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78. 
 
 A Szerb Köztársaság alkotmányának (Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 90/1 szám) 115. 
szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 10. 
szakasza és 30. szakaszának 1. pontja és Topolya község statútumának (Topola község Hiv. Lapja, 2002/6 
és 2002/10 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. december 26-i ülésén, 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 Topolya község statútumában (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6 és 2002/10 szám) a 48. szakasz 
így módosul: 
 "A polgármester alkalmi munkatestületeket alakíthat, amelyek szakmai segítséget nyujtanak neki 
az illetékessége körébe tartozó kérdésekben." 
 

2. szakasz 
 

 Az 50. szakasz 10., 11. és 12. pontja törlendő. 
 Az eddigi 13. pont 10. ponttá válik. 
 

3. szakasz 
 

 A 101. szakasz 2. bekezdésében a "határozatokat" szó törlendő. 
 

4. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-31/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.12.26.  elnöke 
 
79. 
 
 Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6 és 2002/10 szám) 33. szakaszának 
5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002 december 26-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉRŐL VALÓ EGYETEMI 
HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 Ez a Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat (a 
továbbiakban: Határozat) az egyetemi ösztöndíjra való jog érvényesítésének feltételeit és módját 
szabályozza. 
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2. szakasz 

 
 Az egyetemi hallgató ösztöndíjra jogosult, ha: 
 - lakóhelye Topolya község területén van, 
 - átlagosztályzata 7,0 feletti, ha a JSZK-ban, illetve 3,00 feletti ha külföldön tanul, 
 - a JSZK állampolgára, 
 - II-VII. éves egyetemi hallgató a JSZK területén vagy külföldön, 
 - olyan egyetemi karon vagy főiskolán tanul, amelynek alapítója a Szerb Köztársaság Kormánya, 
illetve külföldön olyan nemzetközileg elismert egyetemi karon vagy főiskolán tanul, amelynek oklevele 
JSZK-beli egyetemi karon vagy főiskolán honosítható. 
 

3. szakasz 
 

 Az egyetemi hallgató az ösztöndíjra való jogot egy tanévre érvényesíti, pályázat útján. 
 A pályázatot a Községi Közigazgatás oktatásügyben illetékes osztálya írja ki évente a tanév 
kezdete előtt 30 nappal. 
 A pályázatot a nyilvános tájékoztatási eszközökben közzé kell tenni. 
 A határozat 2. szakasza szerinti ösztöndíjra való jog elismeréséről és az ösztöndíj összegéről a 
Községi Közigazgatás oktatásügyben illetékes osztályának javaslatára a Végrehajtó Bizottság dönt a 
község költségvetésében e célra előirányozott eszközök függvényében. 
 

4. szakasz 
 

 Kivételesen, a 2002/2003-as tanévre a pályázatot  2003 januárjában kell közzétenni. 
 

5. szakasz 
 

 Az ösztöndíjat az egyetemi hallgatónak havonta, a 2002/2003-as tanévben január 1-jétől június 
30-áig a következő években pedig október 1-jétől június 30-áig kell folyósítani. 
 

6. szakasz 
 

 Az ösztöndíjakra szolgáló eszközöket Topolya község költségvetésében kell biztosítani. 
 
 

7. szakasz 
 

 Az egyetemi hallgató – az ösztöndíjas az ösztöndíjról szerződést köt a Végrehajtó Bizottsággal – 
az ösztöndíjazóval, amely részletesebben szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. 

 
 

8. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2003.01.01-jétől kell alkalmazni. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-25/2002 Bábi Attila s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002. 12. 26. elnöke 
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80. 
 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 2002/9 szám) 18. és Topolya 
község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6 és 2002/10 szám) 33. szakasza alapján, 
Topolya község Képviselő-testülete, a 2002.december 26-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A VENDÉGLÁTÓ ÉS A SZÓRAKOZTATÓ ÉS SZERENCSEJÁTÉKOKAT 
SZERVEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK NYITVATARTÁSI IDEJÉRŐL 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

 Ez a határozat a vendéglátó és a szórakoztató és szerencsejátékok szervezésére szolgáló 
létesítmények (a továbbiakban: létesítmények) nyitvatartási idejét szabályozza Topolya község területén). 
 

2. szakasz 
 

            Vendéglátó létesítményeknek tekintendők: 
 1. az elszállásolási szolgáltatásokat nyújtó vendéglátó létesítmények, 
 2. az étellel, itallal és üdítővel szolgáló vendéglátó létesítmények. 
 Elszállásolási szolgáltatásokat nyujtó vendéglátó létesítmény: a szálloda, a motel, a penzió, a 
fogadó, az idegenforgalmi település és a camp. 
 Étellel, itallal és üdítővel szolgáló vendéglátó létesítmény: a (klasszikus és szakosított) étterem, a 
vendéglő, a kávéház, a söröző, a borpince, a kávézó és a cukrászda, a bár, a kebabsütöde, a pizzéria, a 
büfé, a kocsma, a lemezklub, a kioszk, a kantin és a mobil vendéglátó létesítmény. 
 

3. szakasz 
 

 A szerencsejátékokat szervező létesítményekben kártya, kocka, rulett vagy többtétes játszmák 
lejátszására szolgáló autómaták igénybevételével játékokat szerveznek. 
 E létesítmények klasszikus szerencsejátékokat is szervezhetnek, amilyenek: a sorsjáték, a lottó, a 
tombola, a sportfogadás. 
 

II. A NYITVATARTÁSI IDŐ 
 

4. szakasz 
 

 A nyitvatartási idő e határozat értelmében az az idő, amelyen belül a létesítmény a tevékenységét 
végezheti. 

 

5. szakasz 
 

 A vállalat, az egyéb jogi személy, az üzletvezető és a magánvállalkozó a nyitvatartási időt a 
polgárok igényeiből és érdekeiből és a saját gazdasági érdekéből kiindulva, e határozat rendelkezéseivel 
összhangban határozza meg. 
 

6. szakasz 
 

A létesítmények nyitvatartási ideje legfeljebb 5.00 órától 24.00 óráig tarthat. 
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 Az elszállásolási szolgáltatásokat nyujtó, az étellel, itallal és üdítővel szolgáló és a szórakoztató és 
szerencsejátékokat szervező létesítmények pénteken és szombaton, valamint állami és köztársasági 
ünnepek napján, az 1. bekezdés szerinti nyitvatartási időt legfeljebb 2.00 órával meghosszabbíthatják. 
 Kivételesen, az étellel, itallal és üdítővel szolgáló létesítmények pénteken és szombaton, valamint 
állami és köztársasági ünnepek napján az 1. bekezdés szerinti nyitvatartási időt a június 15-étől szeptember 
1-jéig terjedő időszakban legfeljebb 3 órával meghosszabíthatják. 
 

7. szakasz 
 

Azoknak a 2. szakasz szerinti létesítményeknek a nyitvatartási ideje, amelyek településen kívül vannak, az 
e határozatban megállapítottnál hosszabb is lehet, a Községi Képviselő-testület Végrehajtó bizottságának 
jóváhagyása mellett. 

 
8. szakasz 

 
 A községben megszervezésre kerülő jelentősebb rendezvények idejére a Községi Képviselő-
testület Végrehajtó Bizottsága az e határozatban megállapítottól eltérő nyitvatartási időt is meghatározhat. 
 

9. szakasz 
 

 A jelen határozat 6. szakaszában megállapított nyitvatartási idő meghosszabbítását a Községi 
Közigazgatás építés-, lakáskezelés és közművesítés-, mezőgazdaság-, magánvállalkozás- és vagyonjogügyi 
osztálya kivételesen, a vendéglátók keresetére végzéssel engedélyezheti zárt körű mulatságok: 
 - lakodalmak, 
 - érettségi estélyek, 
 - iskolai jubiláris évfordulók megünneplésének szervezése céljából. 
 A vendéglátók kötelesek a nyitvatartási idő előző bekezdés szerinti zárt körű mulatság szervezése 
céljából való meghosszabítása iránti keresetüket a Községi Közigazgatás építés-, lakáskezelés-, és 
közművesítés-, mezőgazdaság-, magánvállalkozás- és vagyonjogügyi osztályának legkésőbb 5 nappal a 
tervezett mulatság megtartása előtt benyújtani. 
 A vendéglátók előző bekezdés szerinti keresetének tartalmaznia kell a mulatság fajtájára, a 
vendégek várható számára, a mulatság megtartásának időszakára és az 1. bekezdés szerinti végzés 
meghozatala szempontjából jelentős egyéb tényekre vonatkozó adatokat. 
 

10. szakasz 
 

 Azokban a létesítményekben, amelyekben élő előadásban vagy hang és kép reprodukálására 
szolgáló berendezés útján a zárt üzlethelyiségen kívül zenei programot szerveznek, a program nem tartható 
meg 22.00 óra után, kivéve ha ezt a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága engedélyezi. 
 

11. szakasz 
 

 A vállalat, az üzlet tulajdonosa illetve alapítója maga határozhatja meg a hét egy napját, amelyen a 
létesítmény nem tart nyitva. 
 
 

12. szakasz 
 

 A nyitvatartási idő kezdetét és végét jól látható módon fel kell tüntetni az üzleti épület bejáratánál 
vagy alkalmas helyen. 
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13. szakasz 
 

 A létesítményben a munkát oly módon kell megszervezni, hogy az a házirendet, a közrendet és 
nyugalmat és a kommunális rendet ne zavarja. 
 

III. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

14. szakasz 
 

 Ha a nyitvatartási időt e határozattal ellentétben határozza meg vagy ha a létesítmény az e 
határozatban előirányozottnál hosszabb ideig tart nyitva, szabálysértésért 
 - a vállalkozó 10.000,00 – 25.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal, 
 - a vállalkozó alkalmazottja 5.000,00 – 10.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal, 
 - a jogi személy 10.000,00 – 50.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal, 
 - a jogi személy felelős személye 1.000,00 – 5.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható. 
 

15. szakasz 
 

 E határozat rendelkezéseinek alkalmazása felett a felügyeletet a kommunális felügyelőség 
gyakorolja a topolyai belügyi osztály és a piaci felügyelőség közreműködésével, hatásköreik keretében. 
 

16. szakasz 
 

 A vállalatok, az üzletek tulajdonosai illetve alapítói e határozat hatályba lépésétől számított 15 
napon belül kötelesek nyitvatartási idejüket az e határozatban megállapított nyitvatartási renddel 
összehangolni. 
 

17. szakasz 
 

 E határozat hatályba lépésének napján A vendéglátó létesítmények és a szórakoztató és 
szerencsejátékokat szervező létesítmények nyitvatartási idejéről szóló határozat (Topolya község 
Hiv.Lapja, 98/4 és 2000/5 szám) hatályát veszti. 
 

18. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 130-2/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002. 12. 26. elnöke 
 
81.  
 

A keresetalapi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2001/27. szám) 4. szakaszának 2. 
bekezdése és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6 és 2002/10 szám) 
29. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. december 26-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T   

A KERESETALAP UTÁNI ADÓ TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 
ÉRVÉNYES KULCSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
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1. szakasz 
 

A keresetalap utáni adó kulcsa Topolya község területén 3,5%. 
 

2. szakasz 
 

A keresetalap utáni adóból befolyó eszközök Topolya község költségvetésének bevételei. 
Az előző bekezdés értelmében megvalósított eszközök 0,3%-os kulcs szerint elkülönített részét a 

szolidáris lakásépítésre, fennmaradó részét pedig A Topolya község 2003. évi költségvetésről szóló 
határozatban előirányozott célokra kell fordítani. 
 

3. szakasz 
 

E határozat hatályba lépésének napján, A keresetalap utáni adó Topolya község területén érvényes 
kulcsának megállapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/11 szám) hatályát 
veszti. 
 

4. szakasz 
 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2003. 01. 01-jétől  kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 43-1/2002-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002.12.26.  elnöke 
 
 
82. 

 
A helyi önkörmányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 89. szakasza és 

Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6 és 2002/10 szám) 33. szakaszának 6. 
pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. december 26-i ülésén, megerősítette e 
 

HATÁROZATI JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL OREŠKOVIĆ HELYI KÖZÖSSÉG  
TERÜLETÉN A 2003 – 2007. ÉVI IDŐSZAKRA 

 
 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása 
céljából,  Orešković Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a polgárok illetményei és 
munkája utáni  helyi járulékot a 2003.03.02-étől 2007.03.01-ig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

A járulékot Orešković Helyi Közösség területére vezetjük be. 
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3. szakasz 
 

A járulékot Orešković Helyi Közösség polgárai szükségleteinek kielégítésére vezetjük be és 
tervezett kerete 1.920.000,00 dinár. 
 

4. szakasz 
 

 A járulékból befolyó eszközök rendeltetése a következő: 
 - a vízvezeték utcai hálózatának kicserélése, 
 - kompresszor és aggregátor beszerzése a kúthoz, 
 - a Nikola Tesla utca aszfaltozása és a meglevő utak adaptációja, 
 - a Kultúrotthon, továbbá az orvosi rendelő és az iskola homlokzatának felújítása és ezek 
parkjainak  
               és kerítéseinek rendezése, 
 - a temető rendezése, 
 - az utcai világítás fenntartása és új felszerelés vásárlása, 
 - autóbuszmegálló beszerzése, 
 - a helyi utak fásítása és rendezése, 
 - a sport és a művelődés fejlesztése. 

5. szakasz 
 

A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Orešković Helyi Közösség 
területén van, és azok, akiknek e Helyi Közösség területén vagyonból és vagyonjogból eredő és egyéb 
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, 

- 15% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 
- 5% 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 
 

A foglalkoztatottak keresetei utáni járulékot a keresetek folyósítója számolja el, vonja le és utalja 
át, a kifizetésükkel egyidejűleg. 

A nyugdíjak utáni járulékot a nyugdíjfolyósító Nyugdíjbiztosítási Alap számolja el, vonja le és 
utalja át minden nyujgdíjkifizetés alkalmával, az első következő hónaptól kezdve, attól függetlenül, hogy a 
nyugdíj melyik hónapra vonatkozik. 

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. 
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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 2003. évre tervezett  480.000,00 dinár összegben az 
Orešković  Helyi Közösség Tanácsa által meghozandó éves terv alapján kell felhasználni. 

 
12. szakasz 

 
A Helyi Közösség munkatervének megvalósításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek 

végrehajtásában az utalványozó Orešković Helyi Közösség Tanácsa. 
 

13. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácsa a  a helyi járulékból eredő eszközök felhasználásáról évente egyszer 
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 nem 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, 2002/9 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
16. szakasz 

 
E határozat elfogadásáról a Helyi Közösség polgárai titkos szavazással döntenek. 

 
17. szakasz 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:  016-22/2002-I  Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2002. 12. 26. elnöke 
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83. 
 

 A közérdekű művelődési tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 92/49 szám) 12. 
szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 30. szakaszának 8. 
pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6 és 2002/10 szám) 33. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. december 26-i ülésén, 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI NÉPKÖNYVTÁR-NARODNA BIBLIOTEKA 
ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Jóváhagyjuk a topolyai Népkönyvtár-Narodna biblioteka alapszabályát módosító határozatot, 
amelyet az intézmény igazgatóbizottsága 2002.09.26-án 124/2002 szám alatt hozott meg. 
 

II. 
 

 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. 12. 26. elnöke 
 
84. 
 

 Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6 és 2002/10 szám) 33. 
szakaszának 10. pontja és A topolyai Tájékoztatási Közvállalat Alapításáról szóló határozat (Topolya 
község Hiv. Lapja, 2001/10 és 2002/6 szám) 17. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 
2002.december 26-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI  TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT  
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 HAJVERT ZOLTÁN, topolyai lakost a topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatójává 4 éves 
megbízatási időszakra 2002.12.12-i hatállyal kinevezzük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-25/2002 Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002. 12. 26.                  elnöke 
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85.  
 
 Az általános iskoláról szóló törvény (SZK Hiv.közlönye 92/50, 93/53, 93/67, 94/48, 94/66 és 
2002/22) 118. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2002.december 26-i ülésén, 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK  
ISKOLASZÉKEINEK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 A Topolya község területén működő általános iskolák iskolaszékeinek kinevezéséről szóló végzés 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/9 szám) II. pontjában 4. sorszám alatt a "Vlade Grbić némettanár" 
szavak helyébe a "Ljiljana Aleksić osztálytanító" szavak lépnek. 
 

II. 
 

 A határozat VII. pontjában 6. sorszám alatt a "Martinović Eleonora földrajztanár" szavak helyébe 
a "Miklós Erika osztálytanító" szavak lépnek. 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 61-10/2002 Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002.12.10. elnöke 
 
 
86. 
 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 2002/9 szám) 120. szakasza és 
Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6 és 2002/10 szám) 33. szakaszának 5. és 27. 
pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2002.december 26-i ülésén, meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T 

 
A TOPOLYA KÖZSÉGBELI UTCÁK, TEREK ÉS EGYÉB 

TELEPÜLÉSRÉSZEK NÉVADÓ ÉS NÉVVÁLTOZTATÓ BIZOTTSÁGÁNAK  
MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
 

I. 
 

 Megalakítjuk a Topolya községbeli Utcák, Terek és Egyéb Településrészek Névadó és 
Névváltoztató Bizottságát (a továbbiakban: Utcanévadó Bizottság). 
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II. 
 

 Kinevezzük a Bizottság tagjait az alábbiak szerint: 
1.  Cservenák Pál, topolyai lakos – elnök 
2.  Nagy Tibor, bajsai lakos – tag 
3.  Spasojević Mirko oreškovići lakos – tag 
4.  Đurišić  Srećko, topolyai lakos – tag 
5.  Csúzi József, pacséri lakos – tag 
6.  Szegedi Mária, orahovói lakos – tag 
7.  Bessnyi Károly, moravicai lakos – tag. 

 
III. 

 
 A Bizottság feladata az, hogy 
 - megtárgyaljon minden egyes Topolya községbeli utca, tér és egyéb településrész nevének 

megváltoztatása iránti keresetet, 
 - véglegesítse a névadó aktus javaslatát és a törvénnyel összhangban jóváhagyásra megküldje azt a 

helyi önkormányzati ügyekben illetékes minisztériumnak, 
 - javasolja a Községi Képviselő-testületnek a névadó aktus meghozatalát. 
 

IV. 
 

 A Bizottság tagjait az ülés napján egy napidíj összegét kitevő díj illeti meg. 
 

V. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-27/2002-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2002. 12. 26. elnöke 
 
87. 

 
 A Topolya község Tűzvédelmi Alapjának Létesítéséről szóló határozat (Topolya község Hiv. 
Lapja, 2002/6 szám) 4. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6 és 
2002/10 szám) 33. szakaszának 9. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002.december 
26-i ülésén, meghozta a következő 
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG TŰZVÉDELMI ALAPJA ALAPSZABÁLYÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
 

I. 
 

 Тоpolya község Tűzvédelmi Alapjának az igazgatóbizottsága által 2002.10.31-én 025-I/2002 szám 
alatt meghozott alapszabályát jóváhagyjuk. 
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II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-27/2002/II Bábi Attila s.k., 
Topolya Topolya község Képviselő- 
2002. 12. 26. testületének elnöke 
 
88.  
 

A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya 
község Hiv.Lapja, 92/8 szám) 12. és Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottsága 
ügyrendjének 56. szakasza alapján Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 
2002.12.17-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

KÜLÖNSZÁMLA NYITÁSÁRÓL 
 
I 
 

 Jóváhagyjuk egy különszámla nyitását a 7. számlacsoportban a következő elnevezéssel: 
 
 Különszámla a biztonságosabb Topolya községért. 
 

II. 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlát a Topolya község költségvetésének végrehajtása 
elnevezésű  45200-630-6-37 számú alapszámlához kell csatolni. 
 

III 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámla finanszírozására szolgáló eszközöket Topolya község 
költségvetéséből, valamint támogatások, segélyek, önkéntes adományok, ajándékok és támogatók révén 
kell biztosítani. 
 

IV 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámla pénzügyi dokumentumainak hitelesítésére a topolyai 
Községi Közigazgatás pénzügyi osztályának pecsétjét kell használni. 
 

 
V 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlán levő eszközökkel Topolya község Képviselő-testületének 
elnöke és Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának elnöke rendelkezik. 
 Az 1. bekezdésben felhatalmazott utalványozók a dokumentációt külön-külön és korlátozás nélkül 
írják alá. 

VI. 
 

 A végzés I. pontja szerinti különszámlán levő eszközök felhasználásának módjáról Topolya 
község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága dönt. 
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VII. 

 
 A végzés I. pontja szerinti különszámlával kapcsolatos tevékenységeket Topolya község 
Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának elnöke koordinálja. 
 A szakmai ügyintézési teendőket a különszámla szükségleteire a topolyai Községi Közigazgatás 
látja el. 
 

VIII. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község  Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 4-32-2002-II Dudas Aleksandar s.k., 
Topolya a Végrehajtó Bizottság 
2002.12.17. elnöke 
 
89. 
 
 A kiemelt termékárakról és szolgáltatási díjakról szóló rendelet (SZK Hiv. Közlönye 2002/2 szám) 
1., és A kommunális szolgáltatási díjak és a lakbér képzésének módjáról szóló határozat (Topolya község 
Hiv. Lapja, 97/1 szám) 3. és 4. szakasza alapján, Topolya község  Képviselő-testületének Végrehajtó 
bizottsága, a 2002.11.26-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A CEREBRÁLIS ÉS GYERMEKPARALÍZISBEN SZENVEDŐK ÉSZAK-BÁCSKAI 
KŐRZETI EGYESÜLETÉHEZ TARTOZÓ TAGOK HÁZTARTÁSAI KOMMUNÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK FIZETÉSÉTŐL VALÓ MENTESÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A topolyai Komgrad Közvállalatnak jóváhagyjuk azt, hogy a Cerebrális és Gyermekparalízisben 
Szenvedők Észak-Bácskai Körzeti  Egyesülete topolyai lakhelyű tagjainak háztartásait a 2002. évre 
mentesítse a kommunális szolgáltatási díjak fizetésétől. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 352-35/2002-I Dudas Aleksandar s.k.,  
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2002.11.26. elnöke 
 
90. 
 
 A közbevételekről és a közkiadásokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 91/76, 92/41, 93/18, 
93/22, 93/37, 93/67, 94/45, 98/42, 99/54 2001/22 szám) 33. szakasza alapján Topolya község Képviselő-
testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2002. december 30-i ülésén, meghozza e 
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V É G Z É S T 

TOPOLYA KÖZSÉG IDEIGLENES PÉNZELLÁTÁSÁRÓL 
A 2003 JANUÁR-MÁRCIUSI IDŐSZAKBAN 

 
1. szakasz 

 
A Topolya község 2003. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláig, de legfeljebb 2003. 

március 31-éig, a Topolya község költségvetése keretében fedezendő közkiadások finanszírozása 
ideiglenesen történik. 

 
2. szakasz 

 
 A községi költségvetés bevételeinek kerete a 2003 január-márciusi időszakban összesen 
50.800.000,00 dinár. 
  

3. szakasz 
 

 A jelen végzés 2. szakasza szerinti bevétel 800.000,00 dinárt kitevő részét a mezőgazdaság és a 
kisipar helyi járulékából befolyó transzfereszközök képezik, amelyeket a költségvetés kiadási oldalán a 
helyi közösségek javára kell átutalni a megvalósított bevételek összegében. 
 

4. szakasz 
 

 A jelen végzés 2. szakasza szerinti bevétel  17.150.000,00 dinárt kitevő részét a közkiadásoknak a 
különszámlák útján az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás, a testnevelés, a szociális és a gyermekvédelem 
terén való finanszírozására kell biztosítani. 
 

5. szakasz 
 

 A jelen végzés 2. szakasza szerinti bevétel 18,398.800,00 dinárt kitevő részét a kommunális 
tevékenységek finanszírozására kell biztosítani és a közvállalatok részére a Végrehajtó Bizottság által 
elfogadott programjaik realizálására kell beosztani.  
 

6. szakasz 
 

A keresetalap utáni adóból eredő bevétel 1.371.200,00 dinárt  kitevő részét a Szolidáris 
Lakásépítési Alap javára kell beosztani. 

A keresetalap utáni adó fennmaradó részét 14.628.800,00 dinár összegben teljes egészében a 
kommunális tevékenységekre kell biztosítani. 
 

7. szakasz 
 

 Az állandó költségvetési tartalékba az ideiglenes pénzellátás időszakában 250.000,00 dinárt, 
illetve a megvaósított közbevételek 0,5%-át kell elkülöníteni. 
 
 

8. szakasz 
 

 A folyó tartalék az ideiglenes pénzellátás időszakában 900.000,00 dinárt tesz ki, és 
felhasználásáról Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága dönt. 
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9. szakasz 

 
 Topolya község költségvetésének össz bevételei az ideiglenes pénzellátás időszakában nemeik 
szerint a következők: 

 
Gazdasági 
besorolás 

 
B E V É T E L E K 

 
Ö S S Z E G 

711000 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI 
ADÓ 

711110 Keresetek utáni adó 2.800.000,00
711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 1.750.000,00
711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 1.600.000,00
711150 Serencsejátékokból eredő nyeremény utáni adó 50.000,00
711180 Önkéntes játulék 800.000,00
711190 Egyéb jövedelemadók 3.400.000,00
 ÖSSZESEN 711000: 10.400.000,00
712000 KERESETALAP ÉS MUNKAERŐ UTÁNI ADÓ 

712110 Keresetalap és munkaerő utáni adó 16.000.000,00
 ÖSSZESEN 712000: 16.000.000,00
713000 VAGYONADÓ 

713120 Vagyon utáni periodikus  adó 3.500.000,00
713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 400.000,00
713420 Nagyobb pénzügyletek (ingatlanforgalom) utáni adó 
713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 400.000,00
 ÖSSZESEN 713000: 8.200.000,00
714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 

714100 Javak és szolgáltatás utáni általános adók 
 - Termék- és szolgáltatásforgalmi adó – korlátozott rész 4.000.000,00
 - Termék- és szolgáltatásforgalmi adó – nem korlátozott 

rész 
 

7.000.000,00
 - Termék- és szolgáltatásforgalmi adó a törvény 4. szakasza 

szerint 
 

-
714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 50.000,00
714430 Reklámpanó használata utáni kommunális illeték 50.000,00
714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási 

díj 6%-ából 
 

100.000,00
714510 Gépjárművek utáni adók 
 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 1.000.000,00
 - Helyi utak építési- karbantartási és használati díja 600.000,00
714560 Tartózkodási illeték 60.000,00
714570 Községi kommunális illetékek 50.000,00
714590 Környezetvédelmi díj  50.000,00
 ÖSSZESEN 714000 12.960.000,00
716000 EGYÉB ADÓK 

716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 400.000,00
 ÖSSZESEN 716000 400.000,00
732000 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI -
733000 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK JUTTATÁSAI -
741000 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK -
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741530 Terület- és telekhasználati díj 
 - kommunális illetékek  150.000,00
 - városi építési telek használati díja 1.600.000,00
 ÖSSZESEN 741000: 1.750.000,00
742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL  

742110 Vagyon bérbeadásából eredő bevételek 430.000,00
742210 Közigazgatási illetékek 420.000,00
742270 Telekelőkészítési díj 100.000,00
742310 Községi közigazgatási szervek bevételei 60.000,00
 ÖSSZESEN 742000: 1.010.000,00
743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 

743140 Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírságok 10.000,00
 ÖSSZESEN 743000: 10.000,00
745000 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN  BEVÉTELEK 

745210 Egyéb illetékköteles tárgyak utáni kommunális illeték 20.000,00
745220 Egyéb községi bevételek 50.000,00
 ÖSSZESEN 745000: 70.000,00
 ÖSSZ BEVÉTELEK: 50.800.000,00

 

10. szakasz 
 

 A költségvetés kiadásainak összegei alapvető rendeltetéseik szerint a következők: 
 

SZÁMLA KÖLTSÉGFAJTA ÖSSZEG 
41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 11.361.500,00
411000 Foglalkoztatottak keresetei, pótlékai és térmítményei 9.548.500,00
412000 Munkáltatót terhelő szociális járulék 1.493.000,00
413000 Természetbeni térítések 30.000,00
414000 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 290.000,00
42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 11.265.000,00
421000 Állandó költségek 3.466.500,00
422000 Útiköltségek 486.500,00
423000 Szerződések alapuló szolgáltatások 4.743.500,00
424000 Szakosított szolgáltatások 526.500,00
425000 Folyó javítások és karbantartás 125.000,00
426000 Anyagok költségei 1.667.000,00
429000 Tartalék a költségvetés végrehajtására, az árukra és szolgáltatásokra 250.000,00
45 TÁMOGATÁS 20.320.000,00
451000 Nempénzügyi közintézmények támogatásai 19.770.000,00
459000 Költségvetési tartalék a támogatások végrehajtására 550.000,00
46 TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB HATÓSÁGI 

SZÍNTEKNEK VALÓ ÁTUTALÁSOK 800.000,00
463000 Egyéb hatósági szinteknek való átutalások 800.000,00
47 SZOCIÁLIS SEGÉLYEK 541.500,00
472000 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 541.500,00
48 EGYÉB KIADÁSOK 3.992.000,00
481000 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 3.591.000,00
482000 Hatalom egyik színtje által a másikra kirótt adók, 

kötelezettségek, illetékek és bírságok  
 

401.000,00
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49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATIV 
ÁTUTALÁSOK 

1.150.000,00

499000 Tartalékeszközök 1.150.000,00
51 ALAPESZKÖZÖK 1.370.000,00
511000 Épületek és építmények nagyobb szabású karbantartása 1.020.000,00
513000 Egyéb alapeszközök 100.000,00
519000 Költségvetési tartalék az alapeszközök végrehajtására 50.800.000,00
 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 50.800.000,00

 
11. szakasz 

 
 A költségvetési eszközöket a felhasználóknak a költségvetés megvalósított bevételeinek arányában 
a jelen végzéssel jóváhagyott eszközök keretében kell átutalni. 
 A közvállalatoknak az eszközöket a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsga által 
elfogadott programok vagy a közvállalat keresete alapján kell átutalni. 

 
12. szakasz 

 
Topolya község költségvetésének végrehajtásában egészében és különszámláit illetően az 

utalványozó a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának elnöke és az általa felhatalmazott 
személy. 

13. szakasz 
 

 A különszámlákra beosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Társadalmi 
Tevékenységügyi Osztály főnöke a felelős. 

 
14. szakasz 

 
Az egyes felhasználók között felosztott költségvetési eszközöknek az ideiglenes pénzellátás 

időszakában való törvényes és rendeltetésszerû felhasználásáért a költségvetési eszközök felhasználóinak 
munkáját vezető személyek felelősek. 

 
15. szakasz 

 
  A költségvetés végrehajtásáért az ideiglenes pénzellátás időszakában a Községi 
Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága a felelős. 
 Ha a költségvetés bevételei nem valósulnak meg a tervezett összegben, a Végrehajtó Bizottság 
meghatározhatja az elsőbbséget az eszközök felhasználásában és megváltoztathatja az eszközök egyes 
rendeltetésekre való beosztását az összesen megállapított költségvetési eszközök keretében. 

Ha az ideiglenes pénzellátás idején a bevételek nem egyenletesen folynak be, a Végrehajtó 
Bizottság az e végzésben előirányozott kiadások fedezésére igénybe veheti az állandó tartalék eszközeit is  
2.000.000,00 dinár erejéig. 
 
 

16. 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. 
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II. KÜLÖN RÉSZ 
 

17. szakasz 
 

 A bevételek részletes felosztása igényjogosultak, felhasználók és rendeltetések szerint a következők: 
 
HELY-
REND- 
SZÁM 

SZÁM-
LA 

 
A HELYREND LEÍRÁSA 

2003 JAN-
MÁRC. 
TERV 

  1. RÉSZ – A KÖZSÉG SZERVEINEK MŰKÖDÉSÉRE   
1. 411000 Foglalkoztatottak keresetei, pótlékai és térítményei 5.259.000,00
2. 412000 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 882.000,00
3. 413000 Természetbeni juttatások 30.000,00
4. 414000 A foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 290.000,00
5. 421000 Állandó költségek 755.000,00
6. 422000 Utaiköltségek 120.000,00
7. 423000 Szerződés szerinti szolgáltatások 380.000,00
8. 424000 Szakosított szolgáltatások 20.000,00
9. 425000 Folyó javítások és karbantartás 125.000,00
10. 426000 Anyag 520.000,00
11. 429000 Tartalék a költségvetés végrehajtására, árukra és szolgáltatásokra 250.000,00
12. 482000 Hatalom egyik színtje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, 

illetékek és bírságok  
 

269.000,00
13. 511000 Épületek és építészeti létesítmények -
14. 512000 Gépek és felszerelések 200.000,00
15. 513000 Egyéb alapeszközök 100.000,00
16. 519000 Költségvetési tartalék az alapeszközök végrehajtására 50.000,00
  1. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS  ÖSSZESEN  9.250.000,00

  2. RÉSZ – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSRA 
17. 411000 Fizetések, pótlékok és térítmények – foglalkoztatottak utaztatása 150.000,00
18. 421000 Állandó költségek – energetikai szolgáltatások 900.000,00
19. 421000 Állandó költségek – egyéb szolgáltatások 400.500,00
20. 422000 Belföldi szolgálati utak költségei 175.000,00
21. 423000 Szerződés szerinti szolgáltatások – tanulók utaztatása 2.150.000,00
22. 423000 Szerződés szerinti egyéb szolgáltatások 540.500,00
23. 426000 Anyagok 684.000,00
24. 429000 Tartalék a költségvetés végrehajtására, árukra és szolgáltatásokra -
25. 511000 Épületek és építmények nagyobb szabású karbantartása 500.000,00
26. 519000 Költségvetési tartalék az alapeszközök végrehajtására -
  2. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 

ÖSSZESEN  5.500.000,00
  3. RÉSZ  – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSRA  
27. 411000 Fizetések, pótlékok és térítmények – foglalkoztatottak utaztatása 320.000,00
28. 421000 Állandó költségek – energiaköltségek 676.000,00
29. 421000 Állandó költségek – egyéb szolgáltatások 450.000,00
30. 422000 Belföldi szolgálati utak költségei 188.500,00
31. 423000 Szerződés szerinti szolgáltatások – adminisztratív szakmai szolgáltatások  85.000,00
32. 424000 Szakosított szolgáltatások 26.500,00
33. 426000 Anyagok 284.000,00
34. 429000 Tartalék a költségvetés végrehajtására, árukra és szolgáltatásokra -
35. 511000 Épületek és építmények nagyobb szabású karbantartása 520.000,00
36. 519000 Költségvetési tartalék az alapeszközök végrehajtására -
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  3. – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 
ÖSSZESEN 2.550.000,00

  4. RÉSZ  – MŰVELŐDÉSRE ÉS VALLÁSRA SZÁNT 
ESZKÖZÖK 

37. 411000 Foglalkoztatottak fizetései, pótlékai és térítményei 844.500,00
38. 412000 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 134.000,00
39. 414000 Foglalkoztatottak szociális juttatásai -
40. 421000 Állandó költségek 85.000,00
41. 422000 Belföldi szolgálati utak költségei 3.000,00
42. 423000 Szerződés szerinti szolgáltatások 8.000,00
43. 426000 Anyagok 64.000,00
44. 429000 Tartalék a költségvetés végrehajtására, árukra és szolgáltatásokra -
45. 481000 Dotáció egyéb nonprofit intézményeknek – Városi Múzeum 200.000,00
46. 481000 Dotáció egyéb nonprofit intézményeknek – művelődési egyesületek 300.000,00
47. 481000 Dotáció egyéb nonprofit intézményeknek – hitközösségek 50.000,00
48. 482000 Egyéb hatósági szintek által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és 

bírságok 
 

29.000,00
49. 511000 Épületek és épímények karbantartása -
  4. – MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN 1.717.500,00

  5. RÉSZ  – TÁJÉKOZTATÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK 
50. 451000 Támogatás – Topolyai TKV. 550.000,00
51. 481000 Dotáció nonprofit szervezeteknek 100.000,00
  5.  – TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN 650.000,00
  6. RÉSZ  – SPORTRA ÉS ÜDÜLÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
52. 481000 Dotáció nonprofit szervezeteknek 500.000,00
  6. – TESTNEVELÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN 500.000,00
  7. RÉSZ – SZOCIÁLIS VÉDELEMRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
53. 423000 Szerződés szerinti szolgáltatások – középiskolások utaztatása 1.580.000,00
54. 426000 Anyagok – Szociális Védelmi Központ 15.000,00
55. 472000 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 191.500,00
56. 481000 Dotáció nonprofit szervezeteknek 791.000,00
  7. POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁNAK  

KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN 2.577.500,00
  8. RÉSZ – GYERMEKVÉDELEMRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
57. 411000 Foglalkoztatottak fizetései, pótlékai és térítményei 2.975.000,00
58. 412000 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 477.000,00
59. 414000 Foglalkoztatottak szociális juttatásai -
60. 426000 Anyagok 100.000,00
61. 482000 Hatóságok által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 103.000,00
  8. – TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT KÜLÖNSZÁMLÁJA 

ÖSSZESEN    3.655.000,00
  9  RÉSZ – AZ ALAPOK  ÉS A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ 

SZÁMLÁK ESZKÖZEI 
62.  424000 Állategészségvédelmi Alap 50.000,00
63.  424000 Rovar- és Patkányirátási Alap -
64.  424000 Tűzvédelmi Alap 100.000,00
65.  424000 Biztonságosabb Topolya Községért különszámlája 50.000,00
66.  424000 Minden Polgár Biztonsága Alapítvány  230.000,00
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67.  451000 Támogatás a Szolidáris Lakásépítési Alapnak 1.371.200,00
68.  424000 Környezetvédelem  különszámlája  50.000,00
69.  424000 Gazdaság-  és Vállalkozásfejlesztési Alap különszámlája -
70.  472000 Költségvetésből való térítések – Díjalap -
71.  472000 Költségvetésből való térítések – Tehetséges fiatalok iskoláztatásának 

különszámlája 
 

350.000,00
72.  521000 Árutartalék -
  9. ALAPOK ÉS KÜLÖN RENDELTETÉSŰ SZÁMLÁK 

ÖSSZESEN  2.201.200,00
  10. RÉSZ – A KÖLTSÉGVETÉS EGYÉB 

FELHASZNÁLÓINAK SZÁNT ESZKÖZÖK 
73.  481000 Dotáció a helyi közösségeknek az átruházott teendők végrehajtására  

1.150.000,00
74.  481000 Dotáció a topolyai Egészségháznak 200.000,00
75.  481000 Dotáció a polgárok egyesületeinek 300.000,00
  10. KÖLTSÉGVETÉS EGYÉB FELHASZNÁLÓI ÖSSZESEN 1.650.000,00
  11. A KÖZVÁLLALATOK PROGRAMJAINAK 

REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZ 
76.  451000 Nempénzügyi közintézmény támogatása – Telekrendezési Kv  16.698.800,00
77.  451000 Nempénzügyi közintézmény támogatása – Településrendezési Kv  

650.000,00
78.  451000 Nempénzügyi közintézmény támogatása - "Komgrad" Kv 500.000,00
79.  459000 Költségvetési tartalék a támogatások végrehajtására 550.000,00
  11. KÖZVÁLLALATOK ÖSSZESEN 18.398.800,00
  12.  – EGYÉB SZÜKSÉGLETEKRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
80.  421000 Állandó költségek  – fizetési forgalom 200.000,00
81.  463000 Egyéb hatósági színteknek való átutalások – helyi közösségek 

(önkéntes járulék)  
800.000,00

82.  499000 Tartalékeszközök – állandó tartalék 250.000,00
83.  499000 Tartalékeszközök – folyó tartalék 900.000,00
  12. EGYÉB SZÜKSÉGLETEK ÖSSZESEN 2.1500.000,00
  ÖSSZKIADÁS 50.800.000,00

 
 

III. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 
 

18. szakasz 
 

Az ideiglenes pénzellátás tartama alatt megvalósított bevételek és végrehajtott kiadások be  fognak 
kerülni A Topolya község 2003. évi költségvetéséről szóló határozat szerinti bevételek és kiadások 
összesített mérlegébe. 
 A 2002. évből a zárszámadás alapján áthozott eszközöket a pénzügyi tervvel a 2003. évi 
költségvetés végrehajtására kell beosztani. 
 

19. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának a 2002. évi költségvetésről szóló határozat 
szerinti felhatalmazásai az ideiglenes pénzellátás tartamára, illetve a 2003. évi költségvetésről szóló 
határozat meghozataláig is érvényesek. 
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20. szakasz 

 
A Topolya község 2002. évi költségvetéséről szóló határozat rendelkezései, amelyek nincsennek 

ellentétben e végzéssel, értelemszerűen alkalmazandók az ideiglenes pénzellátás időszakában is. 
 

21. szakasz 
 

 A költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói kötelesek pénzügyi terveikben a községi 
költségvetésből eredő eszközeiket A költségvetési rendszer rendszeresített besorolási keretéről és 
számlatervéről szólü szabályzat szerinti számlákon kimutatni. 
 

22. szakasz 
 

 A költségvetési eszközök felhasználói a 2003. év első negyedében a költségvetés terhére csak az e 
végzésben megállapított összeg erejéig vállalhatnak kötelezettséget. 
 

23. szakasz 
 

 A községi költségvetés bevételeinek felhasználására a költségvetés felhasználói keresetet 
nyújtanak be a Pénzügyi Osztálynak – a költségvetéssel és pénzalapokkal foglalkozó részlegnek a 
megfelelő dokumentációval. A költségvetés különszámlák útján finanszírozott felhasználói keresetüket a 
Társadalmi Tevékennnységügyi Osztály főnökéhez nyújtják be. 
 

24. szakasz 
 

 A 73. helyrendszám alatt a helyi közösségek részére az átruházott teendők ellátására mérlegbe 
foglalt eszközöket a helyi közösségeknek, Topolya Helyi Közösség kivételével, a lakosok számával 
arányosan kell beosztani. 

 
25. szakasz 

 
 A Végrehajtó Bizottságot felhatalmazzuk arra, hogy a kimutatott bevételeket és kiadásokat 
összehangolja az előirányzott besorolásokkal. 
 A községi trezor (kincstár) létrehozásáig, illetve a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói 
számláinak megszüntetéséig az eszközök átvitelére a költségvetési számvitelben a 49. számú – 
Költségvetésből való adminisztratív átutalások elnevezésű számlacsoportot kell használni. 

 
26. szakasz 

 
 A megfelelő alap létrehozását követően, a kommunális fogyasztásra beosztott eszközöket ennek az 
alapnak a javára kell átutalni. 
 

27. szakasz 
 

 A folyó költségvetési tartalék eszközeit a Végrehajtó Bizottság végzésével kell a költségvetési 
eszközök felhasználói részére beosztani, és az adott helyrendszámú rendeltetés eszközeinek növelését 
képezik. 
 A költségvetés végrehajtásában árukra és szolgáltatásokra szánt eszközök számlái közigazgatási 
számlák, amelyekre költségvetési kiadások nem könyvelhetők el.  
 Az eszközöknek az e szakasz 2. bekezdése szerinti számlákról való felhasználását a kiadások 
megfelelő számláján kell kimutatni, amelyekre vonatkozóan a tartalékot kijelölték. 
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28. szakasz 
 

 A költségvetés felhasználói kötelesek a közbeszerzések tervét A közbeszerzésekről szóló 
törvénnyel összhangban meghozni és azt jóváhagyásra a Végrehajtó Bizottságnak megküldeni. 

 
29. szakasz 

 
 2003. január 1-jétől a fizetési forgalom lebonyolítására, és a költségvetés, valamint a költségvetési 
eszközök közvetlen és közvetett felhasználói eszközeinek letétbe helyezésére A költségvetési rendszerről 
szóló törvényt módosító és kiegészítő törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

30. szakasz 
 

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

31. szakasz 
 

E végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2003. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
- Végrehajtó Bizottság – 
Szám: 400-25/2002-II Dudas Aleksandar, s.k., 
Topolya,                                       a Végrehajtó Bizottság 
2002. 12. 30.          elnöke 
 
 
91. 
 A közbeszerzésekről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 2002/39 szám) 124. szakaszának 1. 
bekezdése és A községi közigazgatásról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/5 szám) 15. 
szakasza alapján, a topolyai Községi Közigazgatás titkára meghozza e 
 

S Z A B Á L Y Z A T O T 
A KIS ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEKRŐL 

 
1. szakasz 

 
 Ez a szabályzat a kis értékű javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzését (a továbbiakban: 
közbeszerzés) szabályozza a topolyai Községi Közigazgatásban (a továbbiakban: Megrendelő). 
 

2. szakasz 
 

 Kis értékű közbeszerzés az a beszerzés, melynek becsült értéke kisebb a Szerb Köztársaság évi 
költségvetését szabályozó törvényben meghatározott értéknél. 
 

 
3. szakasz 

 
 A közbeszerzési eljárás megindításáról a Megrendelő akkor dönthet, ha a Községi Közigazgatás 
folyó évi közbeszerzési terve a közbeszerzést előirányozza és ha Topolya község folyó évi költségvetése 
az erre szolgáló eszközöket előirányozza. 
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4. szakasz 
 

 A közbeszerzés nyilvános hirdetés nélkül, legalább három ajánlat begyüjtésével történik. 
 A topolyai Községi Közigazgatás közbeszerzéseinek tervét a Községi Közigazgatás titkára hozza 
meg. 
 

5. szakasz 
 

 A közbeszerzés megindítására vonatkozó határozat tartalmazza: 
1. a közbeszerzés folyó évi sorszámát, 
2. a közbeszerzés tárgyát, 
3. a közbeszerzés becsült értékét, 
4. a közbeszerzés lebonyolításának határideit, 
5. a közbeszerzés finanszírozását. 

 
6. szakasz 

 
 A közbeszerzést az ajánlatelbíráló szakbizottság (a továbbiakban: Bizottság) bonyolítja le. 
 A Bizottság három tagból áll a Községi Közigazgatás titkára alakítja meg 2 éves időszakra a Szerb 
Köztársaság Kormányának kritériumaival összhangban. 
 A 15.000,00 dinárnál nem nagyobb értékű közbeszerzést A Községi Közigazgatás belső 
szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzattal kijelölt dolgozó-készletgazda végzi az 
ajánlatok, telefon, telefax, elektronikus posta útján vagy más módon történő begyüjtésével. 
 A Bizottság legalább havonta egyszer ellenőrzi az e szakasz 3. bekezdése szerintinél nem nagyobb 
értékű közbeszerzésekre vonatkozó ajánlatokat. 

 
7. szakasz 

 
 A Bizottság, illetve a készletgazda előkészíti a pályázati dokumentációt, melynek alapján az 
ajánlattevők előkészítik ajánlatukat. 
 A pályázati dokumentáció szabály szerint tartalmazza: 
 - a felhívást az ajánlatok megküldésére, 
 - az eligazítást az ajánlat összeállítására, 
 - az ajánlat űrlapját, 
 - a szerződés tervezetét, 
 - a javak, munkálatok vagy szolgáltatások fajtáját, műszaki jellegzetességeit (specifikációját) 
minőségét, mennyiségét és leírását a minőség ellenőrzésének és szavatolása biztosításának módját, a 
munkálatok elvégzésének vagy a javak leszállításának határidejét és helyét, az esetleges kiegészítő 
szolgáltatásokat és egyebeket, 
 - a műszaki dokumentációt és terveket, 
 - az előszámla űrlapját és a kitöltésére vonatkozó eligazítást, 
 - a pénzügyi garancia fajtájának megjelölését, amellyel az ajánlattevő biztosítja kötelezettségeinek 
teljesítését, valamint az ajánlat kidolgozásához a Bizottság, illetve a készletgazda megitélése szerint 
szükséges egyéb elemeket. 
 A Bizottság, illetve a készletgazda köteles az ajánlattevőket a beszerzés tárgyának árszerkezetéről 
tájékoztatni. 
 

8. szakasz 
 

 Az ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni a következő feltételek teljesítésére vonatkozó 
bizonyítékokat: 
 - a bírósági vagy egyéb jegyzék kivonatát, 
 - az illetékes adóhivatal bizonylatát, 
 - a megfelelő tevékenység végzésére kiadott engedélyek nyilvántartásának vezetésére illetékes 
szerv bizonylatát, 
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 - az ajánlattevő pénzügyi és üzleti kapacitására vonatkozó bizonyítékot, 
 - a szerződés tárgyának, mennyiségének és rendeltetésének megfelelő bizonyítékot. 
 

9. szakasz 
 

 A közbeszerzési szerződést az azonos feltételek mellett legalacsonyabb árat felkínáló 
ajánlattevőnek  kell odaítélni. 
 

10. szakasz 
 

 Az ajánlattevő csak egy ajánlatot nyujthat be. 
 Ha egy ajánlatot ajánlattevők csoportja nyújt be, kötelesek mellékelni azt a jogi aktust, amellyel a 
szerződés elnyerése esetén vállalják a közös teljesítést és  felelősséget. 
 A megrendelő és az ajánlattevő közötti alku az ajánlat elemeivel kapcsolatban nem engedélyezett. 

 
11. szakasz 

 
 Az ajánlatok felbontásának eljárásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza: 
 - a számot, amely alatt az ajánlatot beiktatták, 
 - az ajánlattevő nevét, 
 - a felkínált árat, 
 - a feltételek teljesítésének mértékét, 
 - az ajánlat elutasításának okát, stb. 
 Az ajánlatok felbontásáról szóló jegyzőkönyvet az eljárás befejezésétől számított 3 napon belül 
minden ajánlattevőnek meg kell küldeni. 
 

12. szakasz 
 

 Ha egy ajánlatot sem fogadnak el, a Bizottság illetve a készletgazda köteles az elutasítás okait 
írásban megindokolni. 
 

13. szakasz 
 

 A ki nem választott ajánlattevők követelésére a Bizottság illetve a készletgazda írásbeli 
tájékoztatást küld, amely tartalmazza a kiválasztott ajánlat elfogadásának  okait és alanyának nevét. 
 

14. szakasz 
 

 Az az ajánlattevő, aki úgy véli, hogy jogait a közbeszerzési eljárásban megsértették, jogainak 
védelmére keresetet nyujthat be A közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. 
 

15. szakasz 
 

 A megkötött szerződés teljesítését a szerződés szerinti ütemben kell végrehajtani. 
 A közbeszerzési szerződés végrehajtása fölötti felügyeletet a Bizottság gyakorolja. 
 Valamennyi szavatossági időn belüli szabálytalanságra A kötelmi viszonyokról szóló törvény és az 
egyéb pozitív jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

16. szakasz 
 

 A javak, a szolgáltatások és munkálatok egy szerződéses viszony alapján egy naptári évre történő 
folyamatos egymás utáni leszállítása illetve beszerzése esetén a megrendelőlapokat havonta egyszer lehet 
kitölteni, aláírni, hitelesíteni és megküldeni 15.000,00 dinár erejéig a készletgazda részéről, illetve ennél 
nagyobb összegben a Községi Közigazgatás titkára részéről. 
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17. szakasz 
 

 A Megrendelő külön nyilvántartásokat vezet a javak, a szolgáltatások és munkálatok 
közbeszerzéséről kötött szerződésekről. 
 

18. szakasz 
 

 Azokra a kérdésekre, amelyeket e szabályzat nem szabályoz, a Szerb Köztársaság közbeszerzési 
törvényét kell alkalmazni. 
 

19. szakasz 
 

 E szabályzat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2003. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
TOPOLYA 
Szám: 110-30/2002 Sveller Árpád s.k., 
Topolya, a Községi Közigazgatás 
2002.12.3. titkára 
 
92. 

 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S 

 
AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEKNEK A TOPOLYAI BAMBI IEI-BEN TÖRTÉNŐ 

ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRíTÉSRE VALÓ JOG 
ÉRVÉNYESíTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATBAN 

 
 Az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi IEI-ben történő elhelyezésével kapcsolatos 
költségtérítésre való jog érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló szabályzat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2002/11. szám) 19. szakaszában a "meghozatalának napján" szavak helyett a 
"meghozatala utáni nyolcadik napon" szavaknak kell állniuk. 
 
 Sveller Árpád s.k., 
 a Községi Képviselő-testület  
 titkára 
 
 
 
 

Sor- 
szám 

 

T A R T A L O M 
 

OLDAL 

   
78. Határozat Topolya község statútumának módositásáról 155. 

   
79. Határozat a Topolya község területéről való egyetemi hallgatók 

ösztöndíjazásáról 
 

155. 
   

80. Határozat a vendéglátó és szórakoztató és szerencsejátékokat szervező 
létesítmények nyitvatartási idejéről  

 
157. 

   
81. Határozat a keresetalap utáni adó Topolya község területén érvényes 

kulcsának megállapításáról  
 

159. 
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82. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Orešković Helyi közösség 

területén a 2003-2007 évi időszakra 
 

160. 
   

83. Végzés a topolyai Népkönyvtár – Narodna biblioteka alapszabályát 
módosító határozat jóváhagyásáról 

 
163. 

   
84. Végzés a topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatójának kinevezéséről 163. 

   
85. Végzés A Topolya község területén működő általános iskolák 

iskolaszékeinek kinevezéséről szóló végzés módosításáról 
 

164. 
   

86. Végzés a Topolya községbeli Utcák, Terek és Egyéb Településrészek 
Névadó és Névváltoztató Bizottságának megalakításáról és tagjainak 
kinevezéséről 

 
 

164. 
   

87. Végzés Topolya község Tűzvédelmi Alapja alapszabályának 
jóváhagyásáról 

 
165. 

   
88. Végzés különszámla nyitásáról 166. 

   
89. Végzés a Cerebrális és Gyermegkaparalízisben Szenvedők Észak-Bácskai 

Körzeti Egyesületéhez tartozó tagok háztartásai komunális szolgáltatási 
díjak fizetésétől való mentesitésének jóváhagyásáról 

 
 

167. 
   

90. Végzés Topolya község ideiglenes pénzellátásáról a 2003 január-márciusi 
időszakban 

 
167. 

   
91. Szabályzat a kis értékű közbeszerzésekről 176. 

   
92. Helyreigazítás az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi IEI-ben 

történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog 
érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló szabályzatban 

 
 

179. 
 
 

 
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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