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98. 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 és 2000/5 szám) 38. szakasza alapján Topolya 
község Képviselő-testülete a 2000. december 28-i ülésén meghozta e 
 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A HŐENERGIA-ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
A hőenergia-ellátásról szóló határozatban (Topolya község Hiv. Lapja, 97/5 szám) a 35. szakasz a 2. bekezdés 

után az alábbi új 3. és 4. bekezdéssel egészül ki: 
“A  lakás vagy az üzlethelyiség tulajdonosának illetve használójának a hőenergia-szolgáltatás megszüntetése iránti 

keresetére a szolgáltatásnyujtó leállítja a hőenergia-szolgáltatást és végrehajtja az ilyen fogyasztónak a központi fűtési 
rendszerből való kikapcsolását meghatározott törvényes és műszaki szabályokkal összhangban. 

Az említett esetben a kikapcsolt fogyasztó köteles a szolgáltatásnyújtónak  a hőenergia-szolgáltatás díjának 10%-át 
megfizetni a központi fűtés közös vezetékeinek a lakásán illetve üzlethelyiségén való áthaaldása miatt.” 

 
2. szakasz 

 
A 36. szakasz 2. bekezdése a “lakóépület részére” szavak után “a központi fűtési rendszerből való kikapcsolás 

útján meghatározott törvényes és műszaki szabályokkal összhangban”szavakkal egészül ki. 
A 36. szakasz a 3. bekezdés után az alábbi új 4. és 5. bekezdéssel egészül ki: 
“Ha a lakás vagy az üzlethelyiség tulajdonosa illetve használója az e szakasz 2. bekezdése szerinti kikapcsolást 

nem engedi meg, úgy kell tekinteni, hogy a hőenergia-szolgáltatást megkapta és azt köteles megfizetni. 
A fogyasztó személyes kérésére vagy a szolgáltatásnyujtó keresete alapján végrehajtott ki- és bekapcsolás 

költségei a fogyasztót terhelik.” 
 

3. szakasz 
 

Az 54. szakasz 1. bekezdésében az “50,00” szám “1.000,00”-re az “5.000,00” szám “100.000,00”-re a “25,00” szám 
“500,00”-ra, és a “2.500,00” szám “500.000,00”-re módosul. 

Az 54. szakasz 2. bekezdésében az “5,00” szám “50,00”-re módosul. 
 

4. szakasz 
 

     Az 55. szakasz 1. bekezdésében az “50,00” és az “5.000,00” szám “1.000,00”-re és “100.000,00”-re módosul. 
     Az 55. szakasz 2. bekezdésében az “5,00” és az “500,00” szám “50,00”-re és “1.000,00”-re módosul. 
 

5. szakasz 
 

    E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában valló közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 3-11/2000-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2000. 12. 28.                                                                                                               elnöke 
 
99. 
 
 Az állami szervek munkaviszonyairól szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 91/48 és 91/66 szám) 75. szakasza 
és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4 - tisztázott szöveg és 2000/5) 29. szakaszának 32. 
pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2000. december 28-i ülésén, meghozta e 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS MUNKAVISZONYAIRÓL  SZÓLÓ 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
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1. szakasz 

 
 A községi közigazgatás munkaviszonyairól  szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 93/6, 94/4, 96/10 és 
98/5 szám) olyképpen módosul, hogy A Községi Közigazgatás munkaviszonyairól szóló határozatot módosító és kiegészítő 
határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 98/5 szám) 1. szakaszának 1. bekezdésében az 5. és 7. fordulat módosul és 
így szól: 
 " -1,50 - a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának volontőr alelnöke részére, 

- 1,00 – a Községi Képviselő-testület volontőr tagja részére". 
 

2. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba, és 2001. 
január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 121-40/2000-I                                                                                      Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                              a Községi Képviselő-testület 
 2000. 12. 28.                                                                                                        elnöke 
 
 
100. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 99/49 szám) 197. szakaszának 2. bekezdése alapján 
Topolya község Képviselő-testülete, a 2000. december 28 -i ülésén, megerősíti e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

 A HELYI KÖZÖSSÉGEK MEGALAKÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL, SZERVEZETÉRŐL ÉS 
FINANSZÍROZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATTERVEZET VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 A helyi közösségek megalakitásának módjáról, tevékenységéről, szervezetéről és finanszirozásáról szóló 
határozattervezet végrehajtásáról szóló határozat 2. bekezdésében a "15" szám helyébe a "45" szám lép.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-12 /2000-I                                                                                                         Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                                  a Községi Képviselő-testület 
2000. 12. 28.                                                                                                                             elnöke 
 
 
101. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye 99/49 szám) 68. szakasza és Topolya község statútuma 
("Topolya község Hivatalos Lapja", 2000/4 szám - tisztázott szöveg) 29. szakaszának 18. pontja alapján, Topolya község 
Képviselő-testülete a 2000. december 28-i ülésén, megerősítette e  
 

 
 HATÁROZATI JAVASLATOT  

 
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL A PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A  

2001 - 2006. ÉVI  IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

Meghatározzuk és bevezetjük az illetmények és jövedelmek utáni helyi járulékot Pacsér Helyi Közösség területén a 
2001. január 1-je és  2006. március 31-e közötti ötéves időszakra. 
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2. szakasz 
 

A helyi járulék eszközeinek összegét 2.826.300,00 dinárban határoztuk meg. 
 A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő: 
 
                                                Dinár  
1. Utak és járdák építése – karbantartás 847.890,00 
2. Utcai világítás 423.945,00 
3. A közérdekű létesítmények beruházási karbantartásában való részvétel 508.734,00 
4. Program szerinti tevékenységek-sport,művelődés, stb. 423.945,00 
5. Intervenciós intézkedések a Helyi Közösség területén 141.315,00 
6. A ravatalozó építésében való részvétel 141.315,00 
7. A helyi járulék ügyintézésének műszaki fejlesztése 141.315,00 
8. Az új üzemek megnyitásához való hozzájárulás 113.052,00 
9. Környezetvédelem 56.526,00 
1ó. A hitközösségek támogatása 28.263,00 

ÖSSZESEN: 2.826.300,00 
 

3. szakasz 
 

A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Pacsér Helyi Közösség területén van, 
és azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból, illetve vagyonjogból eredő és egyéb jövedelmük van. 
 

4. szakasz 
 

A 3. szakasz szerinti kötelezettek járulékának elszámolási alapja, illetve járulékkulcsa: 
1.  a  vállalatokban, az intézményekben és az üzletekben munkaviszonyban  
    levők nettó keresete után                                   3% 
2. a földművesek megfizettethető adókulcs alá eső  jövedeleme után                                      10% 
3. a nyugdíjasoknak az országban és a külföldön megvalósított nyugdíja után                             2% 
4. a magánvállalkozók, üzlettulajdonosok jövedelme után                                                              6%. 
 

5. szakasz 
 

A járulék elszámolási alapjába nem számítódik be: 
- a szavatolt legalacsonyabb keresetig terjedő kereset, 
- a védőpótlékra jogosító nyugdij és a szavatolt legalacsonyabb keresetnél alacsonyabb összegű nyugdíj, 
- a szociális segélyre vonatkozó jogszabályok szerinti járandóságok, 
- a polgári és a katonai rokkantak járandósága, 
- a családi pótlék és a babakelengye vásárlására szánt pénzsegélyek, 
- a tanulók és egyetemisták ösztöndíja, 
 - a polgárok mezőgazgasági tevékenységéből eredő jövedelme, 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 levő eszközökkel önállóan tevékenykedő személyek 

keresete és az egyéb jövedelmek utáni járulékot a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának osztálya állapítja meg és 
szedi be a polgárok jövedelemadóját szabályzó törvény rendelkezései szerint. 

 
7. szakasz 

 
Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 
A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései tekintetében a 

polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

 
 
 

8. szakasz 
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A helyi járulék pénzeszközeit a  Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálat topolyai fiókintézetnél külön számlán  kell 
nyilvántartani. 

A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága ellenőrzi. 
 

9. szakasz 
 

A helyi járulékból befolyó pénzeszközök felhasználása a Helyi Közösség pénzügyi terve alapján történik. 
A Helyi Közösség közgyűlése minden egyes évre meghozza a helyi járulék eszközeinek felhasználására vonatkozó 

pénzügyi tervet a végrehajtó bizottság vagy a polgárok gyűlésének észrevételei, indítványai vagy záróhatározatai alapján. 
A közgyűlés a piaci tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja a 2. szakaszban foglalt egyes   tételek  

költségvetési értékét, a program megvalósítása céljából. 
 

10. szakasz 
 

A helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket Pacsér Helyi Közösség közgyűlésének (tanácsának) határozata 
alapján kell felhasználni. 

 
11. szakasz 

 
Pacsér Helyi Közösség tanácsa a helyi járulék eszközeinek megvalósításáról és felhasználásáról minden évben 

egyszer költeles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 
 

12. szakasz 
 

A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a Helyi Közösség 
tanácsának elnöke, végrehajtó bizottságának elnöke, és végrehajtó bizottságának alelnöke. 
 

13. szakasz 
 

Ezt a Pacsér Helyi Közösség 2001.01.01-jétől 2006.03.31-éig terjedő időszakban fizetendő helyi járulékának 
bevezetéséről szóló határozatot   írásbeli nyilatkozattétel útján Pacsér  Helyi Közösség polgárai hozzák meg.  

A polgárok írásbeli nyilatkozatukat legkésőbb 2000. december 31-éig tehetik meg. 
 

14. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-13/2000-I Bábi Attila s.k., 
Topolya,                 a Községi Képviselő-testület 
2000. 12. 28.                             elnöke 
 
102. 
 

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 és 2000/5 szám) 29. szakaszának 18. pontja 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2000. december 28-i ülésén, megerősítette e  

 
 

 HATÁROZATI JAVASLATOT  
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL A PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A  
2001- 2005.  ÉVI  IDŐSZAKRA 



Број 18. 28. 12. 2000. СТРАНА 318.  OLDAL 2000. 12. 28. 18. szám 
 

1. szakasz 
 

Meghatározzuk és bevezetjük az illetmények és jövedelmek utáni helyi járulékot Pannónia  Helyi Közösség 
területén a 2001. január 1-je  és  2005.december 31-e  közötti ötéves  időszakra. 
 
 

2. szakasz 
 

A helyi járulék eszközeinek összegét 4.700.500,00 dinárban határoztuk meg a 2000  novemberében érvényes árak 
szerint. 

A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő: 
                         Dinár 

I. KÖZMŰVESÍTÉS  
   1. VÍZSZOLGÁLTATÁS  
   - részvétel ivóvízszolgáltató kút fúrásában Pannónián  900.000,00 
   - részvétel vízszivattyú beszerzésében Emusicon és Sr. Salason 110.000,00 
   2. CSATORNAHÁLÓZAT  

-  a csatornahálózat építésének folytatása Pannónián (a hátramaradt 45 háztartás 
csatlakoztatása a közös központi hálózatra) 

 
1.400.000,00 

   3. SZEMÉT  
    - új konténerek vásárlása 270.000,00 
    - régi konténerek javítása 32.000,00 
    - szeméttárolók rendezése Dubokán, Emusicon és Sr. Salason 27.500,00 
   4. KÖZVILÁGÍTÁS  
   - közvilágítás anyagbeszerzéseinek, áramfogyasztásnak, javításának és    
     karbantartásának költségei valamennyi településen 

 
320.000,00 

   5. UTAK ÉS JÁRDÁK  
   - a meglevő helyi jellegű úthálózat fenntartása valamennyi településen 171.000,00 
   - részvétel az utak és a járdák betonburkolattal való ellátásában Sr. Salason 800.000,00 
KOMMUNÁLIS SZÜKSÉGLETEKRE ÖSSZESEN 4.030.500,00 
  
II. SPORT ÉS MŰVELŐDÉS  
   - részvétel a játszóterek fenntartásában a településeken 20.000,00 
   - pályák építése a fejlődésében levő sportok (röplabda, bocanje) céljaira a    
      településeken 

 
30.000,00 

   - részvétel a Pannónia Sakk-klub működésére szolgáló helyiségek  
     felszerelésében 

35.000,00 

   - részvétel a kultúrotthon és az iskolaépület felújításában Sr. Salason 110.000,00 
   - részvétel a pannóniai iskolaépület folyó karbantartásában 70.000,00 
   - részvétel a polgárok (ifjúság, nők, nyugdíjasok) klubhelyiségeinek  
      felszerelésében 

 
35.000,00 

III. HELYI KÖZÖSSÉG  
  - Pannónia Helyi Közösség működésének költségei  140.000,00 
  - Részvétel a Helyi Közösségben alapított szervezetek finanszírozásában  230.000,00 
ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4.700.500,00 

 
3. szakasz 

 
A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Pannónia Helyi Közösség területén 

van, és azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból, illetve vagyonjogból eredő és egyéb jövedelmük 
van. 

 
4. szakasz 

 
A 3. szakasz szerinti kötelezettek járulékának elszámolási alapja, illetve járulékkulcsa: 

- a munkaviszonyban levők nettó keresete után                                         3% 
- az önálló tevékenységből eredő jövedelem után                                         3% 
 
 
 
- a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után                                          10% 
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- az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után                           2%. 
 

5. szakasz 
 

A járulék elszámolási alapjába nem számítódik be: 
- a családi anyagi támogatásra jogosultak járandóságai, 
- a családi pótlék és a babakelengye vásárlására szánt pénzsegélyek, anyasági pótlék, 
 
 
 
- a tanulók és egyetemisták ösztöndíja és a gyakorlati munka során megvalósított illetmények, valamint az ideiglenes 
munkanélküliség idejére járó pénzbeli térítés. 
 

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 levő eszközökkel önállóan tevékenykedő 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 határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 
A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései tekintetében a 

polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

8. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a  Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálat topolyai fiókintézetnél külön számlán kell 
nyilvántartani. 

A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága ellenőrzi. 
 
 

9. szakasz 
 

A Helyi Közösség végrehajtó bizottsága minden évre meghozza a pénzügyi tervet. 
A Helyi Közösség végrehajtó bizottsága 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 
végrehajtó bizottságának elnöke és helyettesei. 

 
11. szakasz 

 
A Helyi Közösség tanácsa a helyi járulék eszközeinek  felhasználásáról minden évben egyszer költeles  

beszámolni a polgárok  gyűléseinek minden egyes egységben. 
 

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 Pannónia Helyi Közösség 2001-2005. évi időszakra szóló helyi járulékának bevezetéséről szóló határozatot  
írásbeli nyilatkozattétel útján  Pannónia Helyi Közösség polgárai hozzák meg (népi kezdeményezés).  
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A polgárok írásbeli nyilatkozatukat legkésőbb 2001. 01. 20-áig tehetik meg. 

 
14. szakasz 

 
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba és 2001. 01. 

01-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-10/2000-I                                                                               Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                       a Községi Képviselő-testület 
2000. 12. 28.                                                                                                elnöke 
 
103. 
 

A művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya 
község Hiv.Lapja, 91/2, 92/2 és 95/2 szám) 6. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2000/4 szám - tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján Topolya község 
Képviselő-testülete a 2000 december 28-i ülésén, meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELLÁTÓ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

 
             MILAN [EJAT topolyai szerbnyelvtanárt a Művelődési Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó Intézmény 
igazgatójának tisztségéből felmentjük. 
 

II. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-61/2000-I                    Bábi Attila s.k., 
Topolya                      a Községi Képviselő-testület 
2000. 12. 28.           elnöke 
 
 
104. 

 
              A művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya 
község Hiv.Lapja, 91/2, 92/2 és 95/2 szám) 6. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2000/4 szám - tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján Topolya község 
Képviselő-testülete a 2000 december 28-i ülésén, meghozza az alábbi 
 

 
V É G Z É S T 

 
A MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELLÁTÓ INTÉZMÉNY 

MB. IGAZGATÓJÁNAK  KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 
 
Sörfőző Károly topolyai lakost  a Művelődési Tevékenységet Topolya község Területén Ellátó  

Intézmény mb. igazgatójává legfeeljebb egy évig terjedő  időszakra kinevezzük. 
 

II. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-62/2000-I      Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                         a Községi Képviselő-testület 
2000. 12. 28.                                                                                                     elnöke 
 
105. 
 A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 91/41 szám) 18. szakasza, A könyvtári tevékenységet 
Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 90/11 és 92/2 szám) 6. 
szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 – tisztázott szöveg és 2000/5 
szám) 29. szakaszának 22. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2000. december 28-i ülésén, meghozza az 
alábbi 

V É G Z É S T 
 

A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN  ELLÁTÓ INTÉZMÉNY  
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Bábi Csaba topolyai lakost a  a Könyvtári Tevékenységet Topolya Község Területén Ellátó Intézmény igazgatójává 
2000. október 1-i hatállyal, négy éves megbízatási időszakra kinevezzük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-11/2000       Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                                 a Községi Képviselő-testülete 
2000. 12. 28.                                                                                                             elnöke 
 
106. 
 
 Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 – tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 29. 
szakaszának 22. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2000. december 28-i ülésén meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELLÁTÓ  
INTÉZMÉNY ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ HATÁROZATJÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 A topolyai Kúltúrotthon Művelődési Tevékenységet Végző  Intézmény alapszabályát módosító 2000. 12. 20-i 
határozatot jóváhagyjuk. 
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II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-13/2000                    Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület  
2000. 12. 28.  elnöke 
 
107. 
 
 A közbevételekről 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) 33. szakaszának 2. és 3. bekezdése és Topolya  község statútuma (Topolya község Hivatalos 
Lapja, 2000/4 – tisztázott szöveg és  2000/5 szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján, Topolya község Képviselő-
testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2000. december 26-i ülésén, meghozza e 
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG IDEIGLENES PÉNZELLÁTÁSÁRÓL 

A 2001 JANUÁR-MÁRCIUSI IDŐSZAKBAN 
 

1. szakasz 
 

A Topolya község 2001. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláig, de legfeljebb 2001. március 31-éig, A 
közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény 20. szakaszával és A helyi önkormányzatáról szóló törvény 
rendelkezéseivel előirányozott közkiadások finanszírozása ideiglenesen történik. 

 
2. szakasz 

 
Az e végzés 1. szakasza szerinti közkiadások fedezésére felhasználható eszközök kerete 19.380.000,00 dinár. 

 
3. szakasz 

 
Felhatalmazzuk a Pénzügyi Osztályt a költségvetés ideiglenes pénzellátás tartama alatti végrehajtása negyedéves tervének 

elkészítésére, A közbevételekről és közkiadásokról szóló törvényt módosító  és kiegészítő törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 98/42 és 99/54 
szám) 30. szakaszával összhangban. 

A tervet a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hagyja jóvá. 
 

4. szakasz 
 

      Az ideiglenes pénzellátás tartama alatt megvalósított bevételek és végrehajtott kiadások be  fognak kerülni A 
Topolya község 2001. évi költségvetéséről szóló határozat szerinti bevételek és kiadások összesített mérlegében. 
 A 2000. évből a zárszámadás alapján áthozott eszközöket a pénzügyi tervvel a 2001. évi költségvetés 
végrehajtására kell beosztani. 

5. szakasz 
 

A községi szervek által megvalósított bevételek Topolya község költségvetésének bevételei. 
 

6. szakasz 
 

A közérdekű és a természeti és egyéb javak használati díját (kommunális és egyéb díjak) és a község létesítményeinek vagy más 
vagyonának bérbeadásából eredő bevételeket 2001. január 1-jétől A közbevételek befizetéséről és a községi költségvetés bevételeinek 
kimutatásáról szóló rendeletben előirányozott számlákra kell befizetni. 

Az előző bekezdés szerinti eszközök felosztásáról a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága dönt, azon alanyok tervei és 
munkapramjai alapján,akiket a községnek A helyi önkormányzatról szóló törvény 18-26. szakaszában megállapított teendőivel megbíznak. 
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7. szakasz 
 

A közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény 30. szakaszával összhangban, a szolidaritási lakásokra szánt eszközöket, a 
költségvetés zsírószámlájára való beérkezésük után, Topolya község Szolidáris Lakásépítési Alapjának javára kell átutalni. 

A tűzvédelemre szánt eszközöket felhasználásuk előtt a község költségvetésébe kell átutalni. 
 

8. szakasz 
 

A kiadásoknak az ideiglenes pénzellátás időszakában való végrehajtásáért a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága 
felelős. 

A község költségvetésének végrehajtásában az utalványozó a Végrehajtó Bizottság elnöke és az általa felhatalmazott személy. 
Az egyes felhasználók között felosztott költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a költségvetési 

eszközök felhasználóinak munkáját vezető személyek felelősek. 
9. szakasz 

 
A Topolya község 2000. évi költségvetéséről szóló határozat rendelkezései, amelyek nincsennek ellentétben e 

végzéssel és az e végzés alapján meghozott negyedéves tervvel, értelemszerűen alkalmazandók az ideiglenes pénzellátás 
időszakában is. 

10. szakasz 
 

Ha az ideiglenes pénzellátás idején a bevételek nem egyenletesen folynak be, a Végrehajtó Bizottság a 
negyedéves tervben foglalt kiadások fedezésére igénybe veheti az állandó tartalék eszközeit is 600.000,00 dinár erejéig. 

 
11. szakasz 

 
E végzés módosítása és kiegészítése a meghozatalára érvényes módon és eljárás szerint történik. 
 

12. szakasz 
 

E végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba, és 2001. 
január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
- Végrehajtó Bizottság – 
Szám: 400-29/2000-II Dudas Aleksandar, s.k., 
Topolya,                                       a Végrehajtó Bizottság 
2000. 12. 26.          elnöke 
 
108.  
 A Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága Ratko Butulija, a Bíróság elnöke, valamint Ádám Bokros Verona, 
Spasenija Babovic, Tefik Lugici, Ljubomir Popovic és Djuro Svorcan bírák összetételben, A Szerb Köztársaság 
alkotmányának 125. szakasza alapján, a 2000. november 23-án megtartott ülésén, meghozta a következő 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 

 1. Megállapítja, hogy A Topolya általános rendezési tervének meghozataláról szóló határozat módosításáról szóló 
határozat, amelyet Topolya község Képviselő-testülete 2000. július 12-én hozott meg  (Topolya község Hivatalos Lapja, 
2000/5. szám), nincs összhangban a törvénnyel. 
 2. A rendelkező rész 1. pontjában említett határozat alapján meghozott egyedi aktusok és foganatosított 
cselekmények végrehajtásának felfüggesztése iránti keresetet elveti. 
 

I n d o k o l á s 
  
 Folyamodvánnyal indítványozták a rendelkező rész 1. pontjában említett határozat alkotmányosságának és 
törvényességének elbírálását. 
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Az indítványozó előadja, hogy a vitatott határozat nincs összhangban A terület- és településtervezésről és –

rendezésről szóló törvény 27., 28., 32. és 34. szakaszával, amelyek a rendezési tervek meghozatalának eljárását 
szabályozzák. Tekintettel arra, hogy a vitatott határozat módosítja az Általános rendezési tervet, ezeket a módosításokat, az 
indítványozó véleménye szerint, ugyanolyan eljárás szerint kellett volna meghozni, de az említett esetben nem így történt. 
 Az Alkotmánybíróságnak a vitatott határozat alapján hozott egyedi aktusok és foganatosított cselekmények 
végrehajtásának felfüggesztését is indítványozták. 
 A folyamodványra adott válaszában Topolya község Képviselő-testületének titkára megerősítette az indítványban 
foglalt állítást, hogy a vitatott határozatot nem A terület- és településtervezésről és –rendezésről szóló  törvényben 
megállapított eljárás szerint hozták meg. 
 Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy Topolya község Képviselő-testületének 2000. évi vitatott határozatával 
módosításokat eszközöltek az Általános rendezési tervben olyképpen, hogy előirányozták, hogy a terv tervezete a terv 
meghozataláról szóló határozat alkotó részét képezi (1. szakasz). 
 A vitatott határozat 2. szakaszának rendelkezései előirányozzák a terv  tervezete 8.1.2. pontjának módosítását, 
amely a településtömbök rendeltetését, valamint beépítésénak és rendezésének feltételeit határozza meg. Az Általános 
rendezési terv felújított rendelkezései az 1.sz. tömbben, egyéni lakóépületekén kívül, üzleti és lakóépületek építését is 
előirányozzák. Íly módon megváltoztatták e területnek az Általános rendezési tervben előirányozott rendeltetését. 
 A terület- és településtervezésről és –rendezésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 95/44. 
szám) 27-37. szakasza előírja a rendezési terv meghozatalának eljárását, amely több szakaszból áll: a terv elkészítésére 
vonatkozó aktus, a nyilvános hirdetés, az illetékes minisztérium véleményének beszerzése, a szakmai ellenőrzés, a terv 
tervezetének közszemlére tétele, szakmai megvitatása és a község képviselő-testületének ülésén való elfogadása, amely a 
törvény 35. szakaszának értelmében illetékes az általános és az egyéb rendezési tervek meghozatalára. Az az eljárás, 
amelyet az előbb idézett törvényes rendelkezések a rendezési terv meghozatalára előirányoznak, ezen aktus módosítása és 
kiegészítése alkalmával is kötelező. 
 A vitatott határozatot Topolya község képviselő-testülete anélkül hozta meg, hogy a törvényben az ilyen jellegű 
aktusra kvonatkozóan előirányozott eljárást előzőleg lefolytatta volna, ezért az Alkotmánybíróság a rendelkező rész 1. 
pontjával egybehangzó határozatot hozta meg. 
 Minthogy a Bíróság a végleges határozatot meghozta, a vitatott határozat alapján hozott egyedi aktusok, illetve 
foganatosított cselekmények végrehajtásának felfüggesztése iránti keresetet Az Alkotmánybíróság előtti eljárásról és 
határozatainak joghatásáról szóló törvény (A SzK Hiv. Közlönye, 91/32. szám) 42. szakaszának 3. bekezdése értelmében 
elveti. 
 Az előadottak és az előbb idézett törvény 42. szakaszának 3. bekezdése és 46. szakaszának 3. pontja értelmében, 
a Bíróság a rendelkező résszel egybehangzó határozatot hozta meg. 
 A Szerb Köztársaság alkotmányának 130. szakasza értelmében Topolya község Képviselő-testületének a 
rendelkező rész 1. pontjában említett határozata az Alkotmánybíróság határozatának A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való közzététele napján hatályát veszti. 
 
 

Szerb Köztársaság 
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 
Szám: IU-139/2000       Ratko Butulija 
Belgrád,                               Az Alkotmánybíróság   
2000.11.23.                        elnöke  
 

SOR- 
SZÁM 
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107. Végzés Topolya község ideiglenes pénzellátásáról a 2001 január-márciusi időszakban 322. 

   
108. A Szerb köztársaság Alkotmánybíróságának határozata 323. 

 
 

  
 

 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kiadó: A topolyai községi Közigazgatás Képviselő-testületi, Jogi és Általános Szolgálata. Tel: 715-310. 
Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2000. évre 1.374,00 
dinár. Zsirószámla: 45200-845-84 "A  topolyai Községi Közigazgatás bevételei", "Topolya község Hivatalos 
Lapjára" megjelöléssel.                     
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