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19. 
 

A számviteli törvény (JSZK Hivatalos Lapja, 96/46,  99/74, 2001/22 és 2001/71 szám) 10. és A közbevételekről és 
közkiadásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 91/76, 92/41, 93/18, 93/22, 93/67,  94/45, 98/42, 99/54 és 
2001/22 szám) 52. szakasza és Topolya község statutuma 33. szakaszának 1. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 
2001/7 szám) alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. április 18-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Topolya község  költségvetésének zárszámadása értelmében a megállapított bevételek és kaidások a 2001. évben a 

következők: 
 
1. A BEVÉTELEK 
- az előirányozott összbevétel 116.554.000,00 
- a megvalósított összbevétel 108.763.440,11 
 
2. A KIADÁSOK 
- az előirányozott összkiadás 116.554.000,00 
- a végrehajtott összkiadás 108.683.111,25 
 
3. A PÉNZÜGYI EREDMÉNY -   TÖBBLETBEVÉTEL             80.328,86 
 

2. szakasz 
 

 A megvalósított bevétel magában foglalja az előző évből áthozott bevételt is 249.235,76 dinár összegben. 
 A végrehajtott kiadás magában foglalja a költségvetés állandó tartalékába a 2001.01.01-e és 12.31-e közötti 
időszakban elkülönített 532.052,53 dinárt is. 
 

3. szakasz 
 

 A megvalósított többletbevételt 80.328,86 dinár összegben a következőképpen osztottuk fel: 
- a költségvetés állandó tartalékába való végelszámolás 
   szerinti eszközelkülönítés 73.746,44 dinár, 
- a folyó évi felosztatlan többletbevétel – nyereség 6.582,42 dinár. 
 

4. szakasz 
 

 A költségvetés állandó tartalékának összege a 2001. évi zárszámadás szerint 1.220,012,81 dinár, s ez az utolsó 
három év átlagos évi költségvetési összbevételének 2,1%-át teszi ki. 
 

5. szakasz 
 

 A 2001. évi költségvetés zárszámadása szerinti felosztatlan többletbevétel 6.582,42 dinárt kitevő részét a 2002. 
évi költségvetésben kell felosztani. 
 

6. szakasz 
 

 A 2001. évi költségvetés zárszámadását megküldtük a JNB Elszámolási és Pénzforgalmi Intézete topolyai 
fiókjának az előírásos ürlapokon, amelyek e határozat alkotó részét képezik. 
 

7. szakasz 
 

 E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG Bábi Attila s.k.,  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület 
Szám: 400-2/2002-II elnöke 
Topolya  
2002.04.18. 
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20. 
 

A közbevételekrő l  és közkiadásokról  szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye,  91/76, 92/41, 93/18, 93/22, 93/37, 93/67, 94/45, 98/42, 99/54 és 2001/22 
szám) 27.  szakasza,  А  helyi  önkormányzatról  szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv.  
Közlönye,  2002/9 szám) 30.  szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község 
Hivatalos Lapja,  2001/7 szám) 33.  szakaszának 1.  pontja alapján,   Topolya község 
Képviselő-testülete,  a 2002. ápril is  18-i  ülésén,  meghozta e 
 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
  TOPOLYA KÖZSÉG 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  

 
I .  ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
1.  szakasz 

 
 Topolya község 2002. évi  költségvetésének összbevétele 192.370.000,00  dinár.  

 
2.  szakasz 

 
A költségvetés ál landó tartalékába 960.000,00 dinárt  kell  elkülöníteni.  Az 

elkülönítés a  bevételekbő l  havonként 0,5%-os kulcs szerint  történik.  
 A költségvetés ál landó tartalékának igénybevételérő l  Topolya község Képviselő-

testületének Végrehajtó Bizottsága dönt.  Az eszközök A közbevételekról  és  
közkiadásokról szóló törvényben megállapítot t  célokra vehetők igénybe.  

 A költségvetés ál landó tartalékának eszközei a 2001. évi költségvetés 
zárszámadása szerint  1.220.012,81 dinárt  tesznek ki .  

 

3 .  szakasz 
 
A folyó költségvetési  tartalékba 3.900.000,00 dinárt  kell  elkülöníteni.  
Ezen eszközök igénybevételérő l  Topolya község Képviselő- testületének 

Végrehajtó Bizottsága dönt a Községi Közigazgatás költségvetési  ügyekben i l letékes 
szervének javaslatára.  

A jogerős bírósági határozatokon alapuló kifizetéseket ,  a  folyó költségvetési 
tartalék terhére  az utalványozó végzése alapján kell  végrehajtani .  

 A Végrehajtó Bizottság a folyó költségvetési  tartalékba átviheti  a költségvetésben 
meghatározott  célokra felosztott  eszközöket,  melyekrő l  megállapít ja,  hogy 
felhasználásukra a költségvetési  év végéig nem kerül  sor.  

 
 

4 .  szakasz 
 

 A mezőgazdaság és a kisipar helyi  járuléka  alapján befolyó bevételeket  a 
költségvetésbő l  Topolya község helyi  közösségeinek számlájára kell  közvetlenül 
átutalni .  

 A tűzvédelemre befolyó  bevételeket  a költségvetésbő l  a  Községi 
Tűzoltószövetség számlájára kell  közvetlenül átutalni .  A Tűzvédelmi Alap létrehozása 
után ezeket az eszközöket   ennek az Alapnak a javára kell  átutalni.  

Az e szakaszban foglalt  eszközök 3.400.000,00 dinár összegben átvitel i  eszközök.  
 

5.  szakasz 
 

A keresetalapi  adóból befolyó eszközök 4.456.400,00 dinárt  ki tevő  részét  a 
Szolidáris Lakásépítési  Alapnak kell  átutalni ,  A keresetalapi  adó Topolya község 
területén érvényes kulcsának megállapításáról  szóló határozattal  összhangban. 
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 A keresetalapi  adóból befolyó eszközök 47.543.600,00 dinárt  ki tevő  részét  
céleszközökként a Végrehajtó Bizottság által  elfogadott  programok realizálására kell  
átutalni:  
 -  Topolya és Kishegyes községek Településrendezési  Közvállalata részére,  a 
területtervezési  programok realizálására,  1.500.000,00 dinár összegben, 
 -  a  topolyai  Telekrendezési  Közvállalat  részére,  a bejegyzett  tevékenységeinek 
körébe tartozó programok realizálására,  29,247,600,00 dinár összegben, 
 -  a  topolyai  Komgrad Közvállalat  részére,  bejegyzett  tevékenységeinek körébe 
tartozó programjainak realizálására,  3.106.000,00 dinár összegben,  
 -  a  Topolya községbeli  helyi  közösségek részére,   Тopolyai Helyi Közösség 
kivételével ,  a  kommunális  tevékenységek  el látásának megszervezésére,  4.190.000,00 
dinár összegben,  
 -  a  község helyi  közösségei  részére,  Topolya Helyi  Közösség kivételével ,   a  helyi  
közösségek programjainak a Telekrendezési  Közvállalat  út ján történő  
társfinanszírozására,  6.000.000,00 dinár összegben,  
 -  az ál talános és középiskolai  oktatási  intézmények részére,  a  tanítási  eszközök 
korszerűsí tése programjának realizálására,  3.500.000,00 dinár összegben.  
 

6.  szakasz 
 

 A kommunális dí jakból befolyó eszközöket összesen 15.700.000,00 dinár 
összegben a közvállalatoknak kell  átutalni:  
 1.  A Településrendezési  Közvállalatnak,  az alapításról  szóló határozattal  
összhangban,  Topolya községnek a Kv működési  költségeiben való részvétele címén, 
600.000,00 dinár összegben,  
 2.  A topolyai Komgrad Közvállalatnak,  A telekhasználati  dí jról szóló határozattal  
összhangban,  a telekhasználati  dí j  beszedésének szolgáltatási  dí ja címén, 250.000,00 
dinár összegben,  
 3.  A topolyai  Telekrendezési  Közvállalatnak 
 -  a  Végrehajtó Bizottság által  elfogadott  közterületrendezési  és útfenntartási   
programok, valamint  egyéb programok realizálására,  10.850.000,00 dinár összegben,  
 -  a  Kv működésének költségeire,  4.000.000,00 dinár összegben.  

 

7.  szakasz 
 

 A helyi  kommunális i l letékekbő l  befolyó eszközök 3.500.000,00 dinárt  kitevő  
részét ,  a  topolyai  helyi  közösség kivételével ,  a  helyi  közösségeknek kell  átutalni ,  
meghatározott ,  eredeti leg a községi hatáskörébe tartozó teendők ellátására.  
 Az előző  bekezdés szerinti  eszközök felosztásának mércéje a beszedett 
i l letékeknek az i l letékkötelezettek lakhelye,  i l letve székhelye szerinti  összege.  
 

8.  szakasz 
 

 A jelen határozat  1.  szakasza szerinti  bevétel  71.713.000,00 dinárt  ki tevő  része a 
közkiadásoknak az oktatás,  a  művelődés,  a testnevelés,  a  szociális  védelem, a társadalmi 
gyermekjólét  és a tájékoztatás különszámlái  út ján történő  fedezésére szolgál.  
 

9.  szakasz 
 

 Topolya község költségvetésének végrehajtásában egészében és különszámlák 
szerint  az utalványozó Topolya község Képviselő- testülete Végrehajtó Bizottságának 
elnöke vagy az ál tala felhatalmazott  személy.  

 
10.  szakasz 

 
A közbevételek és a közkiadások összege,  nemeik szerint   Topolya község 2002. 

évi  költségvetési  bevételeinek és kiadásainak mérlegében a következő :  
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1. A BEVÉTELEK 

GAZD.
BESO- 
ROLÁS 

 
BEVÉTELNEM   

 
ÖSSZEG 

70 ELŐZŐ ÉVBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 6.582,42
 A POLGÁROK JÖVEDELEMADÓJA 
71 Keresetek utáni adó (5%) 8.900.000,00
71 Mező- és erdőgazdaságból eredő jövedelem utáni adó 1.100.000,00
71 Keresetalap utáni adó (3,5%) 52.000.000,00
71 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 6.500.000,00
71 Ingatlanból eredő bevétel utáni adó 400.000,00
71 Ingóságok bérbeadásából eredő jövedelem utáni adó 100.000,00
71 Egyéb jövedelem utáni adó 11.000.000,00
 71 ÖSSZESEN: 80.000.000,00
72 VAGYONADÓ 22.200.000,00
72 HAGYATÉK ÉS AJÁNDÉK UTÁNI ADÓ 1.000.000,00
72 INGATLANOK ÉS JOGOK ÁTRUHÁZÁSA UTÁNI ADÓ 17.000.000,00
 72 ÖSSZESEN: 40.200.000,00
 TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFORGALMI ADÓ 
73 Termék- és szolgáltatásforgalmi adó – korlátozott rész 16.800.000,00
73 Termék- és szolgáltatásforgalmi adó – nem korlátozott rész 21.700.000,00
 73 ÖSSZESEN: 38.500.000,00
 ILLETÉKEKBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 
74 Községi közigazgatási illetékek 1.700.000,00
74 Tartózkodási (idegenforgalmi) illeték 240.000,00
74 Helyi kommunális illetékek 9.200.000,00
 74 ÖSSZESEN: 11.140.000,00
 KOMMUNÁLIS DIJAKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 
75 Telekrendezési díj 100.000,00
75 Telekhasználati díj 12.000.000,00
75 Úthasználati díj 3.600.000,00
 75 ÖSSZESEN: 15.700.000,00
 TRANSZFERJELLEGŰ BEVÉTELEK 
76 Helyi járulék (mezőgazdaság és kisipar) 3.000.000,00
76 Tűzvédelemre szolgáló eszközök 400.000,00
 76 ÖSSZESEN: 3.400.000,00
 EGYÉB BEVÉTELEK 
77 Pénzbírságok 150.000,00
77 Községi Közigazgatás bevételei 250.000,00
77 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 800.000,00
77 A község vagyonának bérbeadásából eredő bevételek 1.000.000,00
77 A község vagyonának eladásából eredő bevételek 900.000,00
77 Környezetvédelmi és -fejlesztési különdíj 300.000,00
77 Egyéb másutt nem említett bevételek 23.417,58
 77 ÖSSZESEN: 3.423.417,58
 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE  192.370.000,00
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2. A KIADÁSOK ALAPRENDELRETÉSEIK SZERINT 

 
 

GAZD. 
BESORO- 
LÁS 

 
KÖLTSÉGFAJTA 

 
ÖSSZEG 

411 FIZETÉSEK, TÉRÍTÉSEK ÉS PÓTLÉKOK 22.100.000,00

413 FOGLALKOZTATOTTAK UTAZTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 620.000,00

421 ANYAGI KÖLTSÉGEK 9.500.000,00

4211 FIZETÉSFORGALMI KÖLTSÉGEK 300.000,00

451 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS – TRANSZFERKIADÁSOK  3.400.000,00

4511 TERÜLETI TERVEZÉSRE  2.100.000,00

4512 A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖZMŰVESÍTÉSI KV PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA  

 

45.097.600,00

4512 A HELYI KÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAINAK A HATÁROZAT 5. 
SZAKASZA SZERINTI  TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA 

 

6.000.000,00

4513 A KOMGRAD KV PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA  3.356.000,00

4514 A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSÁNAK A HELYI 
KÖZÖSSÉGEKBEN VALÓ MEGSZERVEZÉSÉRE A HATÁROZAT 
26. SZAKASZA SZERINT 

 

5.090.000,00

4515 SZOLIDÁRIS LAKÁSÉPÍTÉSRE  4.456.400,00

464 A KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOK ESZKÖZEI 2.660.000,00

4723 TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉTRE  9.700.000,00

4729 ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSRA  43.950.000,00

4729 SZOCIÁLIS VÉDELEMRE ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEMRE 7.699.000,00

473 A KÖZSÉGI SZERVEK KÜLÖN CÉLJAIRA 1.450.000,00

481 MŰVELŐDÉSRE 6.564.000,00

481 TESTNEVELÉSRE 1.800.000,00

481 TÁJÉKOZTATÁSRA 2.000.000,00

481 A HIVATALOS NYELVHASZNÁLATRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE 

 

100.000,00

481 A TÁRSADALMI SZERVEZETEK RÉSZÉRE 1.367.000,00

4991 A KÖLTSÉGVETÉS ÁLLANDÓ TARTALÉKÁBA VALÓ 
ELKÜLÖNÍTÉSRE 

960.000,00

4992 FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 3.900.000,00

4993 KÜLÖN RENDEZVÉNYEK KÖLTSÉGEI 500.000,00

4994 A HELYI KÖZÖSSÉGEKNEK MEGHATÁROZOTT, EREDETILEG 
A KÖZSÉG HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TEENDŐK 
ELLÁTÁSÁRA 

 
3.500.000,00

4995 TERVEZETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 200.000,00

5111 LAKÁSSZÜKSÉGLETEK MEGOLDÁSÁRA 600.000,00

512 FELSZERELÉS VÁSÁRLÁSÁRA ÉS BERUHÁZÁSI 
KARBANTARTÁSRA 

3.400.000,00

 ÖSSZKIADÁS: 192.370.000,00
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II. KÜLÖN RÉSZ 
 

11.  szakasz 
 

 Az 1. szakasz szerinti közbevételek felosztása a közkiadások finanszírozására igényjogosultak és 
közelebbi rendeltetések szerint a következő: 
 

HELY- 
REND- 
SZÁM 

GAZDASÁGI 
BESOROLÁS 

 
RENDELTETÉS SZERINTI BESOROLÁS 

 
ÖSSZEG 

  1 RÉSZ – A KÖZSÉGI SZERVEK MŰKÖDÉSÉRE 
SZÁNT ESZKÖZÖK 

1. 411 Fizetések, térítések és pótlékok 22.100.000,00

2. 413 Foglalkoztatottak utaztatásának költségei 620.000,00

3. 421 Anyagi költségek 9.500.000,00

4. 512 Felszerelés beszerzésére és a létesítmények beruházási karbantartására 3.400.000,00
5. 5111 Lakásszükségletek megoldására 600.000,00
6. 4732 Végkielégítésekre, szolidaritási segélyekre és jubileumi díjakra 600.000,00
7. 4733 A dolgozók egészségvédelmére 500.000,00
8. 4734 Egyéb külön célökra 350.000,00
  1. RÉSZ ÖSSZESEN : 37.670.000,00
  2 RÉSZ – A KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOK ESZKÖZEI 
9. 521 Árutartalék -
10. 4641 Állategészségvédelmi Alap  180.000,00
11. 4642 Rovar- és Patkányirtási Alap  900.000,00
12. 4643 Díjalap 350.000,00
13. 4644 Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap 500.000,00
14. 4645 Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Alapja 230.000,00
15. 4646 Környezetvédelmi Alap 500.000,00
  2 RÉSZ ÖSSZESEN: 2.660.000,00
  3. RÉSZ – A TÁRSADALMI SZERVEZETEK 

MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
16. 481 Harcosszövetség 62.000,00
17. 481 Rádióamatőrök Községi Szövetsége 81.500,00
18. 481 Felderítők Szövetsége 205.800,00
19. 481 Arkus Ökológiai Szakosztály 120.000,00
20. 481 Ifjú Kutatók 38.200,00
21. 481 Erdőtelepítók KV-a 90.000,00
22. 481 Vöröskereszt KB-a, tevékenységre 500.000,00
23. 481 Bácska VHSE  86.500,00
24. 481 Nyugdíjasok Községi Egyesülete 91.000,00
25. 481 Topolyai Pedagógusok Egyesülete 92.000,00
  3. RÉSZ ÖSSZESEN : 1.367.000,00
            4. RÉSZ – TERÜLETRENDEZÉSRE ÉS KOMMUNÁ-

LIS FOGYASZTÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK 
 

  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KV 

26. 4511 - a programok realizálására 1.500.000,00
27. 4511 - a KV működésére 600.000,00
  TELEKRENDEZÉSI KV 

28. 4512 - a bejegyzett tevékenység körébe tartozó programok realizálására 40.097.600,00
29. 4512 - a helyi közösségek programjainak társfinanszírozására 6.000.000,00
30. 4512 - a működési költségek fedezésére 4.000.000,00
31. 4512 - a határozat 26. szakasza szerinti programok realizálására 1.000.000,00
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  TOPOLYAI KOMGRAD KV 

32. 4513 - a kommunális tevékenységek programjainak realizálására 3.106.000,00
33. 4513 - a díjbeszedési szolgáltatásokra 250.000,00
  HELYI KÖZÖSSÉGEK 

34. 4514 - a kommunális tevékenységek ellátásának megszervezésére 4.190.000,00
35. 4514 - a határozat 26. szakasza szerinti programok realizálására 900.000,00
  SZOLIDÁRIS LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 

36. 4515 - a programok realizálására 4.456.400,00
  4. RÉSZ ÖSSZESEN: 66.100.000,00
  5. RÉSZ – A TRANSZFERJELLEGŰ KIADÁSOKRA SZÁNT 

ESZKÖZÖK 
37. 451 A helyi közösségeknek a mezőgazdaság és kisipar helyi járulékából 3.000.000,00
38. 451 A Községi Tűzoltószövetségnek a biztosítási díjakból 400.000,00
  5. RÉSZ ÖSSZESEN: 3.400.000,00
 
 

 6. RÉSZ – A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT 
JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK  

  ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
39. 4729 - anyagi kiadásokra 13.100.000,00
40. 4729 – a tanulók utaztatására  7.350.000,00
41. 4729 –  építésre, felújításra, beruházási és folyó karbantartásra 12.000.000,00

  Általános iskolai oktatás összesen 32.450.000,00
  KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 

42. 4729 - anyagi kiadásokra 5.700.000,00
43. 4729 – építésre, felújításra, beruházási és folyó karbantartásra 5.800.000,00

  A középiskolai oktatás összesen 11.500.000,00
  MŰVELŐDÉSRE 

44. 481 - az intézmények működésére 4.184.000,00
45 481 - a művelődési egyesületek részére 1.580.000,00
46. 481 - külön művelődési célokra 800.000,00

  Művelődés összesen 6.564.000,00
  TESTNEVELÉSRE 

47. 481 - a sportklubok  és –egyesületek részére 1.400.000,00
48. 481 - a tömegsport részére 200.000,00
49. 481 - sportrendezvényekre 200.000,00

  Testnevelés összesen 1.800.000,00
  A POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGA 

50. 4729 - a Szociális Védelmi Központ működésére  150.000,00
51. 4729 - a törvényben és határozatban megállapított jogok érvényesítésére 5.410.000,00
52. 4729 - a humanitárius szervezetek működésére 139.000,00
53. 4729 - a népkonyhák működésére - Vöröskereszt 2.000.000,00
  Szociális támogatás összesen 7.699.000,00
  TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT 
54. 4723 - az iskoláskor előtti intézmény működésére 8.350.000,00
55. 4723 - külön célokra a gyermekvédelem terén 1.350.000,00

  Gyermekvédelem összesen 9.700.000,00
  TÁJÉKOZTATÁS 
56 481 a Topolyai TKV működésére 1.800.000,00
57 481 a tájékoztatási eszközök működésére 200.000,00
  Tájékoztatás összesen 2.000.000,00
58 481 A HIVAT. NYELVHASZN. SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRVÉNYESÍT. 100.000,00
  6. RÉSZ ÖSSZESEN: 71.813.000,00
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  7. RÉSZ – KÜLÖN CÉLOKRA SZÁNT ESZKÖZÖK 
59. 4211 Pénzforgalmi szolgáltatások díja 300.000,00
60. 4991 A költségvetés állandó tartaléka 960.000,00
61. 4992 Folyó költségvetési tartalék 3.900.000,00
62. 4993 Külön rendezvények költségei 500.000,00
63. 4994 A helyi közösségek részére  3.500.000,00
64. 4995 A tervezetek előkészítésének költségei 200.000,00
65. 4996 Topolya monográfiája -
  7. RÉSZ ÖSSZESEN:  9.360.000,00
   A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ KIADÁSA 192.370.000,00

 
12. szakasz 

 
A költségvetés külön részében a községi közigazgatásban dolgozók kereseteire, anyagi kiadásokra 

és egyéb célokra biztosított eszközöket, amelyeket az év végéig nem használnak fel, ugyanazon célokra a 
következő évre kell átvinni. 

 
13. szakasz 

 
Az év végén a különszámlán levő felhasználatlan eszközök a különszámlán maradnak, a dolgozók 

kereseteire átutalt de felhasználatlan eszközök kivételével, amelyek visszatérítendők a költségvetésbe. 
 

14. szakasz 
 

A Társadalmi Tevékenység- és Általános Igazgatásügyi Osztály biztosítja az intézmények 
szolgáltatásainak igénybevételéért járó kötelező participációk befizetésének, és az intézmények saját 
tevékenységgel vagy más módon megvalósított egyéb bevételeinek nyilvántartását. 

A költségvetés felhasználóinak - az intézményeknek - a térítés ellenében végzett szolgáltatásokból 
vagy a közbevételek egy részének átengedéséből  befolyó bevételeit az eszközöknek a költségvetés e 
felhasználóinak részére való megállapításakor mérlegbe kell foglalni. 

E felhasználók költségvetési eszközeit és saját bevételeit a bevételek és kiadások éves pénzügyi 
tervében kell közelebbi rendeltetések szerint kimutatni és felosztani, amelyet a pénzügyi osztály előzetes 
véleményezése után a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hagy jóvá. A bevételek és kiadások 
éves pénzügyi tervét az intézmény vezetője hozza meg és legkésőbb 2002. április 30-áig megküldi 
jóváhagyásra. 

Ha a költségvetési eszközök felhasználója a pénzügyi tervet az előirányozott határidőben nem 
hozza meg, a költségvetési eszközöket legfeljebb az őt egyenletes ütemben havonta megillető  eszközök 
30%-a erejéig használhatja fel, kivéve a keresetekre szánt eszközöket. 

 
15. szakasz 

 
A községi szervek tevékenységével megvalósított bevételek a községi költségvetés bevételei és a 

községi szervek munkájának korszerűsítésére használhatók fel. 
 

16. szakasz 
 

A költségvetési eszközök felhasználója csak a költségvetésben számára biztosított eszközök erejéig 
vállalhat kötelezettséget. 

A költségvetés részére új kötelezettség létrehozása alkalmával a Végrehajtó Bizottság a 
költségvetés közbevételeinek és már meghatározott közkiadásainak mérlege alapján megállapítja, hogy 
biztosítva vannak-e az eszközök az új kötelezettség teljesítésére. 
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17. szakasz 
 

A Végrehajtó Bizottság dönthet az állandó tartalék eszközeinek A közbevételekről és 
közkiadásokról szóló törvény 56. szakasza szerinti célokra való igénybevételéről, az állandó tartalék 
rendelkezésre álló össz eszközeinek erejéig. 

 
18. szakasz 

 
A költségvetés számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök rövid lejáratra kihelyezhetők 

bankok, vagy egyéb pénzügyi szervezetek révén, hitelszerződés megkötésével. 
Az 1. bekezdés szerinti szerződést a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága köti meg. 
A 2. bekezdés szerinti hitelszerződésben a pénzpiacon uralkodóknál kedvezőtlenebb kihelyezési 

feltételek nem határozhatók meg. 
 

19. szakasz 
 
A költségvetés és a költségvetési eszközök felhasználóinak számláin levő eszközök, az általános és 

középiskolák eszközeinek a község által juttatott részét is ideértve, elhelyezhetők olyan ügyviteli bankokban, 
amelyekkel a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága szerződést köt az eszközök látra szóló 
elhelyezéséről. 

 
20. szakasz 

 
A költségvetésben kimutatott vagyon után elszámolt amortizációt a saját tőke terhére kell leírni. 
A költségvetés felhasználóinak, akiknek tevékenységét egészében vagy túlnyomórészt a 

költségvetés finanszírozza, a 2002. évi működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját az eszközöknek a 
költségvetésből biztosított hányada arányában kell csökkenteniük. 

 
21. szаkasz 

 
A költségvetés Külön részének 1. helyrendszáma alatt mérlegbe foglalt eszközök magukban 

foglalják a foglalkoztatotaknak A Szerb Köztársaság 2002. évi költségvetéséről szóló törvény 16. szakasza 
szerinti ösztonző díjazására szolgáló eszközöket is. 

A Községi Közigazgatás titkára legkésőbb 2002. április 20-áig elkészíti a foglalkoztatottak 
díjazásának tervét a munka minősége, a termelékenység és a munkaeszközök használatában elért 
takarékosság alapján. 

A Végrehajtó Bizottság 2002. április 30-áig véglegesíti az e szakasz 2. bekezdése szerinti tervet, 
valamint a Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak ösztönző díjazására szolgáló eszközök 
meghatározásának kereteit. 

 
22. szakasz 

 
A költségvetés összes felhasználói foglalkoztatottjainak fizetéseire szánt eszközök elszámolását és 

kifizetését a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága követi. 
A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hagyja jóvá mindazon szervek és intézmények 

egyedi kollektív szerződéseit, amelyeknek alapítója a község. 
 

23.szakasz 
 

A Végrejaktó Bizottság jóváhagyja a községi költségvetésből finanszírozott szervezetek általános 
aktusait, amelyek a foglakoztatottak számát és összetételét szabályozzák és jóváhagyja a községi 
költségvetés felhasználói programjainak vagy azok részeinek megvalósításán dolgozó foglakoztatottak és 
más személyek számát és összetételét. 

 
24. szakasz 

 

A költségvetés végrehajtása az egyes felhasználók részére a bevételek megvalósításának arányában 
történik. 
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A Végrehajtó Bizottság módosíthatja az egyes rendeltetésekre beosztott összegeket az eszközök e 
határozatban megállapított terjedelme keretében. 

Az 1. rész "A község szerveinek múködésére szánt eszközök tekintetében az egyes 
helyrendszámok szerinti közelebbi rendeltetéseket a Végrehajtó Bizottság által jóváhagyott pénzügyi terv 
határozza meg. 

A költségvetés Külön részében 4. helyrendszám alatt előirányozott "Felszerelésre és beruházási 
karbantartásra szolgáló eszközök" felhasználására vonatkozó határozatot a Községi Képviselő-testület 
Végrehajtó Bizottságának hozzájárulása után a Községi Közigazgatás titkára hozza meg. 

 
25. szakasz 

 
  
 A költségvetés Külön részében 45. helyrendszám alatt a művelődési egyesületeknek és művelődési 
rendezvényekre előirányozott eszközöket a topolyai Kultúrotthonnak, mint a község területén folyó 
művelődési tevékenység hordozójának a javaslata alapján kell felosztani. 
 A költségvetés Külön részében 47. helyrendszám alatt a sportklubok- és egyesületek részére 
előirányozott eszközöket a kispályás sportok községi egyesülete igazgatóbizottságának javaslata alpján kell 
feolsztani, a költségvetés Külön részében 48. és 49. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközök 
felosztására vonatkozó döntést pedig a Végrehajtó Bizottság hozza meg. 
 Az 56. és 57. helyrendszám alatt előirányozott eszközöket a 2002. évben A tájékoztatás 
különszámláján keresztül kell realizálni. Az 57. helyrendszám alatt A tájékoztatási eszközök múködésére 
mérlegbe foglalt eszközök felosztását a Topolyai Tájékoztatási Kv javasolja. 
 A költségvetés Külön részében 58. és 64. helyrendszám alatt előirányozott eszközöket a Községi 
Közigazgatáson keresztül kell realizálni. 
 A költségvetés Külön részében 62. helyrendszám alatt külön rendezvényekre előirányozott 
eszközöket a rendezvény jellegétől függően a Végrehajtó Bizottság  határozata alapján kell realizálni. 
 

26. szakasz 
 

Az ingó illetve ingatlan vagyon eladásából és az állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve 
használatba adásából befolyó bevételek a község költségvetését illetik meg. 

A helyi közösségek területén levő vagyon bérbeadásából és eladásából e szakasz 1. bekezdése 
szerint  befolyó bevételeket a (a topolyai helyi közösség kivételével) a helyi közösségeknek kell átutalni, a 
Végrehajtó Bizottság által elfogadott fejlesztési programjaik realizálására. 

A vagyon bérbeadásából és eladásából a topolyai helyi közösség területén befolyó eszközöket a 
Telekrendezési Kv javára kell átutalni a Topolya község területén levő egyházi létesítmények átépítésére és 
felújítására és az elfogadott fejlesztési programok végrehajtására. 

 
27. szakasz 

 
A községi költségvetés eszközeinek felhasználói kötelesek a község felszólítására, de évente 

legalább egyszer a munkájukról és programjaik megvalósításáról, valamint a községi költségvetéséből e 
célokra átutalt eszközök felhasználásáról jelentést tenni. 

A 2002. évben a községi költségvetés eszközeinek felhasználói kötelesek minden negyedév eltelte 
után 15 napon belül a Pénzügyi Osztálynak adatokat szolgáltatni a községi költségvetésből átutalt eszközök 
felhasználásáról, a gazdasági besorolás szerint. 

 
28. szakasz 

 
A megvalósított bevételek felosztása a költségvetés végrehajtásának negyedéves terveivel történik. 
A költségvetés végrehajtásának negyedéves terveit a Végrehajtó Bizottság előzetes 

hozzájárulásával a Pénzügyi Osztály hozza meg. 
A zárszámadás szerint áthozott 2001. évi eszközöket a 2002. évi költségvetés végrehajtásának 

pénzügyi tervében kell felosztani. 
Az árvíz és a belvíz következményeinek elhárítására szolgáló eszközök számláján felhasználatlanul 

maradt eszközöket a 2002. évben a Telekrendezési Kv programja szerinti célokra és a jégverés elleni 
védelem programjára kell felhasználni. 
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29. szakasz 
 

A községi költségvetés végrehajtásáért a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága a 
felelős. 

Minden egyes kifizetés a községi költségvetés terhére az utalványozó végzése alapján történik, 
amely meghatározza a kifizetés kötelezettségét és összegét. 

A költségvetési eszközök átutalása iránt a költségvetési eszközök felhasználója keresetet nyújt be a 
Pénzügyi Osztály költségvetési ügyosztályához. A különszámlák útján finanszírozott felhasználók esetében, 
a költségvetési eszközök átutalása iránti keresetet a Társadalmi Tevékenységek Ügyosztályának főnöke 
nyujtja be, szem előtt tartva a költségvetés felhasználóinak szolgáltatások végzése vagy közbevételek 
átengedése révén megvalósított bevételeit. 

A költségvetési eszközök átutalása iránti keresetben a kiadásokat a gazdasági besorolás szerint kell 
feltüntetni, a törvénnyel összhangban. 

 
30. szakasz 

 
A községi közigazgatás eszközeinek törvényes felhasználásáért az összes rendeltetések 

tekintetében a községi közigazgatás titkára a felelős. 
A községi közigazgatás titkára az 1. rész keretében ideiglenesen módosíthatja az egyes 

rendeltetésekre előirányozott eszközök felosztását, kivéve a keresetekre előirányozottakét.  
A különszámlák (a menekültek különszámlájának kivételével) eszközeinek törvényes és 

rendeltetésszerű felhasználásáért a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke a felelős. 
A közvállalatoknak, intézményeknek, szervezeteknek vagy egyesületeknek  átutalt eszközök 

törvényes felhasználásáért a költségvetési eszközök felhasználójának munkáját irányító személyek felelősek. 
 

31. szakasz 
 

E határozat a  Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba, és 
2002. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-6/2002-II Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18. elnöke  
 
21. 
 
 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 97/16 és 98/42 szám) 2. 
és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2001/7 szám) 33. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete, a 2002 április 18-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 A kommunális tevékenységekről  szóló határozata (Topolya Község Hiv.Lapja, 97/3 szám) 2. 
szakasza a következő új ponttal egészül ki: "13. A piacok és vásárok fenntartása". 
 

2. szakasz 
 

 A 10. szakaszban az "a közérdekű kommunális javak használati díjának  egy részéből" szavak 
törlendők. 
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3. szakasz 
 

 A 11. szakasz az alábbi új 5. bekezdéssel egészül ki: 
 "Az e határozat 2. szakaszának 13. pontja szerinti piacfenntartó kommunális tevékenységet saját 
alaptevékenységeként a topolyai Piac Kft KV végzi a törvénnyel, e határozattal és a törvény alapján hozott 
jogszabályokkal összhangban." 

4. szakasz 
 

 A határozat 16. után az alábbi új 16a. szakasszal egészül ki: 
 "A topolyai Piac Kft KV az alaptevékenységének körébe tartozó egyes kommunális teendők 
ellátását a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának egyetértésével más válalatra, illetve 
vállalkozóra bízhatja a törvénnyel és e határozattal összhangban". 
 

5. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-20/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18. elnöke 
 
 
22. 
 
 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 97/16 és 98/42 szám) 2. 
és Topolya község statútumának (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/7 szám) 33. szakasza alapján, 
Topolya Község Képviselő-testülete, a 2002.április 18-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A PIACI ÉS VÁSÁRI ÁRÚFORGALOMRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

 A piaci és vásári árúforgalomról szóló határozatban (Topolya község Hivatalos Lapja, 95/6 szám) a 
6. szakasz így módosul: 
 "Topolya község területén a piacokat és a vásárokat a területi, illetve a településrendezési tervekben 
e célra előirányozott tereken kell megtartani. 
 1) TOPOLYÁN 
 A topolyai Piac Kft Kv Karadjordje utca szám nélküli területén kell megtartani: 
 - a zöldség- és tejpiacot, 
 - kisipari és háziipari termékek és egyéb nem élelmezési cikkek árusítására és a gyümölcsfa- és 
egyéb facsemeték, díszcserjék, virág és vetőmag árusítására szolgáló piacot, 
 - a fa, mész és egyéb építőanyag és szálastakarmány árusítására szolgáló piacot, 
 - az utópiacot. 
 A vásártér területén, a tehermentesítő úttól délre kell megtartani a jószágpiacot. 
 
 2) MORAVICÁN 
 Moravicán a piacokat a Park és a Boris Kidric utcában kell megtartani. 
 3) PACSÉRON 
 Pacséron a piacokat a Titó marsall téren és a Bajmoki úton kell megtartani. 
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 4) BAJSÁN 
 Bajsán a piacokat a Felszabadulás téren kell megtartani. 
 5) GUNARASON 
 Gunarason a piacokat a Titó m. utcában és a Vásártéren kell megtartani. 
 6) ZENTAGUNARASON 
 Zentagunarason a piacokat a Szövetkezeti Otthon mögötti területen kell megtartani. 
 7) KRIVAJÁN 
 Krivaján a piacokat a település központjában a hőtelep előtt kell megtartani." 
 

2. szakasz 
 

 A 7. szakasz így módosul: 
 "Topolyán a piacok megtartásának napja minden munkanap és a szombat, a jószágpiacé pedig a 
vásárok megtartásának napja.  
 A településen a piaci napok a következők: 
 - Moravicán a szerda és a vasárnap, 
 - Pacséron a kedd, 
 - Bajsán a csütörtök, 
 - Gunarason és Zentagunarason a szombat, 
 - Krivaján a péntek és a vasárnap." 
 

3. szakasz 
 

 A 11. szakasz így módosul: 
 "A piacokat Topolyán a topolyai Piac Kft Kv,a vásárokat pedig a Telekrendezési, Útgazdálkodási és 
Közművesítési tf. Kv igazgatja. 
 A településeken a piacokat és vásárokat a helyi közösség igazgatja." 

 
4. szakasz 

 
 A 41. szakasz így módosul: 
 "A vásár területének a felállított létesítményeken és asztalokon kívüli elfoglalásáért A helyi 
kommunális illetékekről szóló határozat díjszabásának 1. díjtétele szerinti illeték fizetendő". 
 

5. szakasz 
 

 A 43. szakasz 1. bekezdésében a "100,00" szám helyébe az "1.000,00", az "500,00" szám helyébe 
pedig az "5.000,00" szám lép. 

 
6. szakasz 

 
 A 44. szakasz 1. bekezdésében az "50,00" szám helyébe az "1.000,00", a "200,00" szám helyébe 
pedig az "5.000,00" szám lép. 
 

 
7. szakasz 

 
 A 45. szakasz 1. bekezdésében az "500,00" szám helyébe az "5.000,00", az "1.000,00" szám helyébe 
pedig a "100.000,00" szám lép. 
 A szakasz az alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki: 
 "A jelen szakasz szerinti szabálysértésért 1.000,00 – 5.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható 
a jogi személy felelős személye is." 
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8. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 33-1/2002-I Bábi Attila s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18.  elnöke 
 
23. 
 
 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 97/16 és 98/42 szám) 2., A 
kommunális tevékenységekről szóló határozat (Topolya község Hiv.Lapja, 97/3 szám) 3. és Topolya község 
statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2001/7 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-
testülete, a 2002 április 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖZTISZTASÁG TOPOLYA VÁROSBAN ÉS A KÖZSÉG TELEPÜLÉSEIBEN  
VALÓ FENNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 A köztisztaság Topolya városban és a község településeiben való fenntartásáról szóló határozatban 
(Topolya község Hiv.Lapja 97/5 szám,) a 39. szakasz 1. bekezdésében az "1.000,00 – 100.000,00" számok 
helyébe az "5.000,00-100.000,00" számok lépnek. 
 A 2. bekezdésben az "50,00-5.000,00" számok helyébe az "1.000,00-5.000,00" számok lépnek. 
 

2. szakasz 
 

 A 40. szakaszban az "50,00-50.000,00" számok helyébe az "1.000,00-5.000,00" számok lépnek. 
 

3. szakasz 
 

 A 41. szakaszban az "50,00-50.000,00" számok helyébe az "1.000,00-5.000,00" számok lépnek. 
 

4. szakasz 
 

 A 42. szakaszban az "500,00-50.000,00" számok helyébe a "2.000,00-50.000,00" számok lépnek. 
 

5. szakasz 
 

 A 43. szakaszban a "200,00" szám helyébe az "500,00" szám lép. 
 

6. szakasz 
 

 Е határozat hatálybalépésének napján A szabálysértésekért kiróható pénzbírságokat megállapító 
határozat módosításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/5 szám) 2. szakasza hatályát 
veszti. 

7. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-21/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18. elnöke 
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24. 
 
 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 97/16 és 98/42 szám) 2., A 
kommunális tevékenységekről szóló határozat (Topolya község Hiv.Lapja, 97/3 szám) 3. és Topolya község 
statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2001/7 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-
testülete, a 2002 április 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A ZÖLDTERÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ LÉTESÍTÉSÉRŐL, 
FENNTARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ  HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 A zöldterületek Topolya község területén való létesítéséről és védelméről szóló határozatban 
(Topolya község Hiv.Lapja, 98/2 szám), a 24. szakasz 1. bekezdésében, az "50,00" szám helyébe az 
"5.000,00",  az "5.000,00" szám helyébe pedig az "100.000,00" szám lép. 
 A 2. bekezdésben az "50,00" szám helyébe az "1.000,00", az "500,00" szám helyébe pedig az 
"5.000,00" szám lép. 

2. szakasz 
 

 A 25. szakasz 1. bekezdésében az "50,00" szám helyébe az "1.000,00", az "500,00" szám helyébe 
pedig a "5.000,00" szám lép. 
 

3. szakasz 
 

 A 26. szakasz 1. bekezdésében a "25,00" szám helyébe az "2.000,00", a "2.500,00" szám helyébe 
pedig a "50.000,00" szám lép. 
 Az 1. bekezdés a 3. pont után az alábbi 4. ponttal egészül ki: "4. e határozat 21. szakaszának 
rendelkezéseit az üzlethelyiség előtti közterületen nem tartja be." 
 
 

4. szakasz 
 

 A 27. szakasz így módosul: 
 "Az e határozat 21. szakasza szerinti tilalmak megszegésével elkövetett szabálysértésért a 
kommunális felügyelő 500,00 dinár összegű helyszíni birságot fizettet meg." 
 

5. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-22/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 
2002.04.18. testület elnöke 
 
 
25. 
 
 A vállalatokról szóló törvény (JSZK Hiv. Lapja, 96/29, 97/29, 98/59 és 99/74 szám) 8., A  
közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 200/25 szám) 
4. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja 2001/7 szám) 33. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete a 2002. április 18-i ülésén meghozta az alábbi 
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H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI KOMGRAD t.f. KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ 
KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZITÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 A topolyai Komgrad t.f. Kommunális-Lakáskezelő és Építő Közvállalat alapításáról szóló határozat 
(Topolya község Hivatalos Lapja 89/18, 96/6, 97/1, 98/2, 01/9 és 01/10szám) 3. szakasza az utolsó fordulat 
után az alábbiakkal egészül ki: 
 " 45220 – tetőszerkezetek szerelése és tetőfedés, 
     45250 – az egyéb építési munkálatok, szakipari munkákat is ideértve, 
    74202 – építészeti és egyéb létesítmények tervezése, 
    74203 – mérnöki szolgáltatások, 
    74204 – egyéb építészeti tevékenységek és műszaki tanácsadás." 
 

2. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-8/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18.  elnöke 
 
26. 
 

A helyi önkörmányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 89. szakasza és Topolya 
község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7 szám) 33. szakaszának 18. pontja alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete, a 2002.április 18-i ülésén, megerősítette e 
 
 

HATÁROZATI JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL MALI BEOGRAD HELYI KÖZÖSSÉG  
TERÜLETÉN A 2002 – 2006. ÉVI IDŐSZAKRA 

 
 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása céljából,  
Mali Beograd Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a polgárok illetményei és 
munkája utáni a helyi járulékot a 2002.  április 01-jétől 2006. március 31-ig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

A járulékot Mali Beograd Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

A járulékot Mali Beograd Helyi Közösség polgárai szükségleteinek kielégítésére vezetjük be. 
 

4. szakasz 
 

 A járulékból befolyó eszközök rendeltetése a következő: 
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 - a közvilágítás fenntartása, 
 - az utcai vízvezetékhálózat felújítása (az utcai vízvezeték és a kút víztartályának kicserélése), 
 - a vízvezetékhálózat rendes karbantartása, 
 - a diák autóbuszmegállók felszerelése, 
 - a Helyi Közösség létesítményeinek fenntartása. 
 

5. szakasz 
 

A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Mali Beograd Helyi Közösség 
területén van, és azok, akiknek e Helyi Közösség területén vagyonból és vagyonjogból eredő jövedelmük 
van. 

 
6. szakasz 

 
A kötelezettek a járulékot pénzben fizetik, az alábbi kulcsok szerint: 
- 3% a nettókeresetek, illetve fizetések, valamint a személyi jövedelem, illetve bevétel jellegű 

egyéb jövedelmek, a vállalkozási szerződésen alapuló, valamint a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból 
és műszaki újításból eredő jövedelmek után, 

- 2%  az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után,  
-10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 
- 3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 

 
7. szakasz 

 
A járulék bevezetése A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény értelmében adókedvezményben 

és mentesítésben részesülő jövedelmekre nem vonatkozik. 
 

8. szakasz 
 

Az e határozatban megállapított járulékot a járulékköteles jövedelmek folyósítója számolja el, 
vonja le és utalja át, a kifizetésükkel egyidejűleg. 

A nyugdíjak utáni járulékot a nyugdíjakat folyósító nyugdíjbiztosítási alap számolja el, vonja le és 
utalja át a kifizetésükkel egyidejűleg. 

A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban lévő eszközökkel önálló 
tevékenységet folytató személy keresete és az egyéb jövedelem utáni járulékot a Közbevételek Köztársasági 
Igazgatóságának topolyai körzeti osztálya állapítja meg és szedi be, a polgárok jövedelemadóját szabályozó 
törvény  rendelkezései szerint. 

 
9. szakasz 

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

polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

10. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a JNB  topolyai Pénzforgalmi és Pénzügyőri szolgálatánál külön 
számlán kell nyilvántartani. 

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

11. szakasz 
 

A helyi járulékból befolyó eszközöket a 2002. évre tervezett 1.090.000,00 összegben a Mali 
Beograd Helyi Közösség Tanácsa által meghozandó éves terv alapján kell felhasználni. 
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12. szakasz 
 

A Helyi Közösség munkatervének megvalósításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek 
valamint a Helyi Közösség munkájával és életével kapcsolatos összes egyéb pénzügyi kötelezettségek 
végrehajtásában az utalványozó Mali Beograd Helyi Közösség Tanácsa. 

 
13. szakasz 

 
A Helyi Közösség tanácsa a  a helyi járulékból eredő eszközök felhasználásáról jelentést tesz,  a 

polgárok gyűlésének. 
14. szakasz 

 
 Az év végén felhasználatlanul maradó eszközöket a következő évre kell átvinni és a következő évre 
szóló terv kidolgozásakor figyelembe kell venni. 
 A Helyi Közösség munkatervében előirányozott bevételeket a Helyi Közösség tanácsának 
határozatai alapján kell felhasználni. 
 

15. szakasz 
 

Azokban a kérdésekben, amelyeket e határozat nem szabályoz, A helyi önkormányzatról szóló 
törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 és 2001/27 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
16. szakasz 

 
E határozat elfogadásáról a polgárok titkos szavazással döntenek. 

 
17. szakasz 

 
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-7/2002-I   Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18. elnöke 
 
27. 
 
 A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 
200/25 szám) 25, A topolyai Komgrad t.f. Kommunális-Lakáskezelő és Építő Közvállalat alapításáról szóló 
határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 89/18, 96/6, 97/1, 98/2, 01/9 és 01/10szám) 5. és Topolya község 
statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2001/7 szám) 33. szakasza alapján,Topolya Község Képviselő-
testülete a 2002 április 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KOMGRAD t.f. KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS 
ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 A topolyai Komgrad t.f. Kommunális-Lakáskezelő és Építő Közvállalat igazgatóbizottsága 
elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzésben (Topolya község Hiv.Lapja, 200/15 és 2001/9 szám) 
az I. pont az 5. sorszám után az alábbi 6. sorszámmal és szöveggel egészül ki: 
 "6. Provči Julin – tag, a közvállalatban dolgozók képviselője". 
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II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-4/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18.  elnöke 
 
28. 
 
 A Pro urbe Díj alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/10. szám) 4. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község statútuma (Topolya község 
Hiv. Lapja, 2001/7. szám) 33. szakaszának 1. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete a 2002. 
április 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A PRO URBE DÍJ ODAITÉLÉSÉT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Kinevezzük a Pro urbe Díj Odaitélését Előkészítő Bizottságot az alábbi összetételben: 
 1. Bábi Attila elnök – a Községi Képviselő-testület elnöke, 
 2. Dr. Deli Ágoston tag - a Községi Képviselő-testület képviselője, 
 3. Kanjevac dr. Nebojša tag - a Községi Képviselő-testület képviselője, 
 4. Savić Milan tag - a Községi Képviselő-testület képviselője, 
 5. Szombathy Zoltán tag - a Községi Képviselő-testület képviselője. 
 

II. 
 

 A Bizottság feladata az, hogy 
 - Topolya község Képviselő-testületének elnökével együtt megtárgyalja a Pro urbe Díj odaitélésére 
vonatkozó javaslatokat, és 
 - előkészítse A Pro urbe Díj odaitéléséről szóló határozat javaslatát a Községi Képviselő-testület 
részére. 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-5/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18.  elnöke 
 
29. 
 
 
 A közérdekű művelődési tevékenységekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 92/49. szám) 12., és 
Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7. szám) 33. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete, a 2002. április 18-i ülésén meghozta e 
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V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI NÉPKÖNYVTÁR t.f. – NARODNA BIBLIOTEKA p.o. 
ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 A topolyai Népkönyvtár t.f. – Narodna biblioteka p.o. alapszabályát jóváhagyjuk. 
 

2. szakasz 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-5/2002-I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.  elnöke 
 
30. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 91/42 szám) 18. szakasza, A Topolya Község  Iskoláskor 
Előtti Gyermekintézményének alapitásáról szóló határozat (Topolya község Hiv.Lapja, 93/5 szám) 8. szakaszának 2. bekezdése 
és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7) 33. szakaszának 22. pontja alapján, Topolya község 
Képviselő-testülete, a 2002. április 18-i ülésén, meghozta e 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 
I. 
 

 CSERNEK MAGDOLNA  topolyai lakost a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény  igazgatójává  2002. 
július.2-i hatállyal négy éves időszakra kinevezzük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 60-3/2002-I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.04.18. elnöke 
 
31. 
  

 A topolyai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Topolya község Hiv. Lapja, 95/4 szám) 33. szakaszának 2. 
bekezdése alapján a Választási és Kinevezési Bizottság a 2002. április 17-i  ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL VÁLASZTOTT ÉS KINEVEZETT SZEMÉLYEK TÉRÍTMÉNYEINEK ÉS 

EGYÉB KÖLTSÉGEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
 VÉGZÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. pont 
 

 A topolyai községi Képviselő-testület képviselői és a községi Képviselő-testület által választott és kinevezett 
személyek térítményeinek és egyéb költségeinek megállapításáról szóló végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7 szám) 2. 
pontja módosul és így szól: 
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 "A végzés 1. pontjában említett személyeket a Községi Képviselő-testület és munkatestületeinek munkájában való 
részvételért a belföldi szolgálati út napidíjának a Szerb Köztársaság Informatikai és Statisztikai Intézete által közzétett adatok 
szerinti összegét kitevő térítés illeti meg." 
 

2. pont 
 

 E végzés a meghozatalát követő napon lép hatályba, és hatályba lépésének napjától  kezdve kell alkalmazni. 
 

3. pont 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
VÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI 
BIZOTTSÁG 
Szám: 121-13/2002-I Gellér Tibor s.k., 
Topolya, a Bizottság elnöke 
2002. április 17. 
 
32. 
 

Az állami szervek és a közszolgálatok fizetéseiről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2001/34 szám) 1. és 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7 szám) 55. és 65. szakasza alapján, Topolya község 
Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2002. április 17-i ülésén meghozta a következő 
 

S Z A B Á L Y Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL MEGVÁLASZTOTT, 
KINEVEZETT, ILLETVE HATÁSKÖRBE HELYEZETT SZEMÉLYEK FIZETÉSEIRŐL, 
TÉRÍTMÉNYEIRŐL ÉS EGYÉB ILLETMÉNYEIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDO- 

SÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

                A Topolya község Képviselő-testülete által megválasztott, kinevezett, illetve hatáskörbe helyezett személyek 
fizetéseiről, térítményeiről és egyéb illetményeiről szóló szabályzat (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/1 szám) 4. szakasza 
módosul és így szól: 

   "A Topolya község Képviselő-testületében dolgozó választott és kinevezett személyek fizetéseinek 
megállapítására alkalmazandó szorszószámok a következők: 

- 7,74 a Községi Képviselő-testület elnöke és a Végrehajtó Bizottság elnöke részére 
- 2,32 a Községi Képviselő-testület alelnöke és a Végrehajtó Bizottság volontőr alelnöke részére, 
- 6,77 a Végrehajtó Bizottság alelnöke részére, 
- 1,54 a Végrehajtó Bizottság volontőr tagja részére, 
- 1,50 a Topolya község Képviselő-testülete által alapított közvállalatok, intézmények és pénzalapok 

igazgatóbizottságai elnökeinek és alelnökeinek a részére, 
- 1,00 a Topolya község Képviselő-testülete által alapított közvállalatok, intézmények és pénzalapok 

igazgatóbizottságai tagjainak részére, 
- 7,43 a Községi Képviselő-testület titkára részére." 

2. szakasz 
 

E szabályzat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA  
Szám: 110-4/2002-I Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2002. április 17. elnöke 
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19. Határozat Topolya község 2001. évi költségvetésének zárszámadásáról 37. 
   

20. Határozat Topolya község 2002. évi költségvetéséről 38. 
   

21. Határozat A kommunális tevékenységekről szóló határozat módosításáról és 
kiegészítéséről 

 
47. 

   
22. Határozat A piaci és vásári áruforgalomról szóló határozat módosításáról és 

kiegészítéséről 
 

48. 
   

23. Határozat A köztisztaság Topolya városban és a község telepüéseiben való 
fenntartásáról szóló határozat módosításáról 

 
50. 

   
24. Határozat A zöldterületek Topolya község területén való létesítéséről, 

fenntartásáról és védelméről szóló határozat módosításáról 
 

51. 
   

25. Határozat A topolyai Komgrad t.f. Kommunális-lakáskezelő és építő 
Közvállalat alapításáról szóló határozat kiegészítéséről 

51. 

   
26. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Mali Beograd Helyi 

közösség területén a 2002-2006. évi időszakra 
 

52. 
   

27. Végzés A topolyai Komgrad t.f. Kommunális Lakáskezelő és Építő 
Közvállalat igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló 
végzés kiegészítéséről 

 
 

54. 
   

28. Végzés a Pro Urbe díj Odaitélését Előkészítő Bizottság kinevezéséről 55. 
   

29. Végzés a topolyai Népkönyvtár t.f. – Narodna biblioteka p.o. 
alapszabályának jóváhagyásáról 

55. 

   
30. Végzés a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatójának 

kinevezéséről 
 

56. 
   

31. Végzés A topolyai Községi Képviselő-testület képviselői és a Községi 
Képviselő-testület által választott és kinevezett személyek térítményeinek és 
egyéb költségeinek megállapításáról szóló végzés kiegészítéséről 

 
 

56. 
   

32. Szabályzat A Topolya község Képviselő-testülete által megválasztott, 
kinevezett, illetve hatáskörbe helyezett személyek fizetéseiről, térítményeiről 
és egyéb illetményeiről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről 

 
 

57. 
   
 
Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Társadalmi Tevékenységügyi,  Általános Igazgatási, Közszolgálati 
és Jogsegélyszolgáltatási Osztálya. Tel: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az 
előfizetési díj előlege a 2002. évre 4.080,00 dinár. Zsirószámla: 45200-845-84 "A  topolyai Községi 
Közigazgatás bevételei", "Topolya község Hivatalos Lapjára" megjelöléssel. 
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