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75. 
 
 A társadalmi gyermekjóléti törvény (a SZK Hiv.Közlönye 92/49, 93/29, 93/53, 93/67, 94/28, 
94/47, 94/48, 96/25 és 01/29 szám) 35. szakaszának 3. bekezdése A gyermekes családok pénzügyi 
támogatásáról szóló törvény (a SZK Hiv.Közlönye 02/16 szám) 25. szakasza és A Végrehajtó Bizottságról 
szóló határozat (Topolya Község Hiv.Lapja, 92/8, 93/6, 97/3 és 00/5 szám) 13. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2002.11.12-i ülésén, meghozta e 
 
 

S Z A B Á L Y Z A T O T 
 

AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEKNEK A TOPOLYAI BAMBI  ISKOLÁSKOR  
ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK  
FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 E szabályzat az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben 
(a továbbiakban: Bambi IEI) történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog érvényesítésének 
feltételeit és módját szabályozza Topolya község területén. 
 

2. szakasz 
 

 Gyermekelhelyezési költségtérítésre jogosult a jelen szabályzatban megállapított feltételekkel az a 
szülő, örökbefogadó és gyám (a továbbiakban: igénybe vevő), akinek lakhelye Topolya község területén 
van, mégpedig: 
 - az 1-7 éves gyermekek egésznapi elhelyezését, és 
 - az 5 és fél -7 éves gyermekek félnapi elhelyezését illetően. 
 

3. szakasz 
 

 A gyermekelhelyezési költségtérítésre való jogot a háztartás egy tagjára eső átlagos havi 
jövedelem és a község egy foglalkoztatottjára eső átlagos havi kereset arányának függvényében kell 
megállapítani. 
 Kivételesen, e szakasz 1. bekezdésének rendelkezésétől eltérően, a gyermekelhelyezési 
költségtérítésre való jogot a fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekek, a szülői gondoskodást 
nélkülöző gyermekek és a szociális támogatásra szoruló szülők gyermekei esetében a háztartás 
jövedelmétől függetlenül 100%-os mértékben kell megállapítani. 
 

4. szakasz 
 

 A gyermekelhelyezési költségtérítésre való jogot e szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdése 
értelmében a következő skála szerint kell elismerni: 
 

A háztartás egy tagjára eső havi 
jövedelem és a község egy foglalkoz 
tatottjára eső havi kereset aránya 

A gyermekelhelyezési 
költségtérítés mértéke 

Az igénybe vevő 
részvételének mértéke a 
költségek fedezésében 

10% -ig terjedő                      100% - 
10,01% - 20%    80% 20% 
20,01% - 25%   75% 25% 
25%   feletti 70% 30% 
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 A háztartás egy tagjára eső havi jövedelmet úgy számítjuk ki, hogy az igénybe vevő háztartásának 
előző negyedévben megvalósított jövedelmeit és illetményeit összeadjuk, majd három hónappal és a 
családtagok számával elosztjuk. 
 Azon igénybe vevő részére, akinek a Bambi IEI-ben két vagy több gyermeke van, az elhelyezési 
költségek fedezéséhez való hozzájárulás e szakasz 1. bekezdése szerinti mértékét gyermekenként 20%-kal 
csökkentjük.  
 

5. szakasz 
 

 A gyermekelhelyezési költségtérítésre való jog e szabályzatban meghatározott feltételekkel a 
szülői gondoskodást nélkülöző gyermek gyámjának is elismerhető, ha a gyermeket nem helyezték el más 
családban vagy szociális védelmi intézményben. 
 

6. szakasz 
 

 A jelen szabályzat szerinti gyermekelhelyezési költségtérítésre való jog érvényesítésekor az 
igénybe vevő háztartásának figyelembe veendő jövedelmei és illetményei a következők: 
 1. a havi összegekben megvalósított jövedelmek és illetmények (kereset, pénzbeli térítés, nyugdíj 
és egyéb illetmény), 
 2. a mezőgazdasági tevékenységből eredő jövedelem a kataszteri jövedelem összegében, 
 3. a vagyonból eredő jövedelem a folyó évi adó és járulékok elszámolási alapjának összegében, 
 4. az egyéb vagyonjogokból eredő adóköteles jövedelmek, a folyó évi adók és járulékok 
elszámolási alapjának összegében, 
 5. az önálló tevékenységből eredő jövedelmek, a nettójövedelem összegében, 
 6. az egyéb adóztatás alá eső jövedelmek, 
 Az évi jövedelemként kimutatott jövedelmeket havi átlagos összegben kell figyelembe venni. 
 Ha a jövedelmet átalányösszegben állapítják meg, jövedelemként a rokkantsági és 
nyugdíjbiztosítás folyó évi elszámolási alapját kell figyelembe venni. 
 Mezőgazdasági tevékenységből eredő jövedelemként a tulajdonos, a haszonélvező vagy a 
közvetlen használó által megvalósított folyó évi kataszteri jövedelmet kell figyelembe venni, és az igénybe 
vevő háztartása tagjainak számával kell elosztani. 
 

7. szakasz 
 

 Az igénybe vevő háztartásának e szabályzat 6. szakasza szerinti jövedelmeibe és illetményeibe 
nem kell beszámítani a családi pótlékot, az ápolás- és segítségigénybevételi pótlékot a rokkantsági 
pótlékot, valamint a diák- és egyetemistaéletszinvonal támogatásán alapuló illetményeket. 
 

8. szakasz 
 

 Ha az igénybe vevőnek vagy háztartása tagjainak egyidejűleg két vagy több alapon van jövedelme, 
meg kell állapítani e jövedelmek összegét.  
 Az elvált szülők gyermekei esetében azon szülő háztartásának jövedelmét kell figyelembe venni, 
akinél a gyermek él, illetve akit a nevelésével megbíztak. 
 Ha a szülők élettársi közösségben élnek, mindkét szülő jövedelmét figyelembe kell venni, 
ugyanúgy, mint a házastársi közösségek esetében. 
 Ha a gyermekelhelyezési költségtérítésre való jogot e szabályzat 5. szakaszának értelmében a 
gyermek gyámjának ismerik el, csak a gyermek jövedelmeit kell figyelembe venni. 
 

9. szakasz 
 

 A szabályzat 6. szakaszával összhangban megállapított jövedelmet csökkenteni kell: 
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 - 30%-kal ha a jogot a gyermek gyámjának ismerik el e szabályzat 8. szakaszának 4. bekezdése 
értelmében, 
 - 20%-kal ha az igénybe vevő II. rokkantsági csoportba tartozó rokkant. 
 

10. szakasz 
 

 Ha az igénybe vevőnek vagy háztartása tagjának az előző negyedévben nem volt jövedelme vagy 
ebben az időszakban kezdett jövedelmet megvalósítani, a gyermekelhelyezési költségtérítésre való jogot a 
háztartás tagjainak a jogról való döntés hónapját megelőző hónapban megvalósított átlagos havi jövedelme 
és a község egy foglalkoztatottjára vonatkozóan megállapított és közzétett átlagos havi kereset közötti 
arány függvényében kell megállapítani. 
 

11. szakasz 
 

 Az igénybe vevő háztartását e szabályzat értelmében az igénybe vevő házastársa, (házasságban és 
házasságon kívül született, örökbefogadott és mostoha) gyermekei és azok a személyek alkotják, akiket az 
igénybe vevő a törvény értelmében köteles eltartani. 
 

12. szakasz 
 

 A gyermekelhelyezési költségtérítésre való jog érvényesítése az igénybe vevő kérvénye alapján 
történik. 
 A kérvényt és a gyermekelhelyezési költségtérítésre való jog elismerése szempontjából lényeges 
bizonyítékokat a Bambi IEI-nek kell benyújtani. 
 

13. szakasz 
 

 A gyermekelhelyezési költségtérítésre való jog a kérvény benyujtását követő hónap első napjától 
érvényesíthető. 
 

14. szakasz 
 

 A gyermekelhelyezési költségtérítésre való jogról a Községi Közigazgatás társadalmi 
tevékenységügyi, általános igazgatási, közszolgálati és jogsegélyszolgálati osztálya dönt A társadalmi 
gyermekjóléti törvény 39. szakaszának rendelkezésével összhangban. 
 Az 1. bekezdés szerinti végzés elleni fellebbezésről Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó bizottsága dönt. 
 

15. szakasz 
 

 A jelen szabályzat szerinti jogok igénybe vevője a jogok érvényesítésére kiható minden egyes 
változást legkésőbb a bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni. 
 

16. szakasz 
 

 A gyermekelhelyezési költségtérítésre  való jognak az igénybe vevők háztartásának egy tagjára 
eső jövedelemmel való egybehangolása minden évben szeptember 1-jétől történik. 
 

17. szakasz 
 

 A gyermekek gyermekintézményben való elhelyezésének e szabályzat szerinti költségtérítésére 
szolgáló eszközöket Topolya község költségvetésében kell biztosítani, a fejlődési rendellenességekkel 
küzdő gyermekek és az iskolába indulás előtti évben 240 óra tartamú előkészítésben részesülő gyermekek 
nevelési-oktatási programjainak realizálására szolgáló eszközök kivételével. 
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18. szakasz 
 

 E szabályzat meghozatalának napján Az iskoláskor előtti gyermekek iskoláskor előtti 
intézményben történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog érvényesítésének feltételeiről és 
módjáról szóló 1993.12.27-i 60-113/III-01 számú, 1995.07.13-i 110-7/95-I számú, 1996.03.27-i 60-4/96 
számú, 1996.09.30-i 60-10/96-III-01 számú 1997.10.13-i 110-9/97-III számú és 1999. évi 110-6/99 számú 
szabályzat hatályát veszti. 
 

19. szakasz 
 

 E szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba, 2002. szeptember 1-jétől kell alkalmazni és 
közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 110-29/2002 Dudás Alekszandar s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.11.12. Végrehajtó Bizottságának 
 elnöke 
 
76. 
 
A topolyai Községi Közigazgatás Építészeti, Lakásügyi-kommunális, Mezőgazdasági, Magánvállalkozási 
és Vagyonjogi Ügyosztálya A kommunális tevékenységekről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 
97/3. és 2002/5 szám) 20. szakasza alapján 
 

PÁLYÁZATOT ÍR KI 
 

A KOMMUNÁLIS, TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSÁRA 
TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 

 
 1. Pályázatot írunk ki a kommunális tevékenységek Topolya község  területén való ellátására, azaz 
a következő tevékenységek végzésére: 
  1. A tisztaság fenntartása, 
  2. A parkok, a zöld- és üdülőterületek rendezése és fenntartása, 
  3. A szeméttelepek fenntartása, 
  4. A strandok fenntartása, 
  5. A nyilvános vécék fenntartása. 
 A körzet, amelyre a felsorolt tevékenységek végzésére vonatkozó pályázatot kiírjuk: Topolya 
város körzete. 
 2. Az 1. pontban felsorolt kommunális tevékenységek végzésére vonatkozó pályázaton való 
részvételre joga van 
  - a vállalatoknak (köz- és egyéb vállalatoknak), 
  - a vállalkozóknak, 
  - a helyi közösségeknek. 
 3. A kérvényeket a kommunális tevékenységek végzésére vonatkozó pályázatra zárt borírékban, 
"kommunális tevékenység végzésére vonatkozó pályázat" megjelöléssel, legkésőbb 2002.12.29-ig Topolya 
község Képviselő-testületének kell benyújtani a következő címre: Topolya, Tito m. u. 38. 
 4. A pályázatra benyújtott kérvénynek tartalmaznia kell: 
  1. a cég nevét és székhelyét, 
  2. a tevékenységet és a körzetet, amelyre a kérvény vonatkozik, 
  3. a műszaki-technológiai felszereltséget – kapacitást (leltárlista kivonata), 

 

  



Број 11. 29.11.2002. СТРАНА  153. OLDAL 2002.11.29.          11.  szám 
 

 4. a kérvény tárgyát képező tevékenység végzésére való személyi, illetve szakmai 
 felkészültséget (munkakörök besorolásának, illetve munkavállalási szerződések 

fénymásolata) 
  5. a tevékenység végzésének időszakát, amely 5 évnél hosszabb nem lehet, 

 6. meghatározott kedvezmények ajánlatát (kiegészítő szolgáltatások, a kommunális 
      termékek és szolgáltatások minőségének javítására, a kommunális létesítmények, 
      berendezések és vezetékek megóvására irányuló intézkedések és tevékenységek,  
      stb.), 
  7. a kommunális termékek és szolgáltatások  árát, illetve díját. 
 A hiányos és késve beérkező kérvényeket nem vesszük figyelembe. 
 5. Az Építészeti, Lakásügyi-kommunális, Mezőgazdasági, Magánvállalkozási és Vagyonjogi 
Ügyosztály a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának záróhatározata alapján a pályázat 
eredményeit közzé fogja tenni Topolya község Hivatalos Lapjában és ki fogja függeszteni a Községi 
Képviselő-testület és a község helyi közösségeinek hirdetőtáblájára. 
 6. Az érdekelt vállalatok, vállalkozók és helyi közösségek részletesebb információkat az 
Építészeti, Lakásügyi-kommunális, Mezőgazdasági, Magánvállalkozási és Vagyonjogi Ügyosztálytól 
kaphatnak Topolyán, Tito m. u. 30. sz. alatt. 
 7. E pályázatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában és a községi tájékoztatási 
eszközökben, és ki kell függeszteni a Községi Képviselő-testület és a község helyi közösségeinek 
hirdetőtáblájára. 
 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
ÉPÍTÉSZETI, LAKÁSÜGYI-KOMMUNÁLIS, 
MEZŐGAZDASÁGI, MAGÁNVÁLLALKOZÁSI 
ÉS VAGYONJOGI ÜGYOSZTÁLY  
Szám: 352-36/02  
Topolya, Prica Vesna s.k.,   
2002.11.29. mb. osztályvezető  
 
 
77. 
 

 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S 

 
A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓ-  

ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉSBEN 
 

 A topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgató- és felügyelőbizottságának kinevezéséről szóló 
végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/10 szám) I. pontjában 5. sorszám alatt a "Dr. Jovan Fejdi, 
általános szakorvos" szöveg helyett a  "Dr. Jovan Fejdi, belgyógyász szakorvos" szövegnek kell állnia. 
 
 
 Sveller Árpád s.k., 
 a Községi Képviselő-testület titkára  
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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: 
45200-637-3-245  Topolyai Községi Közigazgatás - "Topolya község Hivatalos Lapjára". 
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