentős műemlékek és emlékművek 
karbantartásának feltételeit; 

15. meghozza a mezőgazdasági földterület védelmének, használatának és rendezésének alapjait, gondoskodik azok végrehajtásáról, 
meghatározza az erózióveszélyes területeket, és erózióellenes intézkedéseket ír elő; 

16. szabályozza a falusi települések vízvezeték-hálózata építésének és karbantartásának általános feltételeit és módját; 
17. jogszabályt alkot a meghatározott természeti javak védelem alá helyezéséről; 
18. községi népszavazást ír ki, dönt a népi kezdeményezésben tett javaslatokról, és megerősíti az önkéntes járulékról szóló határozat javaslatát; 
19. létrehozza a községi statútumban megállapított községi szerveket, szervezeteket és szolgálatokat; 
20. megválasztja és fölmenti a Képviselő-testület elnökét és alelnökét, a Végrehajtó Bizottság elnökét és tagjait;  
21. kinevezi és fölmenti a Képviselő-testület titkárát; 
22. kinevezi és fölmenti az általa alapított szervezetek igazgató- és felügyelőbizottságát, kinevezi és fölmenti az igazgatójukat, jóváhagyja a 

jogszabályaikat; 
23. felügyeletet gyakorol a községi szervek, közvállalatok és szolgálatok munkája fölött; 
24. gondoskodik az idegenforgalmi helyek rendezésének feltételeiről és a kommunális, sport-, szabadidős és az idegenforgalom fejlődését 

elősegítő egyéb tevékenységek fejlesztéséről és előmozdításáról, valamint az idegenforgalmi tájékoztató és propagandatevékenység 
megszervezésének feltételeiről; 

25. szabályozza a vendéglátóipara, kereskedelmi és kisipari létesítmények nyitvatartását, működésük és üzletvitelük egyéb feltételeit, 
megállapítja a természeti javak, források, közkutak és kifolyók használatának feltételeit és igazgatásának módját, dönt a legelő művelési ág 
megváltozta fásáról; 

26. szabályozza a háziállatok tartásának és védelmének feltételeit, és belföldi forgalomban gondoskodik az állatokra elrendelt vesztegzár 
feltételeiről; 

27. intézkedéseket állapít meg elemi csapások közvetlen veszélye esetére, és intézkedéseket hoz az elemi csapások közvetlen 
következményeinek enyhítésére és elhárítására; 

28. a kivételes és nagy jelentőségű művelődési javak kivételével gondoskodik a művelődési javak védelméről és a művészeti 
alkotótevékenység fejlesztéséről; 

29. könyvtárakat alapít és gondoskodik a könyvek és egyéb kiadványok begyűjtésének, feldolgozásának, őrzésének és használatra adásának 
feltételeiről és a működés feltételeiről; 

30. gondoskodik az általa alapított olyan művelődési intézmények létesítményeinek építéséről, feaújításáról és karbantartásáról, amelyekben a 
község állampolgárai művelődési szükségleteiket elégítik ki, gondoskodik a községi jelentőségű művelődési intézmények (művelődési 
javak védelmével foglalkozó intézmény, könyvtárak, színházak, művelődési házak stb.) működtetéséről, karbantartásáról és programjának 
megvalósításáról; 

31. gondoskodik sportlétesímények épatéséről, karbantartásáról és használatáról, határozatokat hoz községi jelentőségű sportversenyek és -
megmozdulások megszervezéséről és megrendezéséről, gondoskodik a község területén működő sportszervezetekben a sportbeli 
szakemberek munkájának feltételeiről; 
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32. dönt a más községekkel való együttműködésről; 
33. a törvénnyel összhangban tanácsokat, bizottságokat és egyéb munkatestületeket alakít, megválasztja e testületek elnökét és tagjait; 
34. a Szerb Köztársaság kormányának jóváhagyásával megállapítja a községi szervek részére való ingatlanbeszerzés éves programját; 
35. a törvényekben és a községi statútumban megállapított egyéb teendőket is ellát. 

 
35. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testületnek 41 tagja van. 
A tagok megválasztása a törvénnyel összhangban történik. 
A tagokat a Képviselő-testület által meghatározott választóegységekben választják. 
A választóegységeket úgy kell meghatározni, hogy egy-egy választóegységben megközelítőleg azonos számú 

választó válasszon egy képviselőt. 
 

36. szakasz 
 

A tagokat négy évre választják. 
Az új tagok megbízatása hitelesítésének napján megszűnik az addigi tagok tisztsége. 
Közvetlen háborús veszély vagy háború esetén a Képviselő-testület meghosszabbíthatja a tagok megbízatási idejét 

mindaddig, amíg nem teremtődnek meg a feltételek a tagok megválasztására. 
 

37. szakasz 
 

A tag azon választókerület polgárainak érdekeit képviseli, amelyekben megválasztották, és munkájáért nekik felel. 
 

38. szakasz 
 

A tag a törvényekkel, ezzel az alapszabállyal és a Topolyai Községi Képviselő-testület ügyrendjével összhangban őt 
megillető jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel vesz részt a Képviselő-testület munkájában. 

A tagoknak jogukban áll a községi szervektől, szervezetektől és szolgálatoktól megkapni a tisztségük ellátásához 
szükséges felvilágosításokat, valamint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdések megoldását indítványozni. 

39. szakasz 
 

A Képviselő-testület tagjai tiszteletbeli tisztséget töltenek be. 
Ha a Képviselő-testület külön határozatban úgy dönt, akkor az illető határozatban előírt mércék szerint a Képviselő-

testület és a munkatestületek tagjainak munkája fizetett is lehet. 
 

40. szakasz 
 

A képviselő-testületi tag nem vonhatő büntetőjogi felelősségre, nem vehető őrizetbe és nem büntethető a Képviselő-
testületben kifejtett nézetéért vagy leadott szavazatáért. 

 
41. szakasz 

 
A Községi Közigazgatásban foglalkoztatott személy egyidejűleg nem Lehet képviselő-testületi tag. 
A Községi Közigazgatásban foglalkoztatott személy képviselői megbízatásának megerősítése napján szünetelni kezd 

a munkaviszonya. 
A Képviselő-testület működése 

 
42. szakasz 

 
A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább háromhavonként egyszer ülésezik, üléseit a Képviselő-testület 

elnöke hívja össze. 
A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokat az eseteket kivéve, amikor a Képviselő-testület az ülésén zárt ülés 

megtartásáról hoz határozatot. 
A Képviselő-testület elnöke a kérelem benyújtásától számított tíz napon belül köteles ülést összehívni, ha azt a 

tagoknak legalább egyharmada vagy a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottság kéri írásban. 
Ha a Képviselő-testület elnöke nem hívja össze tíz napon belül az ülést, akkor az ülést összehívhatja a tagok 

egyharmada vagy a Végrehajtó Bizottság a Képviselő-testület ügyrendjében megállapított módon. 

  



Број 17. 14.12.2000. СТРАНА 280.  OLDAL 2000.12.14. 17. szám 

43. szakasz 
 

A Képviselő-testület akkor hozhat döntést, ha ülésén a teljes taglétszám többsége jelen van. 
   A Képviselő-testület a jelen levő tagok szavazattöbbségével dönt, ha törvény nem irányoz elő másféle többséget. 

 
44. szakasz 

 
Határozatok és jogszabályok előterjesztésére a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága, a Képviselő-testület által 

kinevezett tanácsok, bizottságok és ideiglenese munkatestületek, illetve valamennyi képviselő-testületi tag jogosult. 
 

45. szakasz 
 

A Képviselő-testület munkáját, szervezeti felépítését, valamint a képviselői jogok és kötelességek megvalósításának 
módját a Képviselő-testület ügyrenddel szabályozza. 

A munkatestületek 
 

46. szakasz 
 

A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása érdekében munkatestületeket: tanácsokat 
bizottságokat alakíthat. 

A tanácsokba és bizottságokba a képviselőkön kívül bizonyos számú állampolgár is taggá választható.  
A tanács, illetve bizottság elnökét a képviselők köréből kell kinevezni. 
A tanácsok és bizottságok tagjait a Képviselő-testület megbizatásí idejére választják, de annak letelte előtt is 

felmenthetők tisztségük alól. 
A munkatestületeket a Képviselő-testület ügyrendjével összhangban kell megalakítani, abban kell meghatározni 

hatáskörüket, összetételüket, megválasztásuk módját és időtartamát. 
A Képviselő-testület külön aktussal egyéb ideiglenes munkatestületeket is alakíthat a hatáskörébe tartozó 

meghatározott kérdések áttekintésére. 
47. szakasz 

A Képviselő-testületnek elnöke és két alelnöke van, akiket 4 évre a képviselők köréből választ. 
 

A Képviselő-testület elnöke 
48. szakasz 

 
A Képviselő-testület elnöke: 
1. képviseli a Képviselő-testületet és eljár nevében,  
2. képviseli a községet és eljár nevében, 
3. beterjeszti a Képviselő-testület munkaprogramját,  
4. megszervezi a Képviselő-testület munkáját, 
5. összehívja a Képviselő-testület ülését,  
6. előterjeszti az ülés napirendjét, 
7. elnököl a Képviselő-testület ülésén, 
8. gondoskodik a Képviselő-testület munkájának nyilvánosságáról,  
9. aláírja a Képviselő-testület aktusait és az ülések jegyzőkönyveit,  
10. felügyeli a képviselő-testületi határozatok végrehajtását, 
11. a statútumban, a Képviselő-testület határozataiban és ügyrendjében előirányzott egyéb teendőket is végez. 

 
49. szakasz  

 
A Képviselő-testület az elnököt titkos szavazással választja meg.  
Elnökjelöltet legalább 10 képviselő állithat.A javaslatot írásos formában, indoklással ellátva kell benyújtani. 
Egy képviselő csak egy jelölt állításában vehet részt. 
A Képviselő-testület elnökévé az a jelölt lesz megválasztva, aki megkapja az összes képviselő szavazatának 

többségét. 
Ha több jelöltet állítottak, és egyikük sem kapta meg a szükséges többséget, a választást megismétlik a legnagyobb 

számú szavazatot kapott két jelölt között. 
Ha a második szavazási fordulóban sem választják meg a Képviselő-testület elnökét, akkor az egész választási eljárást 

meg kell ismételni. 
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50. szakasz 

 
Az elnök munkájáért a Képviselő-testületnek felel. 
Az elnök tisztsége idő előtt lemondással és felmentéssel szűnik meg.  
Felmentését legalább,  10 képviselőnek kell indítványoznia. 
Az indítványt írásban és kötelezően indoklással kell benyújtani. 

 
  A  K é p v i s e l ő-t e s t ü l e t   a l e l n ö k e 

 
51. szakasz 

 
A Képviselő-testület alelnökei bizonyos szakterületeken segítik a Képviselő-testület elnökét a hatáskörébe tartozó 

teendők végzésében.  
A Képviselő-testület alelnökei helyettesítik az elnököt annak ideiglenes akadályoztatása esetén. 
A Képviselő-testület alelnökei munkájukért a Képviselő-testületnek felelnek. 

 
 52. szakasz 

 
A Képviselő-testület alelnökeit a Képviselő-testület elnökének választására érvényes eljárással és módon választják. 

 
53. szakasz 

 
A Képviselő-testület alelnökeinek tisztsége idő előtt lemondással és felmentéssel szűnik meg.  

 A Képviselő-testület alelnökei a Képviselő-testület elnökének felmentésére előirányzott módon és eljárással menthetők 
fel. 
 

A  K é p v i s e l ő-t e s t ü l e t  t i t k á r a 
 

54. szakasz 
 

A Képviselő-testületnek titkára van, akit a Képviselő-testület elnökének javaslatára négyéves megbízatási időszakra 
neveznek ki. 

A Képviselő-testület titkára a törvénnyel összhangban a Községi Közigazgatásnak is titkára. 
Titkárrá olyan személy nevezhető ki, aki jogtudományi egyetemi végzettséggel, az állami szervekben végzett 

munkához előírt szakvizsgával és legalább hatévi gyakorlattal rendelkezik.  
Munkájáért a titkára Képviselő-testületnek és a Végrehajtó Bizottságnak tartozik felelősséggel. 
A titkár megbízatása a kinevezési idejének letelte előtt a törvényben előirányzott esetekben szűnik meg.  
A titkár kinevezésének és fölmentésének eljárását a Képviselő-testület ügyrendje szabályozza. 

 
55. szakasz 

 
A Képviselő-testület titkára gondoskodik a Képviselő-testület és munkatestületei üléseinek időben történő 

előkészítéséről, a képviselő-testületi ülések anyagának kézbesítéséről, gondoskodik arról, hogy a Képviselő-testület ülése ezzel a 
statútummal és a Képviselő-testület ügyrendjével összhangban folyjék le, gondoskodik a képviselő-testületi tagok jogainak 
érvényesítéséről és a képviselő-testületi munka nyilvánosságának érvényesüléséről, a Képviselő-testület elnökének 
felhatalmazásával és meghagyása nyomán okmányokat ír alá, dönt a Topolya község szerveinek és szervezeteinek szükségleteit 
szolgáló kisebb értékű felszerelés és fogyóanyag beszerzéséről és elidegenítéséről, valamint egyéb olyan teendőket végez, 
amelyekkel a Képviselő-testület, annak munkatestülete és a Képviselő-testület elnöke megbízza. 

 
A  V é g r e h a j t ó   B i z o tt  s á g  

 
56. szakasz 

 
A Végrehajtó Bizottság:  

1. 1 végrehajtja a Képviselő-testület határozatait és egyéb jogszabályait, illetve gondoskodik a végrehajtásukról; 
2. dönt a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes kérdésekről a községi szervezetek, közvállalatok és szolgálatok 

működésének ellenőrzésével kapcsolatban, amelyre a Képviselő-testület felhatalmazza; 
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3. javaslatot tesz egyes kérdések megoldásának módjára, amelyekről a Képviselő-testület dönt, valamint a Képviselő-testület 
által meghozandó jogszabályokat terjeszt elő; 

4. véleményezi azoknak a határozatoknak és egyéb jogszabályoknak a javaslatát, amelyeket más javaslattevők terjesztenek a 
Képviselő-testület elé; 

5. javaslatot tesz a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes kérdések megoldásának módjára;  
6. utasításokat és egyéb jogaszályokat hoz a Képviselő-testület határozatainak végrehajtására; 
7. megállapítja a Községi Közigazgatás, a szervezetek és szolgálatok belső szervezeti felépítésének elveit; 
8. meghozza a munkájáról szóló ügyrendet; 
9. dönt a Községi Közigazgatás, illetve a vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek hatásköri összeütközésében, ha azok a 

Képviselő-testület határozata alapján az állampolgárok, jogi személyek vagy egyéb ügyfelek egyedi jogairól döntenek; 
10. fellebbezésekről és kifogásokról másodfokú szervként dönt, amennyiben azt községi határozat előirányozza;  
11. dönt a Községi Közigazgatás titkárának az eljárásból való kizárásáról; 
12. dönt a Topolya község által használt állami tulajdonban levő ingatlanok használatba, illetve bérbeadásáról, valamint a 

használatba adási, illetve bérbeadási szerződés felmondásáról és ezen ingatlanok jelzáloggal való terheléséről;. 
13. Topolya község szervei és szervezetei között használatra elosztja a hivatali épületeket és hivatali helyiségeket; 
14. a Szerb Köztársaság kormányának jóváhagyásával dönt a Topolya község szerveinek és szervezeteinek szükséges nagyobb 

értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről; 
15. értékre való tekintet nélkül dönt a Topolya község szerveinek és szervezeteinek szükséges szállítóeszközök beszérzéséről és 

elidegenítéséről, egyben pedig megállapítja azok használatának módját és feltételeit; 
16. a jelen statútumban, községi határozatokban, jogszabályokban és törvényben megállapított egyéb teendőket is ellát. 
 

57. szakasz 
 

      A Végrehajtó Bizottságnak elnöke, két alelnöke és hat tagja van. 
A Végrehajtó Bizottság elnökét, alelnökeit és tagjait a Képviselő-testület választja. 
A Végrehajtó Bizottság elnökét a Képviselő-testület elnöke jelöli. 
A Végrehajtó Bizottság elnökjelöltje a Képviselő-testület elnökével egyetértésben jelöli a Végrehajtó Bizottság 

alelnökeit és tagjait. 
A Végrehajtó Bizottság elnöke, alelnökei és tagjai egyidejűleg tagok lehetnek a Képviselő-testületben is. 
A Végrehajtó Bizottság elnökét, alelnökeit és tagjait négy évre választják és fölmenthetők a megválasztási idejük 

letelte előtt. 
58. szakasz 

 
A Végrehajtó Bizattság elnökét titkos szavazással választják.  
A Végrehajtó Bizottság elnökévé az a jelölt lesz megválasztva, aki megkapja az összes képviselő szavazatának 

többségét. 
Ha több jelöltet állítottak, és egyikük sem kapta meg a szükséges többséget, a választást megismétlik a legnagyobb 

számú szavazatot kapott két jelölt között. 
Ha a megismételt szavazáson sem választják meg a Végrehajtó Bizottság elnökét, akkor az egész eljárást meg kell 

ismételni. 
59. szakasz 

 
A Végrehajtó Bizottság alelnökeit és tagjait a Képviselő-testület nyílt szavazással választja, amennyiben nem dönt 

másként.  
A Végrehajtó Bizottság alelnökeinek és tagjelöltjeinek száma megfelel a választandó tagok számának. 
A Végrehajtó Bizottság alelnökei, tagjai akkor tekintendők megválasztottnak, ha a képviselők teljes létszámához 

viszonyított többség a tagok megválasztására szavazott. 
 

60. szakasz 
 

A Végrehajtó Bizottság és minden tagja a Képviselő-testületnek tartozik felelősséggel a munkájáért. 
A Végrehajtó Bizottság vagy valamelyik tagja fölmenthető a megválasztási idejének letelte előtt a Végrehajtó 

Bizottság elnökének vagy a községi képvisélök legalább egyharmadának megindokolt javaslatára, a megválasztásukkal azonos 
módon. 

A felmentési javaslatról vitát kell nyitni. 
A Végrehajtó Bizottságnak vagy valamelyik tagjának fölmentéséről szóló határozat akkor tekintendő elfogadottnak, 

ha a képviselők teljes létszámához viszonyított többség megszavazza. 
A Végrehajtó Bizottság és valamennyi tagja lemondhat. 
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A Végrehajtó Bizottság elnökének lemondása vagy fölmentése maga után vonja a teljes Végrehajtó Bizottság 
lemondását. 

A fölmentett vagy lemondott vagy a Képviselő-testületnek az idő előtti választások kiírása következtében történt 
feloszlatása miatt megbízatását vesztett Végrehajtó Bizottság az új Végrehajtó Bizottság megválasztásáig hivatalban marad. 
 

61. szakasz 
 

A Végrehajtó Bizottság munkájának megszervezését és módszerét a Képviselő-testület határozata és a Végrehajtó 
Bizottság munkájáról szóló ügyrend szabályozza. 
 

A  K ö zs é g i   K ö z i g a z g a t á s 
62. szakasz 

 
A Községi Közigazgatás 
- közvetlenül végrehajtja a Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság előírásait és egyéb jogszabályait,  
- ellátja a Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság által megállapított szakmai és egyéb teendőket, 
- ellátja a Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság előírásainak és egyéb jogszabályainak végrehajtása fölötti 

igazgatási felügyelet teendőit. 
A Községi Közigazgatás végrehajtja a köztársasági törvényeket és egyéb olyan előírásokat, amelyeknek 

végrehajtásával a községet bízták meg. 
A hatáskörébe tartozó teendőket illető felhatalmazásait a Községi Közigazgatás a községi jogszabályokkal 

összhangban a törvények és egyéb előírások alkalmazásával gyakorolja. 
 

63. szakasz 
 

A Képviselő-testület titkára egyben titkára a Községi Közigazgatásnak is.  
A Községi Közigazgatás munkáját a Községi Közigazgatás titkára irányítja. 
A Községi Közigazgatás titkára egybehangolja a Községi Közigazgatás munkáját, és gondoskodik egészként való 

működéséről, gondot visel a közigazgatás munkájának törvényességére, hatékonyságára, gazdaságosságára, felfüggeszti a 
Községi Közigazgatási szervek igazgatási eljáráson kívül hozott töménytelen rendelkezéseinek végrehajtását, dönt a Községi 
Közigazgatás egyes szervezési egységeinek hatásköri összeütközése esetén, aláírja a Községi Közigazgatás szerveinek 
hatáskörébe tartozó okmányokat, dönt a Községi Közigazgatásban működő hivatalos személyek eljárásból való kizárásáról. 

Munkájáért és a Községi Közigazgatás munkájáért a titkár a Képviselő-testületnek és a Végrehajtó Bizottságnak 
tartozik felelősséggel. 

64. szakasz 
 

A Községi Közigazgatás megszervezését és munkáját a Képviselő-testület a törvénnyel összhangban határozattal szabályozza. 
 

65. szakasz 
 

A község vagyonjogi érdekeinek védelmével kapcsolatos teendőket a községi titkár vagy az általa felhatalmazott 
személy látja el. 

Az állampolgároknak jogaik érvényesítéséhez a közigazgatás jogsegélyszolgálata nyújt jogi segítséget. 
A Képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és ezek munkatestületei üléseinek előkészítésével és megszervezésével; 

az anyagok és határozattervezetek előkészítésével kapcsolatos teendőket a Képviselő-testület szakszolgálata látja el. 
 

VI  HATÁROZATOK ÉS EGYÉB AKTUSOK 
66. szakasz 

 
A Képviselő-testület határozatokat, más általános és egyedi aktusokat, végzéseket, záróhatározatokat és ajánlásokat hoz meg. 
A Képviselő-testület Végréhajtó Bizottsága szabályzatokat, rendeleteket, utasításokat, végzéseket és záróhatározatokat hoz meg. 
A Községi Közigazgatás szabályzatokat, rendeleteke, utasításokat, végzéseket és záróhatározatokat hoz meg. 
 

67. szakasz 
 

 A Képviselő-testület statútumát, határozatait, általános és egyedi aktusait szerb és magyar nyelven közzé kell tenni 
Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

A Végrehajtó Bizottság és a Községi Közigazgatás aktusait akkor kell közzétenni, ha azt az illető aktus előirányozza. 
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VII. A STATÚTUM MÓDOSÍTÁSA 
 

68. szakasz 
 

  A statútum módosítását legalább 300 választó, legalább 10 képviselő vagy a Végrehajtó Bizottság indítványozhatja. 
 A statútummódosítási javaslatról a Képviselő-testület a képviselők összes számához viszonyított szavazattöbbséggel 
dönt. 

69. szakasz 
 

Ha a Képviselő-testület elfogadja a felhatalmazott javaslattevő indítványát, határoz a statútummódosítás 
megkezdéséről, meghatározza a statútumjavaslat, illetve a módosítás és kiegészítés kidolgozásának módját és eljárását. 

 
70. szakasz 

 
A statútumügyi bizottság javaslatára a Képviselő-testület megerősíti a statútumot módosító aktus tervezetét, és 

társadalmi vitára bocsátja azt. 
A társadalmi vita lebonyolítása után a statútumügyi bizottság megerősíti a statútumot módosító aktus javaslatát. 
Az esetben, ha a statútumot a törvénnyel való egybehangolás végett kell módosítani, a statútumügyi bizottság előzetes 

eljárás lebonyolítása nélkül benyújthatja a Képviselő-testületnek a statútumot módosító aktus javaslatát. 
 

71. szakasz 
 

A Képviselő-testület a statútumot módosító aktust a képviselők összes számához viszonyított szavazattöbbséggel 
fogadja el. 

VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

72. szakasz 
 

A Képviselő-testület a jelen statútum hatályba lépését követő 6 hónapon belül egybehangolja a határozatokat, az 
előírásokat és egyéb általános aktusokat ezzel a statútummal. 
 

73. szakasz 
 

Jelen statútum 35. szakaszának 1. bekezdésében foglalt rendelkezés a következő önkormányzati választásoktól lép 
hatályba. 

 
74. szakasz 

 
 A jelen statutum hatálybalépésével  érvényét veszti Topolya község Képviselő-testületének A Topolya és Kishegyes 
községek vagyonjogi ügyészségéről szóló 1993. 01. 29-i 021-3/93-II sz. határozata (Topolya község Hivatalos Lapja, 2/93 szám). 
 

75. szakasz 
 

 A jelen statútum hatályba lépésével érvényét veszti Topolya község statútuma és a módositásáról és kiegészitéséről 
szóló határozatok (Topolya Község Hiv. Lapja, 8/91, 3/92, 1/97, 7/99 és 5/2000). 

 
76. szakasz 

 
Topolya község statútuma a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételtől számított nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Topolya Község Képviselő-testülete 
Szám:  110-8/2000-I Bábi Attila s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 
2000. 12. 14. testület elnöke 
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78. 
 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4 szám – tisztázott szöveg) 59. szakasza alpján, 
Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. december 14-i ülésén, megerôsíti e 
 

 H A T Á R O Z A T O T   
 TOPOLYA KÖZSÉG STATÚTUMA TERVEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
 A tervezetet nyilvános vitára bocsátjuk. 
 
 A nyilvános vita Topolya község statútuma tervzetének Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételétôl 
számított 15 napig tart. 
 
 A javaslatokat, észrevételeket és véleményeket Topolya község Kévpiselô-testületének titkárához kell eljuttatni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 110- 9/2000-I Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                       a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                                    elnöke 
 
 
79. 
 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 szám) 52. és 55, A közbevételekrôl és a 
közkiadásokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 91/76, 93/18, 93/22, 93/37, 93/67, 94/45 és 98/42 szám) 8. és 24., és 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4 szám - tisztázott szöveg) 29. szakasza alapján, 
Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. 12. 14-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRÔL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRÔL 

 
1. szakasz 

 
 Ez A helyi kommunális illetékekrôl szóló határozatot módosító és kiegészítô határozat módosítja és kiegészíti A 
helyi kommunális illetékekrôl szóló határozatnak (Topolya község Hiv. Lapja 95/3, 96/1, 96/3, 96/6, 97/1, 97/2 és 98/5 
szám) az illetékdíjszabásra vonatkozó részét. 
 

2. szakasz 
 

 A határozat 9. szakasza így módosul: 
 "A helyi kommkunális illetékek díjszabása A helyi kommunális illetékekrôl szóló határozat keretében". 
 
 

1. Díjtétel 
 

 
A közterület vagy az üzlethelyiség elôtti terület üzleti célra való igénybevételéért az illeték az igénybevétel tartamával 
arányosan évi, havi vagy napi összegben az elfoglalt terület minden egész és megkezdett m2-e után a következô: 
 
 
1. Az üzlethelyiség elôtti terület üzleti célra való használatáért naponta, az elfoglalt terület minden egész és megkezdett 
m2-e után: 
 
- 10 m2-ig                                                1,50 dinár   
- minden 10 m2-en felüli   m2 után                                  1,00 dinár  
 
 
2. A piac utca és a vásártér területének kisipari mûhelyek és egyéb tevékenységek árúinak és termékeinek árúsítására 
való igénybevételéért piac és vásár idején naponta 
 
- az elfoglalt terület  1 m2-e után                                                  30,00 dinár   
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3. A terület körhinta, lövölde, vidámpark és egyéb szórakoztató játékok céljára való igénybevételéért: 
- naponta, 1 m2-enként                                                               10,00 dinár   
 
4. Építô és egyéb anyagok raktározásáért: 
- naponta az elfoglalt terület   minden m2-e után                                   1,00 dinár   
 
5. Ha a terület elfoglalása bódéval történik, az illeték évente 
- az elfoglalt terület 1 m2-e után                                                                                200,00 dinár   

 
6. Ha a terület e díjtétel szerinti elfoglalása bármilyen más módon történik, az illeték naponta:  
- az elfoglalt terület 1 m2-e után                                                                         0,50 dinár   
 
MEGJEGYZÉS: 
1. Az e díjtétel szerinti illetéket a közterület vagy a szabad terület igénybevételére vonatkozó engedély kiadásakor kell 
leróni. 
2. A közterületet vagy az üzlethelyiség elôtti területet üzleti célra igénybe venni szándékozó személy köteles a terület 
igénybevétele elôtt az 1. pont szerinti engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 
Az elôzô bekezdés szerinti terület engedély és az illeték befizetése nélküli igénybevétele e határozat szerint büntetendô 
szabálysértés. 
3. Az e díjtétel szerinti illetéket, a 2. pont szerinti kivételével, a közterület vagy az üzlethelyiség elôtti terület üzleti célra 
való igénybevételére vonatkozó engedély kiadására illetékes igazgatási szerv állapítja és fizetteti meg, az engedély 
kiadásakor. 
Az elôzô bekezdés szerinti szerv a köz- és szabad terület  igénybevételére vonatkozó  engedélyt nem adhatja ki, ha az 
igénybe vevô az e díjtétel szerinti illetéket elôzôleg nem rótta le. 
4. Az e díjtétel szerinti illetéket a díjtétel 2. pont-ja szerinti területhasználat esetében a helyszínen kell megfizettetni. 
Ezt az illetéket a községi igazgatási szerv felhatalmazott dolgozója fizetteti meg. 
 
 

2. Díjtétel 
 

A játékeszközök tartásáért a kommunális illeték évi összegben: 
 
1. a biliárdra, asztalonként                                                                                    1.000,00 dinár  
2. a tombolára                                                  3.000,00 dinár  
3.  az egyéb játékeszközökre és   készülékekre, 
 készülékenként                                                                                            600,00 dinár 
4. a szerencsejátékautomatákra és készülékekre,  
készülékenként                                                                                  2.000,00 dinár  
 
MEGJEGYZÉS: 
Ezt az illetéket a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának illetékes szerve állapítja meg és fizetteti meg, az illetékes 
helyi igazgatási szerv által megküldött nyilvántartás alapján. 
Az illetéket negyedévenként kell leróni. 
 

3. Díjtétel 
 

 
Zenei program vendéglátó létesítményben való rendezéséért a havonta fizetendô illeték: 
 
1. Szállodák, motelok                                                                                600,00 dinár  
2. Egyéb vendéglátó létesítmények 
- a városban                                                                 400,00 dinár  
- a község településeiben                                                                        300,00 dinár  
 
 
MEGJEGYZÉS: 
1. Az e díjtétel szerinti illetéket a vállalatok, a magánvendéglôsök és más vendéglátó létesítményben zenei programot 
rendezô alanyok az illetékes községi szerv jóváhagyásának kiadásakor róják le. 
2. A vendéglátó létesítményben zenei programot rendezni szándékozó személy köteles a program rendezése elôtt az 1. 
pont szerinti jóváhagyást megszerezni, és az e díjtétel sze-rinti illetéket leróni. 
 Az elôzô bekezdés szerinti zenei programnak jóváhagyás és az illeték befizetése nélküli rendezése e határozat szerint 
büntetendô szabálysértés. 
 
3. Az e díjtétel szerinti illetéket az illetékes községi igazgatási szerv állapítja és fizetteti meg. 
Az elôzô bekezdés szerinti szerv a zenei program vendéglátó létesítményben való rendezésére  vonatkozó jóváhagyást 
nem adhatja ki, ha az e díjtétel szerinti illetéket elôzôleg nem rótták le. 
Az e díjtétel szerinti illetéket zenei program jóváhagyás nélküli rendezése esetén a helyszínen kell megfizettetni. Ezt az 
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illetéket az igazgatási szerv felhatalmazott dolgozója fizetteti meg. 
 
 

4. Díjtétel 
 

 
A cégnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztéséért fizetendô illeték évi összegben a következô: 
 
 
1. A tervezés, a villanyenergiaátvitel és -elosztás, a bankok, 
 a biztosítási közösségek és egyéb pénzügyi szervezetek, a PTT, 
a kôolaj-származék-értékesítés, a kommunális tevékenység 
és a közlekedés terén mûködô vállalatok, jogi személyek részére         7.000,00 dinár 
                                                      
2. Az idegenforgalom, a vendéglátás és a kereskedelem 
 terén mûködô vállalatok, jogi személyek részére              3.000,00 dinár  
 
3. A mezôgazdaság, a gyáripar, az építôipar  és a kisipar  
terén mûködô vállalatok, jogi személyek részére             1.350,00 dinár  
 
4. Különálló szervezeti egységek, lerakatok, tárolók, raktárok, 
 felvásárlási helyek, szerviszek, nagykereskedések, üzemrészlegek  
és üzemek, bódék és egyéb ügyviteli egységek részére                         1.000,00 dinár  
 
5. Ügynökségek, közvetítô szolgáltatások, intelektuális szolgáltatások,  
ügyvédi szolgáltatások, képviseletek és kirendeltségek részére              1.500,00 dinár  
 
6. önálló üzletek részére 
- a városban                                                                                 900,00 dinár  
- településben                                                                              450,00 dinár  
 
7. Sorsjegyeket, sportfogadási és lottószelvényeket és egyéb  
szerencsejátékok szelvényeit árúsító üzletek részére                                 2.000,00 dinár  
 
8. Az autószállítmányozók részére 
- 15 tonna hordképességi                                                                            450,00 dinár  
-  15 tonna hordképességen felül                                                        1.050,00 dinár  
 
9. Az e díjtétel szerinti illeték egyéb kötelezettjei részére az  
illeték évi összege                    1.000,00 dinár  
 
 
MEGJEGYZÉS: 
 
1. Az illetékkötelezettség a tevékenység be-jegyzésével jön létre. 
 
Ha a bejegyzés a második félévben történt, a megfelelô illeték 50%-kal csökkentett összegét kell leróni. 
 
2. Az illetéket a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának illetékes szerve állapítja és fizetteti meg. 
Az illetéket negyedévenként kell leróni. 
 
MENTESÍTÉS: 
 
Mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétôl: a szûcs és szôrmekészító, gyapjúfonó, szíjjgyártó, kutásó, 
patkolókovács, kötélgyártó, bognár és gölöncsér tevékenységek, a  humanitárius, mûvelôdési, iskolai, ifjúsági és 
sportszervezetek és intézmények, a polgárok egyesületei és a politikai pártok. 
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5. Díjtétel 
 

E díjtétel szerint kell leróni a helyi kommunális illetéket a vitrinnek az árú üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti 
igénybevételéért, és a reklámtábla igénybevételéért. 
 
Az illeték évi összegben: 
 
1. vitrin igénybevételéért  - m2-enként                      200,00 dinár  
 
2. reklámtábla igénybevételéért 
- a városban                                                            1.500,00 dinár 
- a község településében                                                                                           1.000,00 dinár.  
 
MEGJEGYZÉS: 
Ezt az illetéket a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának illetékes szerve állapítja és fizetteti meg, az igazgatási 
szervnek a vitrin és a reklámtábla felállítására vonatkozó engedélye alapján. 
 
Az illetéket negyedévenként kell leróni. 

 
6. Díjtétel 

 
Az e célra rendezett és megjelölt, a Községi Képviselô-testület által kijelölt helyeknek közúti gép- és kapcsolható 
jármûvek parkolására való igénybevételéért fizetendô helyi kommunális illeték, egy megjelölt hely igénybevétele után 
óránként: 
 
1. tehergépkocsik, autóbuszok  
    és pótkocsik részére                                                                                5,00 dinár  
2. személygépkocsik és  
    motorkerékpárok részére                                                           3,00 dinár  
3. egy megjelölt helynek egy  hónapra  
    elôre történô   lefoglalásáért 
- az 1. pont alatti jármû részére                                                                  200,00 dinár  
- a 2. pont alatti jármû részére                                                                            100,00 dinár  
4. egy megjelöletlen helynek egy hónapra 
elôre történô lefoglalásáért 
- az 1. pont alatti jármû részére                       2.000,00 dinár 
- a 2. pont alatti jármû részére                          500,00 dinár 
 
MEGJEGYZÉS: 
 
1. Az illetéket a parkolóhelyek kezelésével és fenntartásával megbízott vállalat felhatalmazott dolgozója fizetteti meg. 
2. Az e díjtétel szerint megfizettetett illeték összegének 50%-a az e megjegyzés 1. pontja szerinti vállalatot illeti meg. 
3. Az emeletes épületek elôtti jármûparkoló helyek megjelölt parkolóhelyeknek tekintendôk. 
4. A Községi Képviselô-testületnek a megjelölt parkolóhelyekrôl szóló határozata meg fogja állapítani a polgárok azon 
kategóriáit is, akik mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétôl. 

 
7. Díjtétel 

 
A szabad területnek tábozozásra, sátorállításra, vagy az ideiglenes használat egyéb formájára való igénybevételéért 
fizetendô helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan, az elfoglalt terület minden 1 m2-e után 
 
- naponta                                                                       5,00 dinár  
 
MEGJEGYZÉS: 
Az illetéket a szabad terület igénybevételére vonatkozó engedély kiadásakor kell leróni. Az illetéket a táborozásra, 
sátorállításra és az ideiglenes haszinálat egyéb formáira vonatkozó engedélyt kiadó helyi igazgatási szerv állapítja és 
fizetteti meg. 
Az e díjtétel szerinti szabad területnek enge-dély nélküli igénybevétele esetén az illetéket az illetékes szerv a helyszínen 
fizetteti meg, a  megállapított illeték háromszorosának összegében. 
 
MENTESÍTÉS: 
Mentesülnek ennek az illetéknek a fizetésétôl az iskolai és mûvelôdési intézmények és a község költségvetéséböl 
támogatott civil szervezetek. 
 
8. Díjtétel 
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A vízen levô vendéglô  vagy más vendéglátó és szórakoztató létesítmény tartásáért fizetendô helyi kommunális illeték az 
igénybevétel tartamának arányában: 
 
1. vendéglôk és vendéglátó létesítmények után  
1 m2-enként naponta        1,00 dinár 
 
2. szórakoztató létesítmények után 
   1 m2-enként naponta                                                         0,50 dinár  
 
MEGJEGYZÉS: 
Ezt az illetéket a vízen levô létesítmény tartására vonatkozó engedély kiadásakor az illetékes helyi igazgatási szerv állapítja és 
fizetteti meg. 
 
9. Díjtétel 
 
A tópart üzleti célra való igénybevételéért fizetendô helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamának arányában az elfoglalt 
terület 1 m2-e után, 
 
- naponta                             5,00 dinár  
 
MEGJEGYZÉS: 
1. Az illetéket a tópart üzleti célra való igénybevételére vonatkozó jóváhagyás kiadásakor kell leróni. 
Az illetéket az elôzô bekezdés szerinti jóváhagyást kiadó helyi igazgatási szerv állapítja és fizetteti meg. 
2. A tópartot üzleti célra igénybe venni szándékozó személy köteles az igénybevétel elôtt az 1. pont szerinti jóváhagyást megsze-
rezni, és az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 
Elôzô bekezdés szerinti partnak jóváhagyás és illetékleróvás nélküli igénybevétele e határozat szerint büntetendô szabálysértés. 
 
10. Díjtétel 
 
A közúti gép- és kapcsolható jármûvek tartásáért, a mezôgazdasági jármûvek és gépek kivételével, a fizetendô helyi 
kommunális illeték évi összegben: 
 
1. A tehergépjármûvekre 
- 3 tonna hordképességig                                               450,00 dinár  
- 3-8 tonna hordképességig                                               900,00 dinár  
- 8-15 tonna hordképességig                                                      1.500,00 dinár  
- 15 tonna hordképesség felett                                                 4.000,00 dinár  
 
2. A kapcsolható jármûvekre 
- 8 tonna hordképességig                                                               550,00 dinár  
- 8 tonna hordképesség felett                                                     1.000,00 dinár  
 
3.Autóbuszokra és 9-nél több üléssel ren- 
delkezô kombibuszokra                                                                       4.000,00 dinár  
 
4. A személygépkocsikra és kombijármûvekre 
- 900 cm3-ig                                                         270,00 dinár  
- 900-1350 cm3-ig                                                                       400,00 dinár  
- 1350-1800 cm3-ig                                                       540,00 dinár  
- 1800-2500 cm3-ig                                                                             1.500,00 dinár  
- 2500 cm3 felett                                                                              2.200,00 dinár  
 
5. Motorkerékpárra és triciklire 
- 125 cm3-ig                                                                     150,00 dinár  
- 125-250 cm3-ig                                                                   225,00 dinár  
- 250-500 cm3-ig                                                                   340,00 dinár  
- 500 - 1000 cm3-ig                                                                                675,00 dinár  
- 1000 cm3 felett                                                                                               900,00 dinár  
 
6. Mopedokra                                                                                80,00 dinár  
7. Traktorokra                                                                    
- 18 kW-ig                                        150,00 dinár 
- 18-29 kW-ig                                   225,00 dinár 
- 29-46 kW-ig                                                 300,00 dinár 
- 46  kW felett                                                   450,00 dinár 
     Vontatókra: 
- 66 kW-ig                                         225,00 dinár 
- 66-95 kW-ig                                     375,00 dinár 
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- 96-132 kW-ig                                                 600,00 dinár 
-132-177 kW-ig                                                900,00 dinár 
- 177 kW felett                                               1.350,00 dinár. 
8. Traktorpótkocsikra                                           100,00 dinár 
 
9. Az évente bejegyzendô összes egyéb gép-  
    és kapcsolható jármûvekre                                                                            420,00 dinár  
 
 A 10. Díjtételben a "Mentesítések" rovat szövege pont helyett vesszôvel és a következô szöveggel egészül ki: "a katonai 
rokkantaknak, a háború polgári rokkantjainak, a 60 vagy több százalékban testi sérült munkarokkantaknak, valamint a 
családi háztartásban más személy segítségére és ápolására jogosított taggal rendelkezô személyeknek a jármûvei 
után". 
  
11. Díjtétel 
 
A háziállatok tartásáért fizetendô helyi kommunális illeték évi összegben: 
 
- az udvarban vagy lakásban való  
   ebtartásra, ebenként                                                                                 20,00 dinár  
 
MEGJEGYZÉS: 
1. Az illetéket az egész év folyamán az ebek védôoltása alkalmával kell leróni. 
Az illetéket az ebek védôoltását végzô állatorvosi állomás fizetteti meg. 
2. Az ebtartó köteles az eb védôoltása alkalmával az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 
3. Az állatorvosi állomás köteles 15 napon belül az illetékes szervnél az ebtulajdonos ellen feljelentést tenni, ha az nem 
szolgál bizonyítékkal arról, hogy az e díjtétel szerinti illetéket lerótta. 
4. Az e megjegyzés 2. és 3. pontjában elôírt kötelezettséget nem teljesítô személy e határozat szerint büntetendô 
szabálysértést követ el. 
5. Az illetékbeszedés teendôinek ellátásáért az állatorvosi állomást az illeték értékének 50%-a illeti meg. 
 
12. Díjtétel 
 
Az építészeti létesítmények építéséért fizetendô helyi kommunális illeték, az építési terület 1 m2-e után, a következô: 
 
 
1. Minden fajta létesítmény  
   építésére, lakóépület kivételével                                          5,00 dinár  
2. Lakóépületek építésére                                                      3,00 dinár  
3. Minden fajta létesítmény 
   felújítására és átalakítására                                                 3,00 dinár  
4. Olyan munkálatoknak a létesítményen való 
    végzésre, amelyek az út, a járda vagy a  
    nyilvános zöldterület felbontásával járnak, 
 
a) ha a felbontás április 1-je és szeptember 30-a között történik: 
 
- az I. üzleti övezetben a felbontott  
   terület 1 m2-e után, naponta                                                         10,00 dinár  
- a II. üzleti övezetben a felbon- 
  tott terület 1 m2-e után, naponta                                         6,00 dinár  
 
b) ha a feltontás október 1-je és március 30-a között történik: 
 
- az I. üzleti övezetben a felbon- 
  tott terület 1 m2-e után, naponta                                                 20,00 dinár  
- a II. üzleti övezetben a felbon- 
   tott terület 1 m2-e után, naponta                                                  15,00 dinár  
 
 
 
5. Olyan munkálatoknak a létesítményen való végzésére,  
    amelyek közterület elfoglalását, s ezáltal a jármûvek,  
    gyalogosok közlekedésének és a jármûvek parkolásának  
    tilalmát igénylik: 
- a fô utcákban az elfoglalt terület 
  1 m2-e után, naponta                                                            9,00 dinár  
- a mellékutcákban az elfoglalt  
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   terület 1 m2-e után, naponta                                               4,50 dinár  
 
6. Az e határozat meghozataláig jogtalanul épített vagy megkezdett létesítmények lega-lizálására, az e díjtétel szerinti 
illeték 100%-kal növelt összege fizetendô. 
 
Megjegyzés: 
1. Az e díjtétel szerinti illetéket a beruházó fizeti. 
2. Az illetéket az építésre, illetve a munkálatokra vonatkozó engedély kiadására illetékes igazgatási szerv állapítja  és 
fizetteti meg, az építés illetve a munkálatok kezdetének és befejezésének dátumára vonatkozó adatok alapján. 
Az elôzô bekezdés szerinti szerv az engedélyt csak akkor adhatja ki, ha a beruházó - a kereset benyujtója bizonyítékkal 
szolgál az e díjtétel szerinti illeték befizetésérôl. 
 
Mentesítés: 
Az e díjtétel szerinti kommunális illeték fizetésétôl mentesülnek az oktatás, a mûvelôdés, a gyermek-, a szociális és az 
egészségvédelem, és a kommunális infrastruktúra szükségleteire épülô létesítmények beruházói. 

 
3. szakasz 

 
 Ez  A helyi kommunális illetékekrôl szóló határozatot módosító és kiegészítô határozat a Topolya község 
Hivatalos Lapjában való közzétételét követô nyolcadik napon lép hatályba és 2001. január 1-jétôl kell alkalmazni. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 434-4/2000-I            Bábi Attila s.k., 
2000. 12. 14.                                                                                         a Községi Képviselô-testület 
Topolya,                                                                                                                 elnöke 
 
 
80. 
 

A közbevételekrôl és a közkiadásokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 91/76, 93/18, 93/22, 93/37, 
93/67, 94/45, 98/42 és 99/54 szám) 47. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 91/8, 
92/3, 97/1, 99/7 és 2000/5 szám) 29. szakaszának 1. pontja alapján, Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. 
december  14-i ülésén, meghozza az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÔL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS  KIEGÉSZÍTÉSÉRÔL 
 

 
1. szakasz 

 
A Topolya község 2000. évi költségvetésérôl szóló határozatban (Topolya község Hivatalos Lapja, 99/7 és 

2000/6 szám), az 1. szakaszban a “42.620.000,00” összeg “44.320.000,00”-re módosul. 
 

2. szakasz 
 

 A 2. szakaszban a “12.350.000,00” összeg “13.400.000,00”-re, az “1.500.000,00” összeg pedig “1.150.000,00”-
re módosul. 
 

3. szakasz 
 

 A 3. szakasz 1. bekezdésében a “15.548.300,00” összeg “15.633.300,00”-ra módosul. 
 A 3. szakasz 2. bekezdésében a “260.000,00” összeg “175.000,00”-re módosul. 
 

 
 

4. szakasz 
 

 Az 5. szakaszbeli táblázat “1. A BEVÉTELEK” címû részében: 
- a 901110 - es számlán a “Személyi jövedelemadó” összege “1.710.000,00”-rôl “2.010.000,00”-re módosul, 
- a 901410 – es számlán az “Ingatlanból eredô jövedelem utáni adó” összege “2.300.000,00”-rôl “3.000.000,00”-ra 
módosul, 
- a 901-5 – ös számlán az “Általános kulcs szerinti termékforgalmi adó” összege “2.590.000,00”-rôl “2.040.000,00”-re 
módosul, 
- a 901-5 – ös számlán az “Alacsonyabb kulcs szerinti termékforgalmi adó” összege “1.568.000,00”-rôl 
“1.182.000,00”-re módosul, 
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- a 905-5 – ös számlán az “Általános kulcs szerinti szolgáltatás forgalmi adó” összege “1.144.000,00”-rôl 
“880.000,00”-re módosul, 
- a “Forgalmi adóból eredô bevétel a törvény 50. szakaszának 3. pontja szerint” összege “2.229.000,00”-rôl 
“2.429.000,00”-re módosul, 
- a 901-8 – as számla a “FELHASZNÁLÁSRA ÁTUTALT ESZKÖZÖKBÔL EREDÔ BEVÉTELEK” keretében, a 901-
820 – as számla után a táblázat új 901840 – es “Viszatérített területeszközök” megjelölésû számlával egészül ki 
1.000.000,00 dinár összegben, 
- 909330 – as számlán a “Közmûhasználati díj” összege “10.750.000,00”-rôl “11.800.000,00”-re módosul, 
- a 909410 – es számlán a “Földmûvesek helyi járuléka” összege “1.100.000,00”-rôl “750.000,00”-re módosul, 
- a 9096110 – es számlán a “Pénzbirságok” összege “15.000,00”-rôl “13.000,00”-re módosul, 
- a 909910 – es számlán az “Egyéb nem említett bevételek” összege “4.000,00”-rôl “2.353,47”-re módosul, 
- a 900-0 – ás számlán az “Elôzô évbôl áthozott bevétel” összegeként “4.353,47” összeget állapítunk meg. 

 
A táblázat “2. A KIADÁSOK ALAPRENDELTETÉSEIK SZERINT” címû részében: 

- a 911-00 – ás számlán a “Keresetek” összege “6.443.000,00”-rôl “6.043.000,00”-re módosul, 
- a 911-01 – es számlán az “Anyagi kiadások” összege “3.942.000,00”-rôl “4.492.000,00”-re módosul, 
- a 911-03 – as számlán az “Alapeszközökbe való beruházásra” szánt összeg “260.000,00”-rôl “110.000,00”-re 
módosul, 
- a 911-31 – es számlán az “Általános iskolai tanulók utaztatására” szánt összeg “3.600.000,00”-rôl “3.525.000,00”-re 
módosul, 
- a 911-32 – es számlán a “Mûvelôdésre” szánt összeg “1.241.400,00”-ról “1.341.400,00”-ra módosul, 
- a 911-34 – es számlán a “Szociális védelemre” szánt összeg “816.100,00”-ról “996.100,00”-ra módosul, 
- a 911-35 – ös számlán a “Gyermekvédelemre” szánt összeg “1.904.000,00”-rôl “1.804.000,00”-re módosul, 
- a 911-39 – es számlán az “Egyéb társadalmi szûkségletekre” szánt összeg “468.000,00”-rôl “363.000,00”-re 
módosul, 
- a 911-51 – es számlán a “Helyi közösségek részére” elôirányozott összeg “1.500.000,00”-rôl “1.150.000,00”-re 
módosul, 
- a 911-52 – es számlán az “Általános kommunális fogyasztásra” szánt összeg “12.550.000,00”-rôl “14.600.000,00”-re 
módosul, 
- a 911-59 – es számlán az “Egyéb általános társadalmi szükségletekre” szánt összeg “139.000,00”-rôl “189.000,00”-
re módosul, 
- a 911-90 – es számlán a “Folyó költségvetési tartalék” összege “370.600,00”-ról “130.600,00”-ra módosul, 
- a 919-00 – ás számlán a “Választások lebonyolítására” szánt összeg “500.000,00”-rôl “690.000,00”-re módosul. 
 

5. szakasz 
 

 A 6. szakaszban, A költségvetés külön részében: 
  

1. RÉSZ – A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ÉS KÉPVISELÔ-TESTÜLET MÛKÖDÉSÉRE cím alatt 
- a 911101 – es számlán a “Fizetések az átruházott teendôkre” összege “4.400.000,00”-rôl “4.117.000,00”-re 
módosul, 
- a 911111 – es számlán a “Fizetések a helyi önkormányzat teendôire” összege “1.800.000,00”-rôl “1.683.000,00”-re 
módosul, 
- a 911102 – es számlán az “Anyagi kiadások az átruházott teendôkre” összege “2.589.000,00”-rôl “2.954.000,00”-re 
módosul, 
- a 911112 – es számlán az “Anyagi kiadások a helyi önkormányzat teendôire” összege “1.312.000,00”-rôl 
“1.497.000,00”-re módosul, 
- a 911103 – as számlán a “Felszerelés vásárlására és a létesítmények beruházási karbantartására – az átruházott 
teendôkre” szánt összeg “200.000,00”-rôl “80.000,00”-re módosul, 
- a 911113 – as számlán a “Felszerelés vásárlására és a létesítmények beruházási karbantartására – a helyi 
önkormányzat teendôire” szánt összeg “60.000,00”-rôl “30.000,00”-re módosul; 
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4. RÉSZ – A FEJLESZTÉS SERKENTÉSÉRE ÉS BEAVATKOZÁSOKRA (ALAPOK) cím alatt 

- a 911403 – as számlán a “Kommunális infrastruktúra építésére és fenntartására” szánt összeg “10.750.000,00”-rôl 
“11.800.000,00”-re módosul, 
- a 911404 –es számlán a “Közérdekû kommunális javak építésére” szánt összeg “200.000,00”-rôl “1.200.000,00”-re 
módosul, 
- a 911410 – es számlán az “Októberi – díj Alapba” szánt “39.000,00” összeg törlendô, 
- a 911411 – es számlán a “Monográfia szerkesztôbizottságának” szánt összeg “100.000,00”-rôl “189.000,00”-re 
módosul;  
 

 
5. RÉSZ – A HELYI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE cím alatt 

- a 911500 – as számlán a “Mezôgazdaság önkéntes járulékának” összege “ 1.100.000,00”-rôl “750.000,00”-re 
módosul; 
 

 
6. RÉSZ – A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (KÜLÖN SZÁMLÁK) cím alatt 

- a 911611 – es számlán az “Általános iskolai oktatásra – anyagi kiadásokra” szánt összeg “3.600.000,00”-rôl 
“3.525.000,00”-re módosul, 
- a 911630 – as számlán a “Mûvelôdésre” szánt összeg “1.241.400,00”-ról “1.341.400,00”-ra módosul, 
- a 911650 - es számlán a “Polgárok szociális biztonságára” szánt összeg “816.100,00”-ról “996.100,00”-ra módosul, 
- a 911660 – as számlán a “Társadalmi gyermekjólétre” szánt összeg “1.904.000,00”-rôl “1.804.000,00”-re módosul, 
- a 911671 – es számlán a “Menekültek szükségleteire” szánt összeg “260.000,00”-rôl “175.000,00”-re módosul, 
- a 911672 – es számlán a “Tájékoztatás szükségleteire” szánt összege “208.000,00”-rôl “188.000,00”-re módosul; 
 

 
7. RÉSZ – TARTALÉKOKBA ÉS A KÖZSÉG KÖTELEZETTSÉGEIRE cím alatt 

- a 911730 – as számlán a “Folyó költségvetési tartalék” összege “370.600,00”-ról “130.600,00”-ra módosul, 
- a 919750 – es számlán a “Választások lebonyolítására” szánt összeg “500.000,00”-rôl “690.000,00”-re módosul. 
 

 
6. szakasz 

 
 A 12. szakasz a 2. bekezdés után az alábbi új 3. bekezdéssel egészül ki: 
 “A 2000. év folyamán céleszközökként kapott eszközöket a Telekrendezési KV javára kell átutalni a topolyai 
piacközpont építésére”. 
 

 
7. szakasz 

 
 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követô 8. napon lép hatályba és 2000. 
január 1-jétôl kell alkalmazni. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 400-25/2000-II Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                               a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                elnöke 
 
81. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 szám) 197. és Topolya község Statútumának 
(Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 szám – tisztázott szöveg) 27. szakasza alapján, Topolya község Képviselô-testülete, 
a   2000. 12. 14 - i ülésén, meghozta e  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HELYI KÖZÖSSÉGEK MEGALAKÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRÔL, SZERVEZETÉRÔL ÉS 
FINANSZÍROZÁSÁRÓL 

 
I. ALAPVETÔ RENDELKEZÉSEK 

 
 
 
 

1. szakasz 
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E határozat a helyi közösségek megalakításának módját, tevékenységét, szervezetét és finanszírozását 

szabályozza Topolya község területén (a továbbiakban: határozat). 
 

2. szakasz 
 

 A polgárok közvetlen közös érdekében álló igények kielégítése érdekében  
1. Bajsa, 
2. Topolya és Mi}unovo, 
3. Ba~ki Sokolac, 
4. Gornja Rogatica, 
5. Gunaras, Brazília, Bogaras és Obornyacsa, 
6. Kradjordjevo, 
7. Krivaja, 
8. Mali Beograd és Zobnatica, 
9. Zentagunaras, 
10. Njego{evo, 
11. Ore{kovic, 
12. Pannónia és Srednji Sala{, 
13. Pacsér, 
14. Pobeda, Kavilló és Sveti}evo, 
15. Moravica 
 
települések területén helyi közösségek alakíthatók a község statútumával összhangban. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi közösség a polgárok lakhely szerinti közössége, amelyet a helyi önkormányzat egységes rendszerének 
részeként alakítanak meg. 
 

4. szakasz 
 

 A helyi közösség jogi személy. 
 A helyi közösségnek alapszabálya van. 
 A helyi közösség alapszabályának összhangban kell lennie a község statútumával és e határozattal. 
 

5. szakasz 
 

 A helyi közösség munkája nyilvános. 
 A helyi közösség köteles a munkájáról és pénzügyvitelérôl Topolya község Képviselô-testületét és a helyi 
közösség polgárait rendszeresen és idejekorán de évente legalább egyszer tájékoztatni. 
 A helyi közösségek kötelesek Topolya Község Képviselô-testületének  a folyó év március 31-éig az elôzô évi 
munkájukról és pénzügyvitelükrôl írásbeli jelentést benyújtani. 

 
6. szakasz 

 
 A helyi közösség és szerveinek munkájában biztosítani kell a helyi közösség területén élô nemzetek és 
nemzetiségek nyelvének és írásának használatát A Hivatalos nyelv – és íráshasználatról szóló törvénnyel és Topolya 
község statútumával összhangban. 
 

7. szakasz 
 

 A helyi közösség kapcsolatba léphet és együttmûködhet más helyi közösségekkel, válalatokkal, szervezetekkel 
és közösségekkel. 
  
 

II. A HELYI KÖZÖSSÉG MEGALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS MÓDJA 
 

8. szakasz 
 

 Helyi közösség alakítható olyan területen, amely területi és funkcionális egészet képez és amelyen a polgárok 
kölcsönös kapcsolatban állnak és meg van a közös érdekeik érvényesítésérôl és igényeik kielégítésérôl való 
megállapodás és döntés lehetôsége. 
 
 Helyi közösség alakítható olyan településen, amely területi, illetve településrendezési egészet és 
életközösséget képez. 
 

9. szakasz 
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 A helyi közösség megalakítását, egyesítését vagy megszüntetését indítványozhatja 1000-nél kevesebb lakossal 
rendelkezô település legalább 50 polgára, legfeljebb 5000 lakossal rendelkezô település 100 polgára, 5000-nél több 
lakossal rendelkezô település legalább 300 polgára és Topolya község Képviselô-testülete.  
 

Az indítványnak tartalmaznia kell: 
-     a helyi közösség megalakítását indítványozó polgárok saját kezûleg aláírt névsorát, 
- a helyi közösség területét és a terület lakosainak számát, 
- a helyi közösség tevékenységének leírását, 
- a helyi közösség mûködése finanszírozásának módját, 
- a helyi közösség életére és mûködésére nézve jelentôs egyéb adatokat. 
 

10. szakasz 
 

 A 9. szakasz szerinti indítványt elôzetesen a helyi közösségek mûködését egyeztetô bizottság vitatja meg és 
javaslatot tesz a község Képviselô-testületenek. 

11. szakasz 
 

 Ha a község Képviselô-testülete a helyi közösségek mûködését egyeztetô bizottságnak a helyi közösség 
megalakítására, egyesítésére vagy megszüntetésére vonatkozó indítványát megerôsíti, akkor értesíti errôl az indítvány 
beterjesztôjét. 
 A 9. szakasz szerinti határozati javaslatról népszavazás dönt. 
 A népszavazást a község Képviselô-testületenek elnöke írja ki, és a községi választási bizottság folytatja le. 

A helyi közösség megalakítására, egyesülésére vagy megszüntetésére vonatkozó határozati javaslat 
tartalmazza: 
- a helyi közösség megalakításával felölelt település, illetve településrész elnevezését és a helyi közösség 
megalakításával felölelt terület pontos leírását, 
- a helyi közösség elnevezését és a helyi közösség tanácsa tagjainak számát,  
- a helyi közösség egyesülésének vagy megszüntetésének esetleges okait. 

 
12.szakasz 

 
 A helyi közösség megalakításáról, egyesülésérôl vagy megszüntetésérôl szóló határozatot Topolya község 

Képviselô-testülete hirdeti ki. 
 

III. A HELYI KÖZÖSSÉG MÛKÖDÉSE ÉS SZERVEZETE 
 

A) A helyi közösség mûködése 
 

13. szakasz 
 

 A polgárok a helyi közösségben döntenek közös érdekeinek érvényesítésérôl és közös igényeik szolidáris 
kielégítésérôl. 
 Közös érdekeik érvényesítésérôl és közös igényeik kielégítésérôl döntve a polgárok a helyi közösségben az 
anyagi lehetôségekkel összhangban rendezik viszonyaikat a következô területeken: 
- a település rendezése, 
- az emberi környezet védelme és fejlesztése, 
- a lakosság szociális kategóriáiról való gondoskodás, 
- az életkörülmények javításáról való godnoskodás, 
- a bevezetett helyi járulék megvalósítása és új bevezetése, 
- szolgáltató tevékenységek végzése. 

 
14. szakasz 

 
 A község a helyi közösségre ruházhatja a község egyes teendôinek ellátását a lakásügyi- kommunális, 
településrendezési és a helyi közösség polgárainak közvetlen érdekében álló egyéb teendôk terén a törvénnyel és e 
határozattal összhangban. 
 A község Képviselô-testülete felügyeletet gyakorol a helyi közösségre e szakasz 1. bekezdése értelmében 
átruházott teendôk végrehajtása felett. 
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B) A helyi közösségben való döntéshozatal 
 

15. szakasz 
 

 A polgárok a helyi közösség teendôirôl népszavazással, írásbeli véleménynyilvánítás útján, a polgárok gyûlésein és a helyi 
közösség szerveiben döntenek a törvénnyel, e határozattal és a helyi közösség alapszabályával összhangban. 
 Az írásbeli véleménynyilvánítás módját a község Képviselô-testületének külön határozata szabályozza. 
 

16. szakasz 
 

Egyes kérdéseket, amelyekrôl a helyi közösség szervei döntenek, a helyi közösség polgárai a polgárok 
gyûlésein vitathatják meg. 

A polgárok a  helyi közösség szerveihez fordulhatnak egyes kérdések megvitatására és eldöntésére 
vonatkozó indítványaikkal, javaslataikkal és véleményeikkel. 

 
C) A helyi közösség szervei 

17. szakasz 
 

A helyi közösség szerve a helyi közösség tanácsa. 
A 2000-nél több lakossal rendelkezô helyi közösségben a helyi közösség tanácsának  végrehajtó szerve lehet. 
A helyi közösség tanácsa végrehajtó szervének megválasztási módját, valamint felhatalmazásait a helyi 

közösség alapszabálya állapítja meg. 
 
A helyi közösség tanácsa végrehajtó szervének tagjainak egyidejûleg kötelezôen a helyi közösség tanácsának 

tagjai is.  
A helyi közösség tanácsa tagjainak választását a község Képviselô-testületének elnöke írja ki. 
 

18. szakasz 
 

A helyi közösség tanácsa tagjainak jelölhetôk azok a személyek, akiknek lakhelye a helyi közösség területén 
van. 

A helyi közösség tanácsában való tagságra jelöltet állíthat az  1000-nél nem több lakossal rendelkezô helyi 
közösség 10 polgára és az 1000-nél több lakossal rendelkezô helyi közösség 20 polgára abból a választóegységbôl, 
amelyben a helyi közösség tanácsának tagját választják. 

A Topolya község Képviselô-testülete képviselôinek választására kijelölt minden egyes választóegység 
egyben a helyi közösség tanácsa tagjainak megválasztására szolgálló választóegység is. 

A jelöltlistát a helyi közösség tanácsa tagjainak választására a Topolya község Képviselô-testülete 
képviselôinek választását lefolytató Községi Választási Bizottság véglegesíti. 

 
19. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsa tagjainak megválasztása titkos szavazással, a Topolya község Képviselô-testülete 

képviselôinek megválasztására kijelölt választóegységekben történik. 
A helyi közösség tanácsának tagjává megválasztották azt a jelöltet, aki a legnagyobb számú szavazatot kapta 

abban a választóegységben, amelyben a jelöltet választják. 
A helyi közösségek tanácsa tagjainak választását a községi választási bizottság folytatja le a helyi közösség 

alapszabályának rendelkezéveivel összhangban és a Topolya  község Képviselô-testülete képviselôinek választására 
érvényes jogszabályok szerint. 

 
20. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsa 7-21 tagból áll. 

A helyi közösség tanácsa tagjainak számát a helyi közösség alapszabálya állapítja meg. 
A helyi közösség tanácsa: 

- meghozza a helyi közösség alapszabályát, munkaprogramját, zárszámadását és pénzügyi tervét, 
- javasolja a helyi közösség fejlesztési tervét, megerôsíti és kihirdeti a népszavazáson hozott határozatokat, 
- kötelezôen megtárgyalja és dönt a polgárok gyûléseinek javaslatairól és záróhatározatairól 
- dönt a szakmai- ügyintézési és egyéb teendôknek a helyi közösség szakszolgálatában való ellátásához szükséges 
feladatvégrehajtók számáról, 
- ellátja az egyéb teendôket is e határozattal és a helyi közösség alapszabályával összhangban. 
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21. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsának elnökét a helyi közösség tanácsának elsô ülésén titkos szavazással, a helyi közösség 

tanácsa összes tagjainak szavazattöbséggével választják. 
 

22. szakasz 
 

A helyi közösség tanácsának elnöke: 
- képviseli a helyi közösséget, 
- megszervezi a helyi közösség mûködését, 
- összehívja és vezeti a helyi közösség tanácsának üléseit, 
- végrehajtja a helyi közösség tanácsnának határozatait, 
- elôkészíti a határozatok és egyéb aktusok javaslatait, 
- dönt a helyi közösség szakszolgálatában foglalkoztatott dolgozók jogairól, kötelességeirôl és felelôsségérôl, 
- ellátja az egyéb teendôket is a helyi közösség alapszabályával összhangban. 

A helyi közösségnek alelnöke is van, aki távollétében helyettesíti az elnököt. A tanács alelnökének választása 
az elnök választására érvényes eljárás szerint történik. 

A helyi közösség tanácsa elnökének és alelnökének és a helyi közösség titkárának a munkaviszonyból eredô 
jogairól, kötelességeirôl és felelôsségérôl a helyi közösség tanácsa dönt.  
 

IV. A HELYI KÖZÖSSÉG FINANSZÍROZÁSA 
 

23. szakasz 
 

  A helyi közösség teendôinek ellátásához szükséges eszközöket a következôk képezik: 
- a polgárok által helyi járulék útján vagy más módon közvetlenül társított eszközök, 
- az érdekelt vállalatok és egyéb alanyok által a helyi közösség tevékenységére elkülönített eszközök, 
- a helyi közösségnek a helyi közösség alapszabályával összhangban kifejtett tevékenységével megvalósított 
szolgáltatási díjai és egyéb bevételei,  
- a község által a helyi közösségnek a helyi közösség illetve a község fejlesztési terveivel és programjaival 
összhangban átengedett bevételek, 
- a község költségvetésében elôirányozott eszközök, 
- az ajándékok és egyéb eszközök. 
 

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

24. szakasz 
 

A helyi közösségek kötelesek az alapszabályaikat e határozattal a hatálybalépésétôl számított hatvan napon 
belül egybehangolni. 

A helyi közösségek alapszabályait a község Képviselô-testülete hagyja jóvá. 
 

25. szakasz 
 

Topolya község területén levô helyi közösségek alapszabályainak jóváhagyásáról szóló végzések meghozatala 
után, a község Képviselô-testületének elnöke hatvan napon belül kiírja a rendkívüli választásokat az e határozat 2. 
szakaszában foglalt valamennyi helyi közösség tanácsa tagjainak megválasztására. 
 

26. szakasz 
 

E határozat hatályba lépésével A helyi közösségek alakításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos 
Lapja, 2000/1 szám) hatályát veszti. 
 

27. szakasz 
 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követô nyolcadik napon lép hatályba. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONOM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 016-11/2000     Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                   a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                             elnöke       
 
82. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 99/49 szám) 197. szakaszának 2. bekezdése alapján Topolya 
község Képviselô-testülete, a 2000. december 14 -i ülésén, megerôsíti e 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

 A HELYI KÖZÖSSÉGEK MEGALAKÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRÔL, SZERVEZETÉRÔL ÉS 
FINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATTERVEZET VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

 
 

 A tervezetet nyilvános vitára bocsátjuk. 
 A nyilvános vita A helyi közösségek megalakításának módjáról, tevékenységérôl, szervezetérôl és finanszírozásáról szóló 
határozat tervezetének közzétételétôl számított 15 napig tart. 
 A javaslatokat, észrevételeket és véleményeket Topolya község Képviselô-testületének titkárához kell eljuttatni. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 016-12 /2000-I                                                                                                         Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                                  a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                                             elnöke 
 
83. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye 99/49 szám sz. 68. szakasza és Topolya község Statutuma 
("Topolya község Hivatalos Lapja", 2000/4 szám - tisztázott szöveg) 29. szakaszának 18. pontja alapján, Topolya község 
Képviselô-testülete a 2000. december 14- i ülésén, megerôsítette e  
 

 HATÁROZATI JAVASLATOT  
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRÔL A GUNARAS HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A  
2001.  JANUÁR 1. -  2005. DECEMBER 31. KÖZÖTTI ÖTÉVES  IDÔSZAKRA 

 
1. szakasz 

 
Meghozzuk és bevezetjük az illetmények és jövedelmek utáni helyi járulékot Gunaras  Helyi Közösség területén a 2001. 
január 1.- és  2005.december 31. közötti ötéves idôszakra. 
 

2. szakasz 
 

A helyi járulék eszközeinek összegét 1.935.000,00 dinárban határoztuk meg a 2000  novemberében érvényes árak 
szerint. 
 
A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következô: 
 
1. Bagremovón a közmûvek karbantartása 154.800,00 - 8% 
2. Bogarason a közmûvek karbantartása 116.100,00- 6% 
3. Kútház és vízhálózat (karbantzartás), felújítás 193.500,00-10% 
4. Tele-Ház létrehozása 193.000,00-10% 
5. Iskola és oktatásügy támogatása 193.500,00-10% 
6. Szeméttelep rendezése 96.750,00-5% 
7. Utcai világítás ös karbantartás 387.000,00-20% 
8. Útburkolat javítása Gunarason 290.250,00-15% 
9. Egészségügy támogatása a Gunaras HK területén 96.750,00-5% 
10. Meglevü szervezetek támogatása 19.350,00-1% 
11.Helyi közösség mûködési költségei 193.500,00-10% 

ÖSSZESEN: 1.935.000,00-100% 
 

 
 

3. szakasz 
 

A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelyük Gunaras Helyi Közösség területén van, és 
azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból, illetve vagyonjogból eredü és egyéb jövedelmük van. 
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4. szakasz 
 

A 3, szakasz szerinti kötelezettek járulékának elszámolási alapja, illetve járulékkulcsa: 
- a munkaviszonyban levôk nettó keresete után                                         3% 
- az önálló tevékenységbôl eredô jövedelem után                                         3% 
- a mezôgazdasági tevékenységbôl eredô kataszteri jövedelem után                                         15% 
- az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után                         1,5%. 
 

5. szakasz 
 

A járulék elszámolási alapjába nem számítódik be: 
- a rokkantsági járulék és a rokkantságon alapuló egyéb járandóság, 
- a szavatolt legalacsonyabb nyugdíj összegig terjedü nyugdíjak és rokkantsági nyugdíjak, 
- a szociális segélyre vonatkozó jogszabályok szerinti járandóságok, 
- a családi pótlék és a babakelengye vásárlására szánt pénzsegélyek, 
- a tanulók és egyetemisták ösztöndíja és a gyakorlati munka során megvalósított illetmények, valamint az ideiglenes 
munkanélküliség idejére járó pénzbeli térítés. 
- a polgárok mezôgazgasági tevékenységébôl eredô jövedelem, amely a törvény értelmében mentesül az adófizetés 
kötelezettsége alól. 
 

6. szakasz 
 

A dolgozók keresete utáni járulékot a keresetet folyósító állapítja meg,  vonja le és utalja át minden kifizetés alkalmával. 
A nyugdíj utáni járulékot a nyugdíjfolyósító rokkantsági és nyugdíjbiztosítási alap állapítja meg, vonja le és utalja át 
minden kifizetés alkalmával. 
A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban levô eszközökkel önállóan tevékenykedô személyek 
keresete és egyéb jövedelme utáni járulékot a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának topolyai községi osztálya 
állapítja meg és szedi be a polgárok jövedelemadóját szabályzó törvény rendelkezései szerint. 
 

 
7. szakasz 

 
Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidôben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 
 
A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései tekintetében a 
polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerûen alkalmazni. 
 

8. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a  Pénzforgalmi és Pénzügyôri Szolgálat topolyai fiókintézetnél a 45200-780-0-362  számú  
külön számlán kell nyilvántartani. 
 
A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága ellenôrzi. 

 
9. szakasz 

 
A Helyi Közösség tanácsa minden évre meghozza a pénzügyi tervet. 
 
A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja a 2. szakaszban foglalt egyes   
tételek  költségvetési értékét. 
 

 
10. szakasz 

 
A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a Helyi Közösség 
tanácsának elnöke, a tanács végrehajtó bizottságának elnöke, illetve a tanács végrehajtó bizottsága által kinevezett 
személy. 

 
 
 

11. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácsa a helyi járulék eszközeinek  felhasználásáról minden évben egyszer költeles  beszámolni a 
polgárok  gyûlésének minden egyes egységben. 
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12. szakasz 

 
A helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján kell felhasználni a 2. 
szakaszban foglalt program keretében. 
 

 
13. szakasz 

 
Ezt a Gunaras Helyi Közösség 2001-2005. évi idôszakra fizetendô helyi járulék bevezetésérôl szóló határozatot  a 2000. 
december 14-20. között lefolytatandó írásbeli nyilatkozattétellel  Gunaras Helyi Közösség polgárai hozzák meg.  

 
 

14. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 016-10/2000-I                                                                                                     Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                               a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                                       elnöke 
 
 
84. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény ( SZK Hiv. Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A  Topolya és 
Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 91/11 
szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4  – Tisztázott szöveg és 2000/5 
szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján,  Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. 12. 14-i  ülésén, meghozza e 
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 
IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRÔL 

 
I. 
 

 
Felmentjük Topolya és Kishegyes községek, Szociális Védelmi Központja  igazgatóbizottságának elnökét és 

tagjait : 
 
- az alapító soraiból: 
1. Dr. Milo{ev Grujo - elnököt, 
2. Dr. Tóth  Ágoston -  tagot, 
3. Dr. Majláth Norbert - tagot, 
4. Danilo Dabovi} – kishegyesi lakos - tagot; 
 
- a Központ dolgozóinak sorából : 
5. Tatar Zdenka kishegyesi lakos - tagot, 
6. Popovi} Ljiljana - tagot, 
7. Popovi} Marijana - tagot. 
 

 
II. 
 

Felmentjük Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja felügyelôbizottságának elnökét és 
tagjait: 
 
- az alapító soraiból: 
1. Hodák Judit, elnököt, 
2. Gáspár Tibor, tagot; 
 
- a Központ dolgozóinak sorából: 
3. Mili} Biljana - tagot. 
 

III. 
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E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-53/2000-I                       Bábi Attila s.k., 
Topolya,                  a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                              elnöke 
 
 
85. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény ( SZK Hiv. Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A  Topolya és 
Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 91/11 
szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4  – Tisztázott szöveg és 2000/5 
szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján,  Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. december 14 -i  ülésén, 
meghozza e 
 

 
V É G Z É S T 

 
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRÔL 
 

I. 
 

Kinevezzük Topolya és Kishegyes községek, Szociális Védelmi Központjának igazgatóbizottságát, 4 éves 
megbízatási idôszakra, 2000. 12. 14-i hatállyal, az alábbiak szerint:: 
 
- az alapító soraiból: 
1. Nagy Borus Emôke elnök, 
2. Sörfôzô Károly tag, 
3. Virág Teréz tag, 
4. Kasza Mária tag, 
 
- az Intézmény dolgozóinak sorából : 
5. Tepovac Ljubica  tag, 
6. Kovács Szilvia tag, 
7. Zekoi} Dragica tag. 

II. 
 

Kinevezzük Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának felügyelôbizottságát,4 éves  
idôszakra, 2000. 12. 14-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 
- az alapító soraiból: 
1. Fekete Éva  elnök,  
2.  Kne`evi} Smiljana tag; 
 
- az Intézmény dolgozóinak sorából: 
3. Tatar Zdenka tag. 
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III. 

 
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-54/2000-I                                                                                                 Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                       a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                                 elnöke 
 
 
86. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény ( SZK Hiv. Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A társadalmi 
gyermekjóléti törvény (SZK Hivatalos közlönye 52/49, 93/29, 93/53, 93/67, 94/28, 94/47 és 96/25 szám) 50. szakasza, A 
Topolya község iskoláskor elôtti gyermekintézményének alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 93/5 
szám) 8. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4  – Tisztázott szöveg és 2000/5 
szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján,  Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. december 14-i  ülésén, 
meghozza e 

 
 

V É G Z É S T 
 

 TOPOLYA KÖZSÉG ISKOLÁSKOR ELÔTTI INTÉZMÉNYE IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA 
ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRÔL 

 
I. 
 

Felmentjük   Topolya község Iskoláskor Elôtti Intézménye igazgatóbizottságának elnökét és tagjait: 
 

- az alapító soraiból 
1.     Edelényi István elnököt,  
2.     [ejat Milan tagot,  
1. Fehér László tagot; 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
2. Kôrösi Margit tagot, 
3. Zori} Branka tagot. 

 
II. 
 

Felmentjük  Topolya község Iskoláskor Elôtti Intézménye felügyelôbizottságának elnökét és tagjait 
 

- az alapítók soraiból 
1. [e}erov Mária elnököt, 
2. Kokrehel Jolán tagot, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
3.    Farkas Júlia tagot. 

 
     III. 

 
 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-55/2000-I                                                                                                     Bábi Attila s.k., 
Topolya                                                                                                             a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                                      elnöke 
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87. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény ( SZK Hiv. Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A társadalmi 
gyermekjóléti törvény (SZK Hivatalos közlönye 52/49, 93/29, 93/53, 93/67, 94/28, 94/47 és 96/25 szám) 50. szakasza, A 
Topolya község iskoláskor elôtti gyermekintézményének alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 93/5 
szám) 8. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4  – Tisztázott szöveg és 2000/5 
szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján,  Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. december 14-i  ülésén, 
meghozza e 

 
V É G Z É S T 

 
 TOPOLYA KÖZSÉG ISKOLÁSKOR ELÔTTI INTÉZMÉNYE IGAZGATÓ- ÉS    FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRÔL 
 

I. 
 

Kinevezzük  Topolya község Iskoláskor Elôtti Intézményének igazgatóbizottságát, 4 éves megbízatási 
idôszakra, 2000. 12. 14-i hatállyal  az alábbiak szerint: 

 
- az alapító soraiból 
1. Edelényi István elnök,  
2. Dozet Gordana tag,  
3. Fodor Zoltán tag, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
4.  Farkas Júlia tag, 
5.  Ocsenás Verona  tag. 

II. 
 

Kinevezzük  Topolya község Iskoláskor Elôtti Intézményének felügyelôbizottságát, az alábbiak szerint: 
 

- az alapító soraiból 
1. Fekete Ildikó  elnök, 
2. Bábi Mária tag, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
3.    Kurfis Erzsébet tag. 

     III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-56/2000-I                                                                                                   Bábi Attila s.k., 
Topolya                                                                                                          a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                                    elnöke 
 
88. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény ( SZK Hiv. Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A  könyvtári 
tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 90/11 
és 92/2 szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4  – Tisztázott szöveg és 
2000/5 szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján,  Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. december 14-i  ülésén, 
meghozza e 
 

V É G Z É S T 
 

A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELLÁTÓ INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRÔL 
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I. 
 

 
Felmentjük a Könyvtári Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény igazgatóbizottságának  
elnökét és tagjait 
- az alapító soraiból: 
1. [ejat Milan topolyai lakos – elnököt, 
2. Holló Ferenc topolyai lakos – tagot, 
3. Tomovi} Irena topolyai lakos – tagot, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
4. Ma{i} Emina pacséri lakos – tagot, 
5. Kiss Judit topolyai lakos – tagot. 
 

II. 
 

 Felmentjük a Könyvtári Tevkenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény felügyelôbizottságának 
elnökét és tagjait: 
 
- az alapító soraiból: 
1. Huszár Attila topolyai lakos – elnököt, 
2. Kiss Zoltán topolyai lakos – tagot, 
 
- az Intézmény dolgozóinak sorából: 
3.    Kova}evi} Biljana ore{kovi}i lakos – tagot. 

 
 

III. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-57/2000-I                                                                                                 Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                      a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                                elnöke 
  
 
89. 
 A közszolgálatokról szóló törvény ( SZK Hiv. Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A  könyvtári 
tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 90/11 
és 92/2 szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4  – Tisztázott szöveg és 
2000/5 szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján,  Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. december 14-i  ülésén, 
meghozza e 

 
V É G Z É S T 

 
A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELLÁTÓ INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRÔL 
 

I. 
 

 
Kinevezzük a Könyvtári Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény igazgatóbizottságát, 4 éves  
megbízatási idôszakra, 2000.  12. 14.-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 
- az alapító soraiból: 
1.    Tomovi} Iren - elnök, 
2. Sipos Piroska - tag, 
3. Dasovi} Tomislav - tag, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
4.   Biljana Labus - tag, 
5.   Kiss Judit - tag. 

 
II. 
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 Kinevezzük a Könyvtári Tevkenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény felügyelôbizottságát négy 
éves idôszakra, 2000.  12. 14-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 
- az alapító soraiból: 
1.     Huszár Attila – elnök, 
2.     Kiss Zoltán  – tag, 
 
- az Intézmény dolgozóinak sorából: 
3.     Ma{i} Emina – tag. 

 
III. 

 
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-58/2000-I                                                                                            Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                           elnöke 
 
 
90. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény ( SZK Hiv. Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A mûvelôdési 
tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 
91/2, 92/2 és 95/2 szám) 11. és 11a. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4  – 
Tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján,  Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. 
december 14-i  ülésén, meghozza e 

 
V É G Z É S T 

 
 A MÛVELÔDÉSI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELLÁTÓ INTÉZMÉNY  

 IGAZGATÓ- ÉS    FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRÔL 
 

I. 
 

 Felmentjük a Mûvelôdési Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény igazgatóbizottságának 
elnökét és tagjait: 
 
- az alapító soraiból: 
1. Tölgyesi István elnököt, 
2. Dragoslavic Dragan tagot, 
3. Guti András tagot, 
4. Nemes Károly tagot, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
5. Tölgyesi Melinda tagot. 
 

II. 
 

 Felmentjük a Mûvelôdési Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény felügyelôbizottságának 
elnökét és tagjait: 
 
- az alapító soraiból: 
1. Triznya Lívia elnököt, 
2. Kószó Ágnes tagot, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
3.    Becskei Mária tagot. 
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III. 

 
 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-59/2000-I                                                                                           Bábi Attila s.k., 
Topolya                                                                                                a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                         elnöke 
 
91. 
                                                                                                

A közszolgálatokról szóló törvény ( SZK Hiv. Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A mûvelôdési 
tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 
91/2, 92/2 és 95/2 szám) 11. és 11a. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4  – 
Tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján,  Topolya község Képviselô-testülete, a 2000. 
december 14-i  ülésén, meghozza e 

 
V É G Z É S T 

 
 A MÛVELÔDÉSI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELLÁTÓ INTÉZMÉNY  

 IGAZGATÓ- ÉS    FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRÔL 
 

 
I. 
 

 Kinevezzük a Mûvelôdési Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény igazgatóbizottságát négy 
éves megbízatási idôszakra, 2000. december 14-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 
az alapító soraiból: 
1.    Sisák István  elnök, 
2.    Guti András tag, 
3. Beko Nikola tag, 
4. Becsenka András tag, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
5. Tölgyesi Melinda tag. 
 

 
II. 
 

 Kinevezzük a Mûvelôdési Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény felügyelôbizottságát, 
négy éves megbízatási idôszakra, 2000. december 14-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 
- az alapító soraiból: 
1.  Márkus Erzsébet elnök, 
2.  Varró Éva tag, 
 
- az intézmény dolgozóinak sorából: 
3.     Jovan Stoisavljevi} tag. 

 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-60/2000-I                                                                                                Bábi Attila s.k., 
Topolya                                                                                                       a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 14.                                                                                                                 elnöke 
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92. 
 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 4/2000 és 5/2000 szám) 38. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselô-testülete, az 2000. november 9-i ülésén, meghozza e 
 

V É G Z É S T 
 

 TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETE STATÚTUM ÉS A KÉPVISELÔ-TESTÜLET SZERVEZETÉNEK ÉS 
SZABÁLYOZÓ AKTUSAINAK KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 
 

I. 
 

Megalakítjuk Topolya község Képviselô-testületének a Statútum és a Képviselô-testület Szervezetének és Szabályozó 
Aktusainak Kérdéseivel Foglalkozó  Bizottságát az alábbi összetételben: 
 
1. MÁRKUS ZOLTÁN elnök 
2. PISTYÁK ZOLTÁN elnökhelyettes 
3. KÓSZÓ JÁNOS tag 
4.  MIKLÓS CSABA tag 
5.  KÓKAI ROLAND tag. 

 
 

II. 
 

A Bizottság  elôkészíti és a Képviselô-testület elé terjeszti a Képviselô-testület Ügyrendjének javaslatát, megvitatja a 
Képviselô-testület, a Végrehajtó Bizottság és a Községi Közigazgatás szervezetével kapcsolatos általános aktusok 
javaslatait és javasolja általános aktusok és határozatok meghozatalát . 
 

 
III. 

 
A Bizottság tagjainak megbízatási ideje 4 év. 
 

 
IV. 

 
E végzéssel A Topolya község Képviselô-testületének a Statútum és a Képviselô-testület Szervezetének és Szabályozó 
Aktusainak Kérdéseivel Foglalkozó  Bizottság megalakításáról szóló 1996.12.23-i 02-35/96-I számú végzés hatályát 
veszti. 

 
V. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-22/2000-I                                                                                                         Bábi Attila s.k., 
Topolya                                                                                                               a Községi Képviselô-testület 
2000.11. 09.                                                                                                                          elnöke 
 
 
93. 
 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 4/2000 és 5/2000 szám) 38. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselô-testülete, az 2000. november 9-i ülésén, meghozza e 
 
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETE MANDÁTUM- ÉS MENTELEMÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK 
MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
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I. 
 

Megalakítjuk Topolya község Képviselô-testületének Mandátum- és Mentelemügyi Bizottságát az alábbi összetételben: 
 
1. GELLÉR TIBOR elnök 
2. BENCSIK IMRE elnökhelyettes 
3. BÁBI KÁROLY tag 
4.  JANUSKÓ LÁSZLÓ tag 
5.  GULYÁS SÁNDOR tag. 
 

II. 
 

A Bizottság megvitatja: a képviselôk megválasztásáról szóló  tanúsítványokat és a Választási Bizottság jelentését a 
választás, az újbóli és a pótválasztás eredményeirôl, s jelentést tesz a Képviselô-testületnek javasolva a mandátumnak 
hitelesítését, egyes képviselôk megbízatása megszûnésének okait, s errôl jelentést tesz a Képviselô-testületnek, 
javasolva a pótválasztások kiírását, a képviselôk mentelmi joga alkalmazásának és összehangolásának kérdéseit a 
statútumban elôirányozott esetekben, és a képviselôk megbízatási és mentelmi jogaival összefüggô egyéb kérdéseket. 
 

III. 
 

A Bizottság tagjainak megbízatási ideje 4 év. 
 

IV. 
 

E végzéssel A Mandátum- és Mentelemügyi Bizottság megalakításáról szóló 1996. 12. 23-i  02-36/96-I számú végzés 
hatályát veszti. 
 

V. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-23/2000-I                                                                                               Bábi  Attila 
Topolya                                                                                                      a Községi Képviselô-testület 
2000.11.09.                                                                                                                elnöke 
 
 
94.  
 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 4/2000 és 5/2000 szám) 38. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselô-testülete, az 2000. november 9-i ülésén, meghozza e 
 

 
V É G Z É S T 

 
 TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETE KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSÁNAK  

MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Megalakítjuk Topolya község Képviselô-testületének Költségvetési és Pénzügyi Tanácsát az alábbi összetételben: 
 
 

1. HUSZÁR ATTILA elnök, 
2. GULYÁS SÁNDOR elnökhelyettes, 
3. BOGÁRDI MÁRTA tag, 
4. SAVI] RITA tag, 
5. JOVI] TATJANA tag, 
6. PO[ALJI] MIROSLAV tag, 
7. HAJVERT LÁSZLÓ tag. 
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II. 
 

A Költségvtési és Pénzügyi Tanács megvitatja: a község költségvetésérôl szóló határozat és a költségvetés bevételeivel 
és  kiadásaival való rendelkezésérôl szóló határozat javaslatait. 
 

III. 
 

A Bizottság tagjainak megbízatási ideje 4 év. 
 

IV. 
 

E végzéssel A Költségvtési és Pénzügyi Tanács  megalakításáról szóló 1996. 12. 23-i 02- 37/96-I számú végzés és a 
Topolya község Képviselô-testülete Költségvetési és Pénzügyi Tanácsa elnökének kinevezésérôl szóló 1998. 12. 13-i 
02-26/98-I számú végzés hatályát veszti. 
 

V. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-24/200-I                                                                                            Bábi Attila s.k., 
Topolya                                                                                                a Községi Képviselô-testület 
2000.11.09.                                                                                                           elnöke 
 
 
95. 
 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 4/2000 és 5/2000 szám) 38. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselô-testülete, a 2000. november 9-i ülésén, meghozza e 
 

 
V É G Z É S T 

 
 TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, LAKÁSÜGYI- KOMMUNÁLIS ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Megalakítjuk Topolya község Képviselô-testületének Tele-pülésrendezési, Lakásügyi-  Kommunális és Környezetvédelmi 
Tanácsát az alábbi összetételben: 
 
1. CSÚZI JÓZSEF elnök 
2. DR. DELI ÁGOSTON elnökhelyettes 
3. CSORBA OTTÓ tag 
4. MIKLÓS CSONGOR  tag 
5. PUPOVAC SA[A tag 
6.  EKE IMRE tag 
7.  BARÁT ANIKÓ tag. 
 

II. 
 

A Településrendezési, Lakásügyi-  Kommunális és Környezetvédelmi Tanács megvitatja: a  határozatok, egyéb általános 
aktusok javaslatait és más kérdéseket a településrendezési, a területi tervezés, a lakásügyi és kommunális tevékenység, 
az építési telek és az építés, az üzlettér, a helyi utak rendezése,  fenntartása és használata és a környezetvédelem 
terén. 
 

III. 
 

A Bizottság tagjainak megbízatási ideje 4 év. 
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IV. 
 

E végzéssel A Településrendezési, Lakásügyi-  Kommunális és Környezetvédelmi Tanács  megalakításáról szóló 1996. 
12. 23-i 02-38/96-I számú végzés hatályát veszti. 
 

V. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám:  02-25/2000-I                                                                                                      Bábi Attila s.k., 
Topolya                                                                                                            a Községi Képviselô-testület 
2000.11.09.                                                                                                                         elnöke 
 
 
96. 
 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 4/2000 és 5/2000 szám) 38. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselô-testülete, az 2000. november 9-i ülésén, meghozza e 
 

 
V É G Z É S T 

 
 TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETE FELTERJESZTÉS- ÉS FOLYAMODVÁNYÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Megalakítjuk Topolya község Képviselô-testületének  Felterjesztés- és Folyamodvány-ügyi Bizottságát az alábbi 
összetételben: 
 
1. KASZA KÁROLY elnök, 
2. MÉHES GÉZA elnökhelyettes, 
3. FEHÉR GYÖRGY tag, 
4. KON]AR MIROSLAV tag, 
5. JOVI] DARKO tag. 
 

II. 
 

A Bizottság megvitatja: a Képviselô-testülethez intézett felterjesztéseket és folyamodványokat, s javasolja a Képviselô-
testületnek és az illetékes szerveknek a bennük foglalt kérdések megoldására irányuló intézkedéseket, tájékoztatva errôl 
a beterjesztôket. 
 
A felterjesztésekkel és folyamodványokkal kapcsolatos észrevételeirôl a Bizottság évente egyszer jelentést tesz a 
Képviselôtestületnek. 
 

III. 
 
A Bizottság tagjainak megbízatási ideje 4 év. 
 

IV. 
 

E végzéssel A Felterjesztés- és Folyamodvány-ügyi  Bizottság megalakításáról szóló 1996. 12. 23-i 02-39/96-I számú 
végzés hatályát veszti. 

V. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 02-26/2000-I                                                                                                      Bábi Attila s.k., 
Topolya                                                                                                            a Községi Képivselô-testület 
2000.11.09.                                                          elnöke 
97. 
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 A Végrehajtó Bizottságról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 97/3 és 2000/5 szám) 13. és 
Topolya község Képviselô-testülete Végrehajtó Bizottsága ügyrendjének (Topolya község Hivatalos Lapja, 95/1 szám) 
10. szakasza alapján, Topolya község Képviselô-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2000. 11. 14-i 2. ülésén meghozta 
e 

V É G Z É S T 
 

AZ ENERGETIKAI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Bizottságot alakítunk az energetikai szükségletek helyzetének és kérédseinek követésére Topolya község 
területén. 

II. 
 

 Kinevezzük a Bizottság tagjait: 
1. Fermanovi} Borivoje, KK-t Végrehajtó Bizottsága - elnök, 
2. Somogyi Sándor, KK-t Végrehajtó Bizottsága - tag, 
3. Szombathy Zoltán, KK-t Végrehajtó Bizottsága - tag, 
4. Palusek Mihály, Községi Közigazgatás - tag, 
5. Elektrodistribucija Subotica topolyai üe. - tag, 
6. Vujovi} Svetozar, NIS Naftagaspromet topolyai Üe. - tag, 
7. Roganovi} Borislav, Beopetrol topolyai töltôállomás -t ag, 
8. Dragosavac Milan, topolyai Rodgas Rt. - tag. 

III. 
 

 A Bizottság feladata és teendôje az energetikai szükségletek helyzetének és kérdéseinek Topolya község 
területén való követése és az energiahordozók elsôbbségi rend szerinti elosztásának és térítésének koordinálására 
irányuló tevékenység elômozdítása. 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjban. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG 
Szám: 02-44/2000-I Duda{ Aleksandar s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság elnöke 
2000.11.14. 

 
SOR-   

T A R T A L O M: OLDAL SZÁM 
   

77. Topolya község statútumának tervezete 274 
   

78. Határozat A helyi kommunális illetékekrôl szóló határozat módósításáról és 
kiegészítésérôl 

 
286. 

   
79. Határozat A helyi kommunális illetékekrôl szóló határozat módosításáról és 

kiegészítésérôl 
 

286. 
   

80. Határozat A Topolya község 2000. évi költségvetésérôl szóló határozat módosításáról és 
kiegészítésérôl 

 
292. 

   
81. Határozat a  helyi közösségek megalakításának módjáról, tevékenységérôl, szervezetérôl 

és finanszírozásáról 
 

294. 
   

82. Határozat  A helyi közösségek megalakításának módjáról, tevékenységérôl, szervezetérôl 
és finanszírozásáról szóló határozattervezet végrehajtásáról 

 
299. 

   
   

83. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetésérôl a Gunaras Helyi Közösség területén a  
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2000. január 1.-2005. december 31. közötti ötéves idôszakra 299. 

   
84. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja igazgató- és 

felügyelôbizottsága elnökének és tagjainak felmentésérôl 
 

301. 
   

85. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja igazgató- és 
felügyelôbizottsága elnökéenk és tagjainak kinevezésérôl 

 
302. 

   
86. Végzés Topolya község Iskoláskor Elôtti Intézménye igazgató- és felügyelôbizottsága 

elnökének és tagjainak felmentésérôl 
 

303. 
   

87. Végzés Topolya község Iskoláskor Elôtti Intézménye igazgató- és felügyelôbizottsága 
elnökének és tagjainak kinevezésérôl 

 
304. 

   
88. Végzés a Könyvtári Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény igazgató- 

és felügyelôbizottsága elnökének és tagjainak felmentésérôl 
 

304. 
   

89. Végzés a Könyvtári Tevékenységet Topolya község  Területén Ellátó Intézmény 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezésérôl 

 
305. 

   
90. Végzés a Mûvelôdési Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény 

igazgató- és felügyelôbizottsága elnökének és tagjainak felmentésérôl 
 

306. 
   

91. Végzés a Mûvelôdési Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezésérôl 

 
307. 

   
92. Végzés Topolya község Képviselô-testülete Statútum és a Képviselô-testület 

Szervezetének és Szabályozó Aktusainak Kérdéseivel Foglalkozó Bizottságának 
megalakításáról 

 
 

308. 
   

93. Végzés Topolya község Képviselô-testülete Mandátum- és Mentelemügyi Bizottságának 
megalakításáról 

 
308. 

   
94. Végzés Topolya község Képviselô-testülete Költségvetési és Pénzügyi Tanácsának 

megalakításáról 
 

309. 
   

95. Végzés Topolya község Képviselô-testülete Településrendezési, Lakásügyi- Kommunális 
és Környezetvédelmi Tanácsának megalakításáról 

 
310. 

   
96. Végzés Topolya község Képviselô-testülete Felterjesztési és Folyamodványügyi 

Bizottságának megalakításáról 
 

311. 
   

97. Végzés az Energetikai Bizottság megalakításáról 312. 
 

 
 

 
 

 
Kiadó: A topolyai községi Közigazgatás Képviselô-testületi, Jogi és Általános Szolgálata. Tel: 715-310. 
Felelôs szerkesztô: a Községi Képviselô-testület titkára. Az elôfizetési díj elôlege a 2000. évre 1.374,00 
dinár. Zsirószámla: 45200-845-84 "A  topolyai Községi Közigazgatás bevételei", "Topolya község Hivatalos 
Lapjára" megjelöléssel.                     
 

 
 
 

  


	Sluzbeni list - prva strana1
	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
	HIVATALOS LAPJA

	Hivatalos Lapj 17

