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118. 

 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9 és 

2002/87 szám) 25. szakasza, А helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2002/9 szám) 30. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 

2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 33. szakaszának 1. pontja alapján,  Topolya község Képviselő-

testülete, a 2003. december 18-i ülésén, meghozta e 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. szakasz 

 

 Topolya község 2004. évi költségvetésének összbevétele 258.800.000,00  dinár. 

 

2. szakasz 

 

 A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő: 

 

Gazdasági 

besorolás 

 

BEVÉTELNEM 

 

Ö S S Z E G 

711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ  

711110 Keresetek utáni adó 13.200.000,00 

711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 9.500.000,00 

711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 4.500.000,00 

711150 Szerencsejátékokból eredő nyeremény utáni adó 500.000,00 

711180 Önkéntes járulék 3.000.000,00 

711190 Egyéb jövedelemadók 16.000.000,00 

 711 ÖSSZESEN: 46.700.000,00 

712 KERESETALAP UTÁNI ADÓ  

712110 Keresetalap utáni adó 65.000.000,00 

 712 ÖSSZESEN: 65.000.000,00 

713 VAGYONADÓ  

713120 Vagyonadó 18.500.000,00 

713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 1.500.000,00 

713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 22.000.000,00 

713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 2.000.000,00 

 713 ÖSSZESEN: 44.000.000,00 

714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ  

714100 Javak és szolgáltatások utáni általános adók  

 - Termék- és szolgáltatásforgalmi adó-korlátozott rész 25.400.000,00 

 - Termék- és szolgáltatásforgalmi adó-nem korlátozott rész 39.800.000,00 

 - Forgalmi adó- többletekből eredő része - 

714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 100.000,00 

714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 100.000,00 

714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizetetett biztosítási díj 

6%-ából 300.000,00 
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714510 Gépjárművek utáni adók  

714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 5.000.000,00 

714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.000.000,00 

714552 Tartozkodási illeték 100.000,00 

714562 Környezetvédelmi díj 500.000,00 

714570 Községi kommunális illetékek 150.000,00 

 714 ÖSSZESEN: 75.450.000,00 

716 EGYÉB ADÓK  

716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 1.800.000,00 

  716 ÖSSZESEN: 1.800.000,00 

732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI   

733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI  

733151 Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai  

 - a köztársaság költségvetéséből 2.000.000,00 

 - a VAT költségvetéséből 1.000.000,00 

733251 Kapitális átutalások – privatizáció 4.200.000,00 

 733 ÖSSZESEN: 7.200.000,00 

741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK  

 Terület- és telekhasználati díj  

741530 - kommunális illetékek 500.000,00 

741534 - városi építési telek használati díja 9.600.000,00 

 741 ÖSSZESEN: 10.100.000,00 

742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL  

742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 1.200.000,00 

742251 Községi közigazgatási illetékek 3.000.000,00 

742253 Telekrendezési díj 1.700.000,00 

742351 Községi igazgatási szervek bevételei 100.000,00 

 742 ÖSSZESEN: 6.000.000,00 

743 PÉNZBIRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON  

743350 Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbirásgok a község javára 100.000,00 

 743 ÖSSZESEN: 100.000,00 

745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK  

745151 Egyéb bevételek a község javára 2.450.000,00 

 745 ÖSSZESEN: 2.450.000,00 

 ÖSSZBEVÉTEL: 258.800.000,00 
 

3. szakasz 
 

 A költségvetési rendszer szabványos besorolási és számlakereteiről szóló szabályzat értelmében a 

költségvetési kiadások a következő feladatkörök ellátására vannak beosztva: 

 

Jelszám FELADATKÖRÖK SZERINTI BOSOROLÁS ÖSSZEG 

01 Általános közszolgáltatások 49.220.000,00 

03 Közrend és biztonság 700.000,00 

04 Gazdasági teendők 7.490.500,00 

05 Környezetvédelem 6.972.500,00 

06 Lakásügyi és kommunális teendők 90.829.500,00 

07 Egészségügy 6.300.000,00 

08 Üdülés, művelődés és hitélet 22.025.700,00 

09 Oktatás 55.181.800,00 

10 Szociális védelem 20.080.000,00 

 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 258.800.000,00 
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4. szakasz 

 

 A költségvetés kiadásai alaprendeltetéseik szerint a következők 

 

SZÁMLA KÖLTSÉGFAJTA ÖSSZEG 

41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 51.098.000,00 

411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 41.281.000,00 

412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 6.937.000,00 

413 Természetbeni térítések 370.000,00 

414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 1.160.000,00 

415 Foglalkoztatottak térítményei 450.000,00 

416 Térítések,kedvezmények és egyéb külön kiadások 900.000,00 

42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE 32.301.200,00 

421 Állandó költségek 3.988.200,00 

422 Útiköltségek 600.000,00 

423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 19.493.000,00 

424 Szakosított szolgáltatások 5.700.000,00 

425 Folyó javítások és karbantartás 800.000,00 

426 Anyagok költségei 1.720.000,00 

45 TÁMOGATÁSOK 62.600.000,00 

451 Nyilvános nempénzügyi szervezeteknek szánt támogatás 62.600.000,00 

46 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEKNEK SZÁNT 

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK  60.883.000,00 

463 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 60.883.000,00 

47 SZOCIÁLIS SEGÉLYEK 15.648.000,00 

472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 15.648.000,00 

48 EGYÉB KIADÁSOK 15.459.300,00 

481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt adományok 13.450.800,00 

482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, köte-

lezettségek, illetékek és birságok 1.508.500,00 

483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbirságok, büntetések 500.000,00 

49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZT- 

RATÍV ÁTUTALÁSOK 

3.890.500,00 

499 Tartalékeszközök 3.890.500,00 

51 ALAPESZKÖZÖK 16.920.000,00 

511 Épületek és építészeti létesítmények 15.270.000,00 

512 Gépek és felszerelés 1.250.000,00 

513 Egyéb alapeszközök 400.000,00 

 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 258.800.000,00 

 

5. szakasz 

 

 A költségvetés állandó tartalékába 1.000.000,00 dinárt kell elkülöníteni. 

 Az elkülönítést a folyó év előző hónapjában megvalósított havi bevétel 1,5%-ának erejéig kell 

végezni mindaddig, amíg a költségvetés állandó tartalékának összege el nem éri a 3.882.000,00 dinárt. 

 Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága dönt a költségvetés állandó 

tartalékának a rendelkezésre álló eszközök 10%-a erejéig történő felhasználásáról a törvényben 

meghatározott célokra. 

 Az eszközöknek az összegük 10%-án felüli felhasználásáról Topolya község Képviselő-testülete 

dönt.  

 Az állandó költségvetési tartalék felhasználható a költségvetés kötelezettségeinek a bevételek 

elégtelensége miatti ideiglenes teljesítésére is, amiről végzést a Végrehajtó Bizottság hoz. 
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6. szakasz 

 

A folyó költségvetési tartalékba 2.890.500,00 dinárt kell elkülöníteni. 

Ezen eszközök felhasználásáról Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága 

dönt a Községi Közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének javaslatára. A folyó költ-ségvetési 

tartalék eszközeit a költségvetési eszközök közvetlen felhasználói között kell felosztani.  

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, amelyekről megállapítja, hogy felhasználásukra a költségvetési év végéig 

nem kerül sor. 
 

7. szakasz 
 

 Az 1. szakasz szerinti bevétel 3.000.000,00 dinárt kitevő részét a mezőgazdaság és a kisipar helyi 

járuléka alapján befolyó transzfereszközök képezik, amelyeket a költségvetés kiadási oldalán a 

megvalósításuk összegében a helyi közösségek javára kell átutalni. 

 

 

8. szakasz 

 

Az 1. szakasz szerinti bevétel 86.487.500,00 dinárt kitevő része a közkiadásoknak az oktatás, a 

művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét és a tájékoztatás külön számlái 

útján történő fedezésére szolgál. 

 A szükségletek finanszírozása e területeken a Községi Közigazgatásnak, mint a költségvetési 

eszközök közvetlen felhasználójának különszámláján keresztül történik.  

 

 

9. szakasz 

 

A keresetalapi adóból befolyó eszközök 5.570.000,00 dinárt kitevő részét a szolidáris 

lakásépítésre kell átutalni, A keresetalapi adó Topolya község területén érvényes kulcsának 

megállapításáról szóló határozattal összhangban. 

 A keresetalapi adóból befolyó eszközök 59.430.000,00 dinárt kitevő részét céleszközökként a 

Végrehajtó Bizottság által elfogadott programok realizálására kell átutalni: 

 - a községbeli helyi közösségek részére, a Тopolyai Helyi Közösség kivételével, a kommunális 

tevékenységek  ellátásának megszervezésére, 4.931.000,00 dinár összegben, 

- a községbeli helyi közösségek részére, a Topolyai Helyi Közösség kivételével, a települések 

fejlesztési programjainak realizálására 18.841.000,00 összegben, 

 - a Telekrendezési Közvállalat részére, a megkezdett beruzázások befejezésére, 23.460.000,00 

dinár összegben, 

 - a Komgrad Közvállalat részére, a vízvellátási program realizálására, 12.198.000,00 dinár 

összegben. 

 

10. szakasz 

 

 A tűzvédelemre szolgáló eszközökből eredő bevételeket Topolya község Tűzvédelmi Alapjának 

kell átutalni. 

 

11. szakasz 

 

 A közúti gépjárművek utáni évi díjból befolyó bevételeket az utak karbantartására kell átutalni, a 

téli karbantartást is ideértve. 
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12. szakasz 

 

 A környezetvédelmi díjat a Környezetvédelmi Alap és az Állatvédelmi Alap programjainak 

realizálására kell átutalni. 

 

13. szakasz 

 

 A privatizáció eljárásának keretében a Köztársaság költségvetéséből a községi költségvetés javára 

átutalt eszközöket az infrastruktúrának Topolya község területén való fejlesztésére kell fordítani a 

Végrehajtó Bizottság záróhatározatai alapján. 

 

14. szakasz 

 

 Topolya község költségvetése egészének és különszámláinak végrehajtásában az utalványozó 

Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának elnöke vagy az általa felhatalmazott 

személy. 

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

 

15. szakasz 

 

 A megvalósított bevételek felosztása a költségvetés végrehajtásának negyedéves terveivel 

történik.  

 A költségvetés végrehajtásának negyedéves terveit a Végrehajtó Bizottság egyetértésével a 

Pénzügyi Osztály hozza meg. 

16. szakasz 

 

 A költségvetési eszközöket a felhasználók részére a megvalósított költségvetési bevételek 

arányában, a jelen határozattal jóváhagyott eszközök keretében kell átutalni. 

 A közvállalatok részére az eszközöket a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága által 

elfogadott programjaik vagy eszközigényléseik alapján kell átutalni. 

 A helyi közösségeknek a települések fejlesztési programjainak realizálására szolgáló eszközöket a 

helyi közösségeknek a Topolyai Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága által elfogadott 

programjai és benyújtott igényei alapján kell átutalni. 

 A Végrehajtó Bizottság meghatározza az elsőbbséget a helyi közösségek fejlesztési programjaira 

szolgáló eszközök felhasználásában, a helyi önkormányzatnak A helyi önkormányzatról szóló törvényben 

meghatározott feladataival összhangban. 

 Az eszközök átutalása a helyi közösségeknek a keresetalapi adóból befolyó bevételek 

megvalósításának ütemével összhangban történik. 

 

17. szakasz 

 

A költségvetési eszközök felhasználója csak a költségvetésben számára biztosított eszközök 

erejéig vállalhat kötelezettséget. 

Új kötelezettségnek a költségvetéssel szembeni 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. 

 

18. szakasz 

 

 Ha a költségvetés  bevételei nem valósulnak meg a tervezett összegben a Végrehajtó Bizottság 

megállapíthatja az elsőbbséget az eszközök felhasználásában. 

 A Végrehajtó Bizottság módosíthatja az egyes rendeltetésekre beossztott összegeket az eszközök 

e határozatban megállapított terjedelme keretében, azon rendeltetések kivételével, amelyekre az 

eszközforrásokat külön törvény, illetve határozat állapítja meg. 
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 A Végrehajtó Bizottság határoz a költségvetési eszközök közvetlen felhasználói végrehajtási 

felhatalmazásainak módosításáról. A költségvetési eszközök közvetlen felhasználója a pénzügyi tervben 

jóváhagyott végrehajtási felhatalmazásait csak a törvényben megállapított összegben és a Községi 

Közigazgatás pénzügyi osztályának jóváhagyásával módosíthatja. 

 

II. KÜLÖN RÉSZ 

 

19. szakasz 

 

 Az 1. szakasz szerinti közbevételek felosztása a közkiadások finanszírozására igényjogosultak és 

közelebbi rendeltetések szerint a következő: 

 

BESOROLÁS HELY   

FELADAT

KÖRI 
GAZDA

SÁGI 

REND A HELYREND LEÍRÁSA ÖSSZEG 

1 2 3 4 5 

   1. RÉSZ – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 

SZERVEI 

 

01   1.1. Fejezet – Községi Képviselő-testület, 

Végrehajtó Bizottság és Ombudsman 

 

 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 4.240.000,00 

 412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 711.600,00 

 422 3 Útiköltségek 300.000,00 

 423 4 Szerződésen alapuló szolgáltatások (díjak és 

reprezentáció) 

1.700.000,00 

 482 5 Adók (keresetalap utáni adó) 148.400,00 

   1.1. Fejezet összesen: 7.100.000,00 

     

01   1.2.Fejezet  – Községi Közigazgatás  

 411 6 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 24.020.000,00 

 412 7 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 4.035.400,00 

 413 8 

Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi 

csomagjai) 300.000,00 

 414 9 

Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (fog-

lalkoztatottaknak gyermekeinek ösztöndíjai, végki-

elégítések, foglalkoztatottak gyógykezelési segélyei) 1.060.000,00 

 415 10 Foglalkoztatottak térítményei (készpénz-szállítás) 450.000,00 

 416 11 Térítések,kedvezmények és egyéb külön kiadások 

(jubíleumi díjak) 200.000,00 

 421 12 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, 

kommunális, posta és biztosítási szolgáltatások) 2.790.000,00 

 422 13 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és 

saját gépkocsi használata utáni térítmények) 300.000,00 

 423 14 Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási 

szerződések, foglalkoztatottak képzése és tovább-

képzése, tájékoztatási szolgáltatások) 500.000,00 

 424 15 Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény 

végrehajtása,vizminta-elemzések költségei) 1.000.000,00 

 425 16 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés 

karbantartása) 800.000,00 

 426 17 Anyagok (irodai anyagok,szakirodalom,fűtő- és 

kenőanyagok, reprezentáció) 1.600.000,00 

 482 18 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, 

kötelezettségek,illetékek és birságok 904.600,00 
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 483 19 Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló 

pénzbirságok és büntetések 500.000,00 

 511 20 Épületek és építészeti létesítmények (tervdoku- 

mentáció kidolgozása, létesítmények beruházási 

karbantartása) 700.000,00 

 512 21 Gépek és felszerelés 1.250.000,00 

 513 22 Egyéb alapeszközök (számítógép, programok 

vásárlása) 200.000,00 

   1.2. Fejezet összesen 40.610.000,00 

     

01   1.3.Fejezet – Egyéb külön rendeltetések  

 416 23 Helyi választások költségei 700.000,00 

 463 24 Községi jelentőségű rendezvények költségei 350.000,00 

 472 25 Szociális térítmények a költségvetésből 100.000,00 

 481 26 Nemkormányzati szervezetek – politikai pártok 

dotációi 360.000,00 

   1.3. Fejezet összesen 1.510.000,00 

   1. RÉSZ – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 

SZERVEI (1-26.helyrend) ÖSSZESEN 49.220.000,00 

     

 

09-912 

  2. RÉSZ – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OK-TATÁS 

KÜLÖNSZÁMLÁJA  

 423 27 Tanulók utaztatása 8.000.000,00 

   Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások 

(463100)  

 463 28 Foglalkoztatottak utaztatása 1.500.000,00 

 463 29 Energiaköltségek 7.000.000,00 

 463 30 Egyéb szolgáltatások költségei 3.873.000,00 

 463 31 Folyó javítások és karbantartás 2.316.200,00 

 463 32 Anyagok 3.146.400,00 

     

   Egyéb hatósági szinteknek való kapitális átutalások 

(463200)  

 463 33 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 1.291.800,00 

 463 34 Gépek és felszerelés 1.292.000,00 

   2. – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (27-34 

helyrend)  ÖSSZESEN  28.419.400,00 

     

09-920   3. RÉSZ – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS KÜ-

LÖNSZÁMLÁJA  

   Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások 

(463100)  

 463 35 Foglalkoztatottak utaztatása 860.000,00 

 463 36 Energiaköltségek 1.640.000,00 

 463 37 Egyéb szolgáltatások költségei 923.200,00 

 463 38 Folyó javítások és karbantartás 556.200,00 

 463 39 Anyagok 1.500.000,00 
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   Egyéb hatósági szinteknek való kapitális átutalások 

(463200)  

 463 40 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 2.983.000,00 

 463 41 Gépek és felszerelés 500.000,00 

   3.– KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (35-41 helyrend) 

ÖSSZESEN 8.962.400,00 

     

08-820   4. RÉSZ – MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA  

   4.1. Fejezet – Topolyai Kultúrotthon  

 411 42 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 1.538.000,00 

 412 43 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 259.000,00 

 421 44 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 65.000,00 

 482 45 Keresetalap utáni adó 54.000,00 

   4.1. Fejezet összesen: 1.916.000,00 

     

   4.2. Fejezet – Népkönyvtár  

 411 46 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 2.670.000,00 

 412 47 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 450.000,00 

 413 48 Foglalkoztatottak utaztatásának költségei 70.000,00 

 414 49 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 100.000,00 

 421 50 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, posta és 

biztosítási szolgáltatások) 533.200,00 

 423 51 Tájékoztatási szolgáltatások-sajtó 93.000,00 

 426 52 Anyagok 120.000,00 

 482 53 Keresetalap utáni adó 93.500,00 

 513 54 Könyvek vásárlása 200.000,00 

   4.2. Fejezet összesen: 4.329.700,00 

     

   4.3. Fejezet – Nonprofit intézmények és szervezetek 

támogatása  

 481 55 Dotáció a községközi intézményeknek 1.430.000,00 

 481 56 Dotáció a művelődési egyesületeknek a szabályzat 

alapján 2.000.000,00 

 481 57 Dotáció a hitközösségeknek 800.000,00 

 481 58 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 650.000,00 

   4.3. Fejezet összesen: 4.880.000,00 

   4. RÉSZ – MŰVELŐDÉS ÉS HITÉLET (42-58 

helyrend) ÖSSZESEN   11.125.700,00 

     

08-830   5. RÉSZ – A TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖN-

SZÁMLÁJA  

 451 59 Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság 

tájékoztatásának programjaira 4.167.000,00 

 451 60 Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális 

rádióállomás felszerelésére 973.000,00 

 481 61 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 

 160.000,00 

   5 – TÁJÉKOZTATÁS  (59-61 helyrend) 

ÖSSZESEN 5.300.000,00 
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08-810   6 RÉSZ – A TESTNEVELÉS KÜLÖN-

SZÁMLÁJA  

 481 62 Dotáció nonprofit szervezeteknek  

– kissportok 

 1.800.000,00 

 481 63 Dotáció a kosárlabda és labdarúgó egyesületeknek és a 

tömegsportnak   1.500.000,00 

 481 64 Dotáció nonprofit szervezeteknek – sportrendez- 

vények 100.000,00 

   6 – SPORT ÉS ÜDÜLÉS (62-64. helyrend) 

ÖSSZESEN: 3.400.000,00 

     

   7.RÉSZ – A POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZ- 

TONSÁGÁNAK KÜLÖNSZÁMLÁJA  

09-920 423 65 Középiskolai tanulók utaztatása 9.200.000,00 

10-1070 463 66 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások – 

Szociális Védelmi Központ 79.200,00 

10-1070 472 67 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 2.850.000,00 

10-1070 481 68 Dotáció nonprofit szervezeteknek 2.650.800,00 

   7 – SZOCIÁLIS VÉDELEM (65-68. helyrend) 

ÖSSZESEN: 14.780.000,00 

     

   8. RÉSZ– A TÁRSADALMI GYERMEK-JÓLÉT 

KÜLÖNSZÁMLÁJA  

10-1040   8.1.Fejezet – A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény  

 411 69 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 8.813.000,00 

 412 70 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.481.000,00 

 482 71 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, 

kötelező illetékek, büntetések 308.000,00 

   8.1. Fejezet összesen 10.602.000,00 

     

   8.2.Fejezet – Gyermek- és családvédelemre szánt 

eszközök  

 472 72 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 2.000.000,00 

 472 73 A 3. és 4. gyermek gyermekintézményben való el-

helyezésének társfinanszírozása 848.000,00 

 472 74 Szülői pótlék a család első gyermeke után 1.050.000,00 

   8.2. Fejezet összesen: 3.898.000,00 

   8 – GYERMEKVÉDELEM (69-74.helyrend) 

ÖSSZESEN 14.500.000,00 

     

07-700   9.RÉSZ – EGÉSZSÉGVÉDELEM  

 463 75 Kapitális támogatás a Dr.Hadzsi János Egészség- 

háznak 4.000.000,00 

 424 76 A lakosság, a női populáció megelőző egészség-

védelme 2.000.000,00 

 463 77 Trichinelózis elleni megelőző egészségvédelem a helyi 

közösségekben a község területén 300.000,00 

   9 – EGÉSZSÉGVÉDELEM (75-77. helyrend) 

ÖSSZESEN 6.300.000,00 
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   10. RÉSZ– A PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN-

SZÁMLÁK  

05   Környezetvédelem  

 424 78 Állatvédelmi alap 300.000,00 

 424 79 Rovar- és patkányirtási alap 1.400.000,00 

 424 80 A környezetvédelem különszámlája 300.000,00 

     

03   A biztonság  

 424 81 Tűzvédelmi alap 500.000,00 

 424 82 Biztonság Minden  Polgárnak Alapítvány - 

 424 83 Topolya község biztonságának különszámlája 200.000,00 

     

   Oktatás, művelődés, tudomány és sport  

09 472 84 Tehetséges fiatalok iskoláztatásának különszámlája 8.600.000,00 

08 472 85 Díjalap 200.000,00 

08 481 86 A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés különszám- lája 

(egyesületek dotálása) 500.000,00 

   10 – PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK  (78-

86.helyrend) ÖSSZESEN 12.000.000,00 

     

   11.RÉSZ  – LAKÁSÜGYI- KOMMUNÁLIS 

FOGYASZTÁS  

     

   11.1.Fejezet – Lakásépítés  

06-610 511 87 Szolidáris Lakásépítési Alap (keresetalapi adó 0,3%-a) 5.570.000,00 

   11.1.Fejezet – összesen: 5.570.000,00 

     

   11.2.Fejezet – Helyi Közösségek  

 463 88 Helyi közösségeknek való eszközátutalások az 

átruházott kommunális tevékenységek végzésére 4.931.000,00 

06-630   -vízellátás                                       2.958.500,00  

05-510   -szemétszállítás és tárolás              1.085.000,00  

05-540   -temetők és zöldterületek karb.         887.500,00  

06-620 463 89 A helyi közösségek fejlesztési programjainak társ-

finanszírozása 18.841.000,00 

   11.2.Fejezet – összesen 23.772.000,00 

     

   11.3.Fejezet – Kapitális támogatások a topolyai 

                        Komgrad Kv-nak  

06-630 451 90 Vízellátási program – vízgyár építése Topolyán 20.000.000,00 

06-630 451 91 A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukció- 

jának programja 7.000.000,00 

   11.3.Fejezet összesen 27.000.000,00 

     

06-620   11.4. Kapitális támogatások a Telekrendezési  

         Kv-nak  

 451 92 Gyermekjátszóterek építése 1.400.000,00 

 451 93 Autóbuszmegálló építése 900.000,00 

 511 94 Földfelvásárlás az Ipari Park részére 9.000.000,00 

 451 95 A Kv kötelezettségei a kutak felszerelése alapján 10.500.000,00 

 451 96 Kutak befejezése-dokumentáció 660.000,00 

 451 97 A moravicai Kossuth-park kiépítésének befejezése 1.000.000,00 

   11.4.Fejezet összesen 23.460.000,00 
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   11.5.Fejezet – Folyó támogatások a Telekren- 

dezési Kv-nak  

     

06-640 451 98 Közvilágítás 5.000.000,00 

06-620 451 99 Utak és jelzőberendezések karbantartása 2.000.000,00 

06-620 451 100 Utak folyó karbantartása-téli szolgálat 2.000.000,00 

05-510 451 101 Közterületek fenntartása (tenderek) 3.000.000,00 

06-620 451 102 Működési költségek 4.000.000,00 

   11.5.Fejezet összesen 16.000.000,00 

   11 – LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS FO-

GYASZTÁS (87-102.helyrend) ÖSSZESEN 95.802.000,00 

     

   12. RÉSZ – EGYÉB SZÜKSÉGLETEKRE SZÁNT 

ESZKÖZÖK  

     

04 421 103 Pénzforgalom költségei 600.000,00 

04 463 104 Helyi közösségek transzfereszközei (helyi járulék) 3.000.000,00 

08 481 105 Polgárok egyesületeinek dotálása pályázat alapján 1.500.000,00 

   12.RÉSZ – EGYÉB SZÜKSÉGLETEKRE SZÁNT 

ESZKÖZÖK (103-105.helyrend) ÖSSZESEN 5.100.000,00 

     

04   13.RÉSZ – TARTALÉKOK  

     

 499 106 A költségvetés állandó tartaléka 1.000.000,00 

 499 107 A folyó költségvetési tartalék 2.890.500,00 

 521 108 Árútartalék - 

   13 – TARTALÉKOK (106-108.hr.)ÖSSZESEN 3.890.500,00 

   A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA 258.800.000,00 

 

20. szakasz 

 

 A költségvetés felhasználójának számláján az év végén felhasználatlanul fennmaradt eszközök 

visszatérítendők a költségvetésbe, a megkötött szerződéseken alapuló beruházásokra céleszközökként 

átutaltak kivételével. 

 

21. szakasz 

 

 A községi költségvetés, valamint közvetlen és közvetett felhasználói pénzeszközeinek letétbe 

helyezése és kihelyezése a törvényes előírásokkal összhangban történik. 

 

 

22. szakasz 

 

 A Társadalmi Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati és Jogsegélyügyi Osztály 

társadalmi tevékenységek ügyosztálya, mint a Községi Közigazgatás szervezeti egysége a 27-74. 

helyrendszám alatt mérlegbe foglalt szükségletek különszámlái pénzügyi terveinek közvetlen hordozója. 

A különszámlák pénzügyi terveit a Végrehajtó Bizottság hozza meg. 
 

23. szakasz 

 

 Az Építés-, Lakásgazdálkodás és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és 

Vagyonjogügyi Osztály, mint a Községi Közigazgatás szervezeti egysége, a 80 és 86. helyrendszám alatt 

mérlegbe foglalt szükségletek  különszámlái pénzügyi terveinek közvetlen hordozója. 
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24. szakasz 

 

A község és a felsőbb  hatósági szintek költségvetési eszközeit és felhasználóinak saját 

tevékenységével megvalósított bevételeit közelebbi rendeltetések szerint a bevételek és a kiadások éves 

pénzügyi tervében kell felosztani és kimutatni, amelyet a Végreható Bizottság hagy jóvá, a Pénzügyi 

Osztály véleményének előzetes kikérése után. 

A bevételek és a kiadások e szakasz 1. bekezdése szerinti éves pénzügyi tervét a költségvetés 

felhasználójának vezető tisztségviselője, illetve illetékes szerve hozza meg, és legkésőbb 2003.12.31-éig 

megküldi jőváhagyásra. 

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése értelmében jóváhagyott eszközök felhasználásának részletes 

feltételei szerződéssel szabályozhatók. 

Ha a felhasználó nem a megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően jár el, e szakasz 5. 

bekezdése szerint kell eljárni. 

Ha a költségvetés felhasználója a pénzügyi tervet az e szakasz 2. bekezdése szerinti határidőben 

nem hozza meg, a költségvetésben felosztott eszközöket legfeljebb az őt egyenletes ütemben havonta 

megillető eszközök 30%-a erejéig használhatja fel, kivéve a keresetekre szánt eszközöket. 
 

25. szakasz 

 

 A költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói kötelesek a pénzügyi terveikben a községi 

költségvetésből eredő eszközöket A költségvetési rendszer szabvány szerinti besorolásáról és 

számlakereteiről szóló szabályzatban előírt számlákon kimutatni. 

 

26. 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 2004. évi működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját az 

eszközöknek a költségvetésből biztosított hányada arányában kell csökkenteniük. 

 

27. szakasz 

 

 A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága követi a költségvetés összes felhasználói 

foglalkoztatottjainak fizetéseire szánt eszközök elszámolását és kifizetését. 

 A költségvetési eszközök felhasználójának munkáját vezető tisztségviselőnek felhatalmazása van 

arra, hogy javasolhatja a foglalkoztatottak javadalmazásának tervét a munka minősége, az elért 

teljesítmény és az eszközök használatában elért megtakarítások alapján. 

 A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hagyja jóvá mindazon szervek és 

intézmények egyedi kollektív szerződéseit, amelyeknek alapítója a község. 

 

28. szakasz 

 

 A Végrehajtó Bizottság jóváhagyja a községi költségvetésből finanszírozott szervezetek általános 

aktusait, amelyek a foglalkoztatottak számát és összetételét szabályozzák és jóváhagyja a községi 

költségvetés  felhasználói programjainak, vagy azok részeinek megvalósításán dolgozó foglalkoztatottak 

és más személyek számát és összetételét. 
 

29. szаkasz 
 

A községi költségvetés felhasználói kötelesek a község követelésére, de évente legalább kétszer 

jelentést tenni a munkájukról és programjaik megvalósításáról, valamint a költségvetésből ezek céljaira 

átutalt eszközök felhasználásáról. 
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30. szakasz 

 

 A költségvetés terhére eszközölt minden egyes kifizetés az utalványozónak a kifizetés 

kötelezettségét és összegét megállapító végzése alapján történik. 

 A költségvetési eszközök átutalása iránt  a költségvetés felhasználója keresetet nyújt be a 

Pénzügyi Osztály költségvetés- és pénzalapügyi ügyosztályának  a megfelelő dokumentációval. A 

különszámlák útján finanszírozott felhasználó esetében a költségvetési eszközök átutalása iránti igényt a 

Társadalmi Tevékenységek Ügyosztályának főnöke nyújtja be, és az erről való döntés során szem előtt 

kell tartani azokat a bevételeket, amelyeket a felhasználó szolgáltatások nyújtásával vagy a közbevételek 

átengedésével szerzett. 

 A költségvetési eszközök átutalása iránti igényben a kiadásokat a törvényes előírásoknak 

megfelelő gazdasági besorolás szerint kell megjelölni. 

 

31. szakasz 

 

A Községi Közigazgatás eszközeinek törvényes felhasználásáért az összes rendeltetések 

tekintetében a Községi Közigazgatás titkára a felelős. 

A különszámlák (a menekültek különszámlájának kivételével) eszközeinek törvényes és 

rendeltetésszerű felhasználásáért a Társadalmi Tevékenységek Ügyosztályának főnöke a felelős. 

A közvállalatoknak, intézményeknek, szervezeteknek vagy egyesületeknek átutalt eszközök 

törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a költségvetési eszközök felhasználójának munkáját 

irányító személy a felelős. 

 

 

III. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

 

 

32. szakasz 

 

 A javak beszerzésére, szolgáltatások nyujtására vagy építési munkálatok kivitelezésére vonatkozó 

szerződéseket, amelyeket a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói, a támogatásokat igénybe 

vevő közvállalatok kötnek meg, a közbeszerzéseket szabályozó jogszabályokkal összhangban kell 

odaitélni. 

 

33. szakasz 

 

 A 92-102. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközöket a Telekrendezési Kv javára kell 

átutalni, a státusbeli változások eljárásának befejezéséig. 

 

 

34. szakasz 

 

 A 24. helyrendszám alatt – Községi jelentőségű rendezvényekre és 26. helyrendszám alatt – 

Politikai pártok dotálására előirányozott eszközöket a Végrehajtó Bizottság utalja át. 

 

35. szakasz 

 

 Az 57. helyrendszám alatt – Hitközösségek dotálására és 58. helyrendszám alatt – Művelődési 

rendezvényekre előirányozott eszközöket a Végrehajtó Bizottság utalja át. 

 

36. szakasz 

 

 A költségvetés külön részében 61. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközök felosztását a 

Topolyai TKv javaslata alapján kell végrehajtani. 
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37. szakasz 

 

 A költségvetés külön részében 62. és 63. helyrendszám alatt előirányozott eszközöket a 

sportklubok és –egyesületek között a szabályzat alapján kell felosztani. 

 A költségvetés külön részében 64. helyrendszám alatt – Sportrendezvényekre előirányozott 

eszközöket a Végrehajtó Bizottság utalja át. 

 

38. szakasz 

 

 A költségvetés külön részében 74. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközöket a család első  

gyermeke utáni szülői pótlékra való jog érvényesítéséról szóló határozat meghozatala után kell realizálni.  

 

39. szakasz 

 

 A 75. helyrendszám alatt – A Dr. Hadzsy János Egészségháznak szánt kapitális támogatásra 

előirányozott eszközöket a támogatásról kötött szerződés alapján kell realizálni. 

 A költségvetés külön részében 76. és 77. helyrendszám alatt – Megelőző egészségvédelemre 

előirányozott eszközöket a Végrehajtó Bizottság utalja át. 

 

40. szakasz 

 

 A 10. rész helyrendszámainak keretében mérlegbe foglalt eszközöket az egyes pénzalapok és 

különszámlák programjai alapján kell felhasználni, amelyeket a Községi Közigazgatás illetékes 

osztályának javaslatára Végrehajtó Bizottság hoz meg. 

 

41. szakasz 

 

 A 88. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt – Helyi közösségeknek az átruházott kommunális 

teendők ellátására átutalandó transzféreszközöket a helyi közösségek részére, a topolyai helyi közösség 

kivételével, a lakosok számának arányában kell felosztani. 

 Az eszközöknek a költségvetésből való átutalása havonta, a keresetalapi adóból tervezett 

költségvetési bevételek megvalósításának ütemével összhangban történik. 

 

42. szakasz 

 

 A Topolya község 2004. évi költségvetéséről szóló határozat meghozatala után, a Végrehajtó 

Bizottság pályázatot ír ki a 105. helyrendszám alatt – A polgárok egyesületeinek támogatására 

előirányozott eszközök odaitélésére. Az eszközöket a pályázatban meghatározott kritériumok alapján a 

Végrehajtó Bizottság osztja fel. Az e helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközök átutalásának ütemét a 

pályázat eredményeinek megállapításáig a Végrehajtó Bizottság határozza meg. 

 

43. szakasz 
 

 A Végrehajtó Bizottságot felhatalmazzuk arra, hogy a helyi önkormányzat rendezett kincstári 

számlájának megnyitására irányuló tevékenységek keretében állapítsa meg a költségvetési eszközök 

felhasználóinak státusát és szükség esetén a Pénzügyi és Gazdasági Minisztériumnak indítványozza 

státusuk megváltoztatását. 

 Az egyes rendeltetésekre illetve feladatokra szánt eszközök kerete státusváltozás esetén 

változatlan marad. 

A Végrehajtó Bizottságot felhatalmazzuk arra, hogy a kimutatott bevételeket és kiadásokat 

összehangolja az előírt besorolási követelményekkel. 
 

44. szakasz 

 

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

hatályba, és 2004. január 1-jétől kell alkalmazni. 
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45. szakasz 

 

 E határozatot közzé kell tenni а Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 400-48/2003-II Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.12.18.  elnöke 

 

119. 

 

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 2003. december 18-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 

 

 

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 2004. 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, 2002/12 szám) hatályát 

veszti. 

 

4. szakasz 

 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 

hatályba, és 2004. 01. 01-jétől  kell alkalmazni. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 43-7/2003-I Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.12.18.  elnöke 
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120. 

 

A közbevételekről  és -kiadásokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/76 , 92/41, 93/18, 

93/37, 93/67, 94/45, 98/42, 99/54 és 01/22 szám) 16. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye, 02/9 szám) 78. szakaszának 1. pontja és Topolya község statútumának (Topolya 

község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10 és 02/12 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő testülete, 

a 2003. december 18- i ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL 

 

1. szakasz 

 

 E határozat megállapítja a községi közigazgatási illetékeket (a továbbiakban: illetékek), 

amelyeket a Községi Közigazgatás előtti eljárás keretében az iratokra és cselekményekre kell leróni.   

 

2. szakasz 

 

 Az illetékfizetés alá eső iratokat és cselekményeket, valamint az illetékek összegét Topolya 

község közigazgatási  illetékeinek díjszabása (a továbbiakban: Díjszabás) állapítja meg, amely e határozat 

alkotó része. 

 

3. szakasz 

 

 Az illetéket az illetékfizetési kötelezettség létrejöttének pillanatában kell leróni, hacsak e 

határozat egyes esetekben másként nem rendelkezik. 

 Ha a Díjszabás másként nem rendelkezik, az illetékfizetési kötelezettség 

1) a beadványok után a benyújtásuk pillanatában, a jegyzőkönyvbe mondott keresetek után 

pedig a jegyzőkönyv összeállításakor, 

2) a végzések, - engedélyek és egyéb okmányok  után  a kiadásuk iránti kereset benyújtásakor, 

3) az igazgatási cselekmények után a  végrehajtásuk iránti kereset benyújtásakor jön létre. 

  

4. szakasz 

 

 A végzésben, vagy egyéb okmányban, amelyre az illetéket lerótták, fel kell tüntetni az illeték 

összegét és a díjtétel számát, amely szerint  lerótták. 

 Ha az ügyfél mentesül az illetékfizetés alól, a kiadott okmányban fel kell tüntetni, hogy az 

illetéket nem rótták le, és az illetéklerovás alóli mentesítés alapját. 

 

5. szakasz 

 

 Az illetékfizetés alól mentesülnek A köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény (SzK 

Hiv. Közlönye, 03/43 szám) 18. szakasza szerinti jogi személyek és 19. szakasza szerinti iratok és 

cselekmények. 

 

6. szakasz 

 

 Az illetéket készpénzben, Topolya község költségvetésének javára, az előírt befizetőszámlára kell 

befizetni. 

7. szakasz 

 

 E határozat hatálybalépésével A községi közigazgatási illetékekről szóló határozat (Topolya 

község Hiv. Lapja, 01/3 és 01/9 szám) hatályát veszti. 
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8. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 434-19/2003-I Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.12.18.  elnöke 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEINEK  D Í J S Z A B Á S A 

 

 1. sz. Díjtétel  

   

1. Szóbeli kérvényre, keresetre és egyéb beadványra, ha e díjszabásban nincs 

másként előírva 

 

60,00din. 

 2. Írásbeli kérvény, kereset, nyilatkozat, felhatalmazás, indítvány, bejelentés 

és egyéb beadvány (űrlapok és hasonlók) kidolgozására, ha e díjszabásban 

nincs másként előírva 

 

 

100,00 din. 

3. Külföldre szóló (többnyelvű, garancialevél- és vízumkérelem - ) 

űrlapoknak, gépjárművek adásvételéről szóló szerződések űrlapjának és 

egyéb űrlapoknak  az ügyfél keresetére történő kitöltésére 

 

 

 100,00 din. 

 2. sz. Díjtétel  

   

1. Minden végzésre, amelyet a Községi Közigazgatás hoz meg, ha e 

díjszabásban nincs másként előírva 

 

 160,00 din. 

2. A magánüzletek megnyitása alkalmával az üzlettérre vonatkozó 

feltételeknek környezetvédelmi szempontjából való teljesítését 

megállapító végzésre 

 

 1.000,00 din. 

   

 3. sz. Díjtétel  

   

1. Bizonylatokra és tanúsítványokra, amelyeket a Községi Közigazgatás ad 

ki, ha e díjszabásban nincs másként előírva 

 

 100,00 din. 

2. Személyi igazolvány kiadása iránti kereset űrlapjában szereplő adatok 

hitelesítésére 

 

 100,00 din. 

   

 4. sz. Díjtétel  

   

1. Aláírásnak, másolatnak, vagy kézírás eredetiségének és fénymásolatoknak 

a hitelesítésére 

 

 80,00 din. 

2. Okmány másolatának az ügyfél keresetére történő elkésztésére, egy oldal 

után 

 

 80,00 din. 

 - minden következő oldal után  20,00 din. 

3. Felhatalmazás hitelesítésére egy oldal után  80,00 din. 

 - minden következő oldal után   20,00 din. 

4. Gépjármű adásvételéről szóló szerződés hitelesítésére, ha a gépjármű 

értéke 

 

 -  10.000 dinárig terjed  300,00 din. 

 - 10.000-től  50.000 dinárig terjed  500,00 din. 

 - 50.000 dináron felüli   1.000,00 din. 
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 5. sz. Díjtétel  

   

 Az alábbiak iránti keresetekről döntő aktusra:  

1. Településrendezési terv kivonatának kiadása  

 - magánépítkezésre 2.000,00 

 - beruházási létesítményre 6.000,00 

2. Területrendezési feltételekről szóló aktus kiadása  

 - magánépítkezésre 2.000,00 din. 

 - beruházási létesítményre 6.000,00 din. 

   

  6. sz. Díjtétel  

   

 Az alábbiak iránti kereseteket elbíráló aktusra:  

1. - építés 3.000,00 

 - hozzáépítés 2.000,00 

 - helyreállítás 1.000,00 

2. Átépítés és felújítás 500,00 

3.  Kísérő létesítmény építése  

 (kutak, emésztőgödrök, kerítések, stb.) 500,00 

4. Beruházási karbantartási munkálatok kivitelezése 300,00 

5. Folyó karbantartási munkálatok kivitelezése 150,00 

6.  Előkészítő munkálatok bejelentése 1.000,00 

7. Munkálatok bejelentése 3.000,00 

8. Építmény lebontása 1.000,00 

   

 7. sz. Díjtétel  

1. Lakótér üzlettérré alakításáról szóló végzés kiadására 600,00 

   

 8. sz. Díjtétel  

   

1.  Korábban emelt építmények legalizálására  

 -  természetes személyek építményeire  500,00 din. 

 -  jogi személyek építményeire 3.000,00  din. 

   

 9. sz. Díjtétel  

   

1. Magánépítmények műszaki vizsgálatára 300,00  din. 

2. Beruházási építmények műszaki vizsgálatára 600,00  din. 

3. Villanyhálózat műszaki vizsgálatára 200,00  din. 

4. Gépjárművizsgálatra 200,00  din. 

5. Az építmény készültségi fokát megállapító jegyzőkönyv kiadása céljából 

végzett bizottsági vizsgálatra 

 

300,00  din. 

 (Megjegyzés: Az 5. pontban előirt illetményen kiül 0,2%-ot kell fizetni 

az építmény értéke urán) 

 

   

 10. sz. Díjtétel  

   

1. Montázsépítmények (barakk, bódé, stb.) felállításával való közterület-

foglalásra  300,00 din. 

2. Ideiglenes építmények (pultok, asztalok, fagylaltgépek, 

pattogatottkukorica-árusítók, stb.) felállításával való közterület-foglalásra 

 

 150,00 din. 
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 11. sz. Díjtétel  

   

 Az alábbiak iránti kérelmeket elbíráló aktusra  

1. Házszám megállapítása  160,00 din. 

2. Építőanyaggal való közterület-foglalás  160,00 din. 

3. Közterület felásásának jóváhagyása  160,00 din. 

4. Fakivágás és –nyesés jóváhagyása  160,00 din. 

5. Vendéglátóhelyek nyitva tartásának meghosszabítására vonatkozó engedély 

kiadása 

 160,00 din. 

   

 12. sz. Díjtétel  

   

1. Bizottságnak, vagy a Községi Közigazgatás egyéb illetékes szervének az ügyfél 

kérelmére történő helyszínelésére a község területén 

 

 500,00 din. 

 (Megjegyzés: a bizottság költségeinek megfizettetése külön költségszámvetés 

szerint történik) 

 

2. Ingatlan forgalmi értékének felbecslésére – a becsült ingatlanérték 2%-a.  

   

 13. sz. Díjtétel  

   

1. Mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásából eredő 

kötelezettségeket szabályozó aktus meghozatalára 

 

 1.500,00 din. 

   

 14. sz. Díjtétel  

   

 Az alábbi aktusok meghozatalára:  

1. Az üzletnek az összes tevékenység végzését rögzítő nyilvántartásba való 

felvétele, illetve törlése 

 

 600,00 din. 

2. Az önálló tevékenység végzéséről kiadott végzés minden módosítása  600,00 din. 

3. A tevékenység bővítése, az üzlet ideiglenes kijelentése, székhelyváltoztatása és a 

működés folytatása az ideiglenes kijelentést követően 

 

 

 600,00 din. 

4. Az üzletnek az összes tevékenységet rögzítő nyilvántartásba való felvételéről és 

törléséről szóló okmány másolatának kiadása 

 

 200,00 din. 

   

 15. sz. Díjtétel  

   

1. Nemzetközi anyakönyvi kivonatok kiadására  1.000,00 din. 

2. Szabad családi állapotot tanúsító, külföldre szóló bizonylat kiadására  1.000,00 din. 

3. Anyakönyvvezető kiszállása a hivatali helyiségeken kívül történő esketésre  3.000,00 din. 

 - amennyiben idős vagy beteg személyekről van szó 100,00 din. 

   

 16. sz. Díjtétel  

   

1. A közigazgatási eljárásról szóló törvény 161. szakasza szerinti bizonylatok és 

igazolások  kiadására 

 200,00 din. 

2. A menetrendszerű  (helyi) utasszállítás menetrendjének hitelesítésére  200,00 din. 

3. A kötelező illeték megfizetésére felszólító figyelmeztetés kiadására  200,00 din. 

   

 17. sz. Díjtétel  

   

 A polgároknak való jogsegélynyújtás  

 Megjegyzés: Az e díjtétel szerinti illetéket A vajdasági ügyvédek munkadíjainak 

és költségtérítményeinek díjszabása szerinti díj 50%-ának összegében kell leróni. 
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121. 

 

 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 97/16 és 

98/42 szám) 2. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12 

szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. december 18-i ülésén, meghozta 

az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ  

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

 

 A kommunális tevékenységekről szóló határozatban (Topolya község Hivatalos Lapja 97/3, 

2002/5 és 2002/6 szám) a 11. szakasz 3. és 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „Az e határozat 2. szakaszának 5., 6., 7., 10., 11. és 12. pontja szerinti kommunális 

tevékenységeket a topolyai Telekrendezési Közvállalat látja el. 

 Az e határozat 2. szakaszának 8., 9., 14., 15. és 16. pontja szerinti kommunális tevékenységeket a 

topolyai Komgrad  Kommunális Közvállat látja el.” 

 

2. szakasz 

 

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

hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 352-19/2003-I Bábi Attila s.k.,  

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.12.18.  elnöke 

 

122. 

 

 A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye 2003/47 szám) 74. szakaszának 2. 

bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 

2003/4 szám) 33. szakaszának 4. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. december 

18-i ülésén meghozta e 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A TELEKRENDEZÉSI DÍJ SZERZŐDÉSBE FOGLALÁSÁNAK KRITÉRIUMAIRÓL 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. szakasz 

 

 E határozat az építési telek rendezési díjának (a továbbiakban: díj) szerződésbe foglalására 

vonatkozó kritériumokat határozza meg Topolya község (a továbbiakban: a község) területén. 

 

2. szakasz 

 

 A díjat a létesítmény építésének, bővítésének vagy felújításának helye szerinti övezettől, a telek 

rendezettségének mértékétől és az építendő, bővítendő vagy felújítandó létesítmény rendeltetésétől 

függően kell megállapítani. 
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3. szakasz 

 

 A díj képzésekor a díj összegébe azoknak a külön előnyöknek az értékét is be kell számítani, 

amelyeket a telek a használójának a tervezett rendeltetésre való beállítás szempontjából nyújt. 

 

4. szakasz 

 

 A díj képzésének kritériuma a lokáció értéke – a létesítmény építési helyének övezete, mint a 

lokáció gazdasági illetve piaci értékének kifejezője – és a lokáció értéke egyenesen arányos a lokáció 

alkalmasságával, közlekedési ellátottságával és megközelíthetőségével, és a telek előkészítésébe és 

rendezésébe befektetett munkálatok és költségek terjedelmével. 

 

II. A DÍJ KÉPZÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 

 

5. szakasz 

 

 A díj képzésének kritériumait a telek értékének szempontjából a község területének alábbi 

övezetekre osztása határozza meg: 

 

EXTRA ÖVEZET 

 

 A Rade Končar utca, a Petőfi-brigád utca és a Titó marsall utca Vásártér utcától Istria utcáig 

terjedő szakaszának bal és jobb oldalát felölelő terület. 

 

I. AZ ELSŐ ÉPÍTÉSI ÖVEZET határa: 

 

 - északon,  a Nusic utca a Svetozar Marković utcától a Titó marsall utcáig, az Adria utca a Titó 

marsall utcától az Arany János utcáig, az Arany János utca Július 7-e utcáig terjedő szakasza, a Július 7-e 

utca Ifjúság utcáig terjedő szakasza, 

 - keleten az Ifjúság utca Július 7-e utcától Rade Končar utcáig terjedő szakasza, a Május 1-e utca 

a Rade Končar utcától a Karadjordje utcáig, 

 - délen a Karadjordje utca Nemzeti egység utcától Bólyai Farkas utcáig terjedő szakasza, a Bólyai 

Farkas utca a Karadjordje utcától a Titó marsall utcáig, a Zmaj utca Titó marsall utcától Djura Jakšić 

utcáig terjedő szakasza, 

 - nyugaton a Zmaj Jovan utca Djura Jakšić utcától Petőfi-brigád utcáig terjedő szakasza és a 

Svetozar Marković utca Petőfi-brigád utcától Nušić utcáig terjedő szakasza, 

 - kivéve az EXTRA ÖVEZET megfelelő (e határokon belüli) részét. 

 

A II. ÉPÍTÉSI ÖVEZET: 

 

négy területre oszlik: az A. északi, a B. keleti, a C déli és a D. nyugati területet a III. építési övezet 

területei választják el egymástól. 

 

Az A. északi terület határa: 

 

 - északon a Hős Pinki utca a Krivaja utcától a Titó marsall utcáig, a Titó m. utca a Plitvice utcáig 

és a Krivaja folyóig. 

 - délen az Adria utca Arany János utcától Titó marsall utcáig terjedő szakasza, a Titó marsall utca 

Nušić utcáig terjedő szakasza, a Nušić utca Tito marsall utcától Sport utcáig terjedő szakasza, 

 - nyugaton a Sport utca a Nusic utcától a Georgi Dimitrov utcáig és a Sport utca meghosszabítása 

a 3. tömbön keresztül a Hős Pinki utcáig, 

 - keleten az Arany János utca az Adria utcától a Nagy József utcáig, a Nagy József utca északi 

oldala a Dalmácia utcáig (nyugati oldal) és az építkezési körzethatárig. 
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A B. keleti terület határa: 

 

 - északon a Liszt Ferenc utca meghosszabítása a 6., 16. és 35. tömbön keresztül a 

Népfelszabadulás utcáig, a Népfelszabadulás utca a Lenin utcáig, a Malom utca a 

Népfelszabadulás utcától a Rade Končar utcáig, 

 - keleten a Belgrád-Szabadka vasút utcáig terjedő szakasza, a Vasút utca a vasútvonaltól a 

Rade Končar utcáig, a Rade Končar utca Vasút utcától Felszabadulás térig terjedő szakasza, a 

Felszabadulás tér a Rade Končar utcától a 18. és 37. tömböt átszelő déli határig,  

 - nyugaton a Május 1-e utca a déli határtól, illetve a Március 8-a utca 11. házszámától a 

Rade Končar utcáig és az Ifjúság utca a Rade Končar utcától a Liszt Ferenc utcáig, 

 

A C. déli terület határa: 

 

 - északon a Jovan Zmaj utca Djura Jakšić utcától Titó marsall utcáig terjedú szakasza, a 

Bólyai Farkas utca Titó marsall utcától Dušan cár utcáig terjedő szakasza, 

 - keleten a 9. és 19. tömböt észak-dél irányban átszelő határvonatl a Bólyai Farkas utcától 

a Vásártér utcáig, 

 - délen a Vásártér utcának az említett keleti határvonaltól az M-22-es útig terjedő 

szakasza, az M-22-es út a Vásártér utcától a Branko Radičević utcáig a Branko Radičević utca az 

M-22-es utcától e terület határáig, 

 - nyugaton a 9. tömböt a Branko Radičević utcától a Jovan Zmaj utcáig dél-észak 

irányban átszelő határvonal. 

 Ehhez a C. területhez tartoznak az utcai frontjukkal a Titó m. utcára néző építési parcellák 

is. 

 

A D. nyugati terület határa: 

 

 - északon a 10. tömböt a Boris Kidrič utcától a Svetozar Marković utcáig nyugat-kelet 

irányban átszelő határvonal, 

 - keleten a Svetozar Marković utca e terület északi határvonalától Petőfi-brigád utcáig 

terjedő szakasza, a Jovan Zmaj utca Petőfi-brigád utcától Balzac utcáig terjedő szakasza, 

 - délen a Balzac utca Jovan Zmaj utcától József Attila utcáig terjedő szakasza, a 9. tömböt 

a Balzac és a József Attila utca sarkától a Jovan Popović és a Lola Ribar utca sarkáig északkelet-

délnyugat irányban étszelő határvonal, 

 - nyugaton a Jovan Popović utca Lola Ribar utcától Moravicai útig terjedő szakasza és a 

Boris Kidrić utca Moravicai úttól e terület északi határáig illetve a Vörös csillag utcáig terjedő 

szakasza. 

 - kivéve az EXTRA ÖVEZET megfelelő (e határokon belüli) részét. 

 

A III. ÉPÍTÉSI ÖVEZET: 

 

úgyszintén négy területre oszlik: az északkeleti, a délkeleti, a délnyugati és az északnyugati 

területet a II. építési övezet területei választják el. 

 

Az A. északkeleti terület határa: 

 - északon a Nagy József utca az Arany János utcától a Népfelszabadulás utcáig, 

 - keleten a Népfelszabadulás utca a Timok utcától a 35. tömb felezővonaláig, 

 - délen a 35. és 16. tömböt átszelő határvonal az Ifjúság utcáig, az Ifjúság u. a Július 7-e 

utcáig, a Július 7-e utca az Arany János utcáig, 

 - nyugaton az Arany János u. teljes hosszában. 
A B. délkeleti terület határa: 
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 - északon a 18. és 37. tömböt a Május 1-e utcától a Felszabadulás térig nyugat-kelet irányban 

átszelő határvonal, a Felszabadulás tér az említett határvonaltól az Ipar utcáig, az Ipar utca a 

Felszabadulás tértől a Belgrád-Szabadka vasútvonalig, 

 - keleten a Belgrád-Szabadka vasútvonal az Ipar utcától az Újvidék utcáig, 

 - délen az Újvidék utca a vasútvonaltól az Október 23-a utcáig, az Október 23-a utca az Újvidék 

utcától a Vásártér utcáig, a Vásártér utca az Október 23-a utcától a II. építési övezet területének a Bólyai 

Farkas és a Vásártér utcát dél-észak irányban (az Agrobačka parcelláján áthaladva) összekötő keleti 

határvonaláig, 

 - nyugaton az említett határvonal a Vásártér utcától a Bólyai Farkas utcáig, a Bólyai Farkas utca 

az említett határvonaltól a Karadjordje utcáig, a Karadjordje utca a Nemzeti egység utcáig, a Május 1-e 

utca a Nemzeti egység utcától 11. házszámáig. 

 

 

A C. délnyugati terület határa: 

 

 - északon a Balzac – József Attila és a Jovan Popović – Lola Ribar utca sarkát összekötő, s a 9. 

tömböt átszelő határvonal, a Balzac utca a József Attila utcától a Jovan Zmaj utcáig, 

 - keleten a Jovan Zmaj utca a Balzac utcától a Đura Jakšić utcáig, a Jovan Zmaj és a Đura Jakšić 

utca sarkát a Branko Radicević utcával összekötő, s a 9. tömböt észak-dél irányban átszelő határvonal, 

 - délen a Branko Radičević utca az említett határvonaltól a Jovan Popović utcáig, 

 - nyugaton a Jovan Popović utca a Branko Radičević utcától a Lola Ribar utcáig. 

 

 

A D. északnyugati terület határa: 

 

 - északon a Triglav utca a Kossuth Lajos utcától, a Trigláv utca hosszabbítása a 11. és 12. tömbön 

át a Hős Pinki utcáig, a Hős Pinki utca a Sport utcát a Hős Pinki utcával összekötő határvonalig, a Sport 

utca, a Nušić utca a Sport utcától a Sv. Marković utcáig, a Sv. Marković utca a Nušić utcától a 10. tömb 

középvonaláig, illetve a Táncsity Mihály utcáig, 

 - délen a Boris Kidrič utca a Trigláv utcáig. 

 

 

A IV. ÉPÍTÉSI ÖVEZET 

 

 

négy területre oszlik: az északkeleti, a délkeleti, a délnyugati és az északnyugati területre. 

 

Az A. északkeleti terület határa: 

 - északon az építkezési körzet határa, 

 - keleten az építkezési körzet határa amely felöleli Mićunovo települést, 

 - délen az ipari negyed irányában húzódó aszfaltút, az Edvard Kardelj utcáig, 

 - nyugaton a vasútvonal az Ipar utcától a Timok utcáig, a Timok utca, a Nagy József utca a 

Népfelszabadulás utcától a Dalmát utcáig és a Dalmát utca. 

 

 

A B. délkeleti terület határa: 

 

 - északon az Újvidék utca a vasútvonalig, az Október 23-a utca az Újvidék utca sarkától a 

Vásártér utcáig, a Vásártér utca a Becsei útig, 

 - keleten a vasútvonal az Újvidék utcától a Becsei útig, a Becsei út az 59. és 50. tömb határa 

mentén, 
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 - délen az építkezési körzet és az 59. és 50. tömb határa a Dubrovnik utcáig, 

 - nyugaton a Dubrovnik utca és a Becsei út Dubrovnik utcától Vásártér utcáig terjedő szakasza. 

 

A C. délnyugati terület határa: 

 

 - a Kúlai út, a Branko Radičević utca, a Jovan Popović utca, a Bajsai út, a Jovan Popović utcától 

az építkezési körzet nyugati határáig a 22. 21. és 20. tömbnél, és az építkezési körzet déli határa a Kúlai 

útig, 

 

A D. északnyugati terület határa: 

 

 - északon az építkezési körzet határa a Szabadkai úttól a Kupreš utcáig , 

 - nyugaton az építkezési körzet, illetve a 28., 27. és 26. tömb nyugati határa, 

 - délen az építkezési körzet határa és a Moravicai út, 

 - keleten a Boris Kidrič utca a Trigláv utcáig, a Trigláv utca a Hős Pinki utcán át a Krivaja 

folyóig. 

 A 23. tömb a IV. övezetbe tartozik. 

 

 Az ipari övezet: 

 Az ipari övezet négy területre, illetve komplexumra oszlik: 

 Az A. fém- és építőipari komplexum határa: 

 - északon az Edvard Kardelj utca, nyugaton a vasútvonal, délen a Becsei út, keleten az építkezési 

körzet határa. Ezek a határok az 56., 57., 58., 63. és 64. tömböt ölelik fel. 

 

 A B. húsipari komplexum határa: 

 - keleten az M-22-es (E-5-ös) főút, délen az építkezési körzet határa, nyugaton az építkezési 

körzet határa és a Kúlai út. 

 E határok a 41. és 4ö. tömböt és a 20. tömb egy részét ölelik fel. 

 

 A C. faipari komplexum határa: 

 

 - északon a Timok utca, nyugaton a Népfelszabadulás utca a Malom utcáig, délen a Malom utca, 

keleten a vasútvonal. 

 E határok a 45. tömböt ölelik fel. 

 

A D. malomipari komplexum határa: 

 

 - északon a Vasút utca és a Rade Končar u. egy szakasza, nyugaton a Felszabadulás tér az Ipar 

utcáig, délen az Ipar utca, keleten a vasútvonal. 

 E határok a 47. tömb egy részét is felölelik. 
 

 

V. ÉPÍTÉSI ÖVEZET: - Moravica, Bajsa, Zobnatica, Kisbelgrád, Zentagunaras 

 

VI. ÉPÍTÉSI ÖVEZET: - Bački Sokolac, 

- Gunaras, Karadjordjevo, 

- Krivaja, Njegoševo, Tomislavci, 

- Pannónia, Pacsér 
 

VII. ÉPÍTÉSI ÖVEZET: - Brazilia – Bagremovó 

- Bogaras, Felsőroglatica 

- Kavilló, Völgypart, Pobeda, Svetićevo 

- Srednji Salas 
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6. szakasz 

 

 A díjat a telek közművesítettségének mértékétől függően a költségek alapján az alábbiak szerint 

kell elszámolni: 

 

1. Táblázat 

 

 A telekelőkészítés  és–rendezés költségei dinárokban m
2
-enként 

 

Övezet Előkészités Villamosság Járda Vízvezeték Csatorna h. Úttest 

EXTRA 

ÖVEZET 162 213 63 81 91 517 

I 108 142 42 54 61 345 

II 72 95 28 36 41 230 

III 68 64 18 24 28 154 

IV 54 48 14 18 21 115 

V 46 42 12 16 18 100 

VI 32 29 8 11 12 70 

VII 16 15 4 6 6 35 

 

 A díjat dinár összegben a létesítmény nettóterületének 1 m
2
-e után kell elszámolni, a JUS 

U.C2.100 szabvány szerint, amelyet A jugoszláv építészeti szabvány meghatározásáról szóló végzés 

(JSZK Hiv. Lapja, 2002/32 szám állapított meg és a Szövetségi Szabványosítási Intézet  különkiadásában 

jelent meg (a továbbiakban: JUS U. C2. 100) a 3.8. pont alapján, a 3.8.1. a 3.8.2. és a 3.8.3. pont szerinti 

területeket is beszámítva. 

 

7. szakasz 

 

 A speciális létesítmények (silók, gátak, szárítók, tározók, antennaoszlopok és hasonlók) esetében, 

amelyeknél a telekrendezési költségek nem számolhatók el m
2
-enként, a beruházó telekrendezési 

költségek címén a létesítmény értékének 20%-át fizeti. 

 

 

8. szakasz 

 

 Az 1. táblázat alapján elszámolt díjat az építendő, bővítendő vagy felújítandó létesítmény 

fajtájától függően az alábbi szorzószámokkal kell korrigálni: 

 

2. Táblázat 

 

Sor- 

szám 

A létesítmény – a tér illetve a telek rendeltetése, amelyre vonatkozóan a 

telekrendezési díj megállapítása történik 

Korrekció 

szorzószáma 

1. középületek (gyermekintézmények, iskolák, tanszékek, szociális védelmi 

intézmények, egészségügyi, művelődési és sportlétesítmények, egyházi 

létesítmények) 0,50 

2. lakóépületek (egyéni lakóépületek, tömbházakban levő lakások, lakó- és üzleti 

épületekben levő lakások, sorházak) 0,80 

3. gazdasági és termelési létesítmények (raktárak, lerakatok, termelő kisipar, 

gyáripar, építőipar, piacok, közlekedési és kisérő létesítmények, nyilvános 

garázsok és kisérő üzlettér, garázsok mezőgépek részére, üvegházak legfeljebb 

45 m
2
 területű hétvégi házak, műtermek, kiállító termek, farmok és hasonlók) 1,00 

 üzleti és szolgáltatási létesítmények (üzleti és lakóépületek, kommerciális-

egészségügyi, kommerciális-oktatási létesítmények, gyermekintézmények 

kommerciális létesítményei, sportlétesítmények kommerciális használatra 

szolgáló tartalmai és hasonlók)  
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 üzleti és kommerciális létesítmények (ügyintézési, üzleti, kereskedelmi 

létesítmények és hasonlók)  

4. gazdasági és termelési létesítmények (45 m
2
-nél nagyobb területű hétvégi házak, 

kiállító szalonok, gazdasági, illetve termelési létesítményekben levő 

irodahelységek és hasonlók) 

üzleti és szolgáltatási létesítmények (lakosztályok, vendéglátó létesítmények, 

szállodák, pénzváltók) 

üzleti és kommerciális létesítmények (szórakoztató létesítmények, videoklubok 

és hasonlók) 1,50 

5. különleges rendeltetésű létesítmények (fogadóirodák, szerencsejáték- 

helyiségek, üzemanyagtöltő- állomások és hasonlók) 2,00 

 

 A község a szervei útján a község fejlődése szempontjából kiemelt érdekű létesítményekre 

vonatkozóan ilyen jellegű létesítmények építését ösztönző külön korrekciós szorzószámot fog 

meghatározni. 

9. szakasz 
 

 Az e határozat  5., 6. és 8. szakasza alapján elszámolt díjakat különleges esetekben a következő 

módon kell alkalmazni: 

 - ha az alapvető létesítmény mellékfunkciói egységes létesítmény keretében vannak, azokat az 

alapvető létesítményre érvényes kritériumok szerint kell elszámolni, 

 - ha a lakáshasználati mellékfunkciók a fő lakóépületen kívül vannak, azokat a tényleges hasznos 

területük szerint kell elszámolni, 50%-kal csökkentve. 

 A díjat A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2003/47 szám) 2. szakasza 1. 

bekezdésének 29. pontja szerinti mellékpületek építésére nem kell elszámolni. 

 A díjat a telekkomplexumot használó létesítményekre (üzemanyagtöltő-állomások, kommerciális 

célú sportpályák, ipari övezetek és hasonlók) a telek m
2
-e után is el kell számolni. 

 

10. szakasz 
 

 Ha a telken építési engedéllyel, illetve jóváhagyással épült létesítmények vannak és azokat az 

építés alkalmával lebontják, a díjat csak az azonos rendeltetésű régi és ujjonnan épített létesítmény 

területének különbözete után kell elszámolni. 

 

11. szakasz 

 

 Ha a beruházó a beruházási dokumentációban nem mutatja ki a lebontásra kerülő meglevő 

létesítmény területét, a lebontott létesítmény nettó területét a lebontott létesítmény bruttó területének 0,75-

es szorzószámmal való szorzásával kell megállapítani. 

 Ha az azonos rendeltetésű ujjonnan épített létesítmény nettó területe kisebb a lebontott épületénél, 

telekrendezési költségeket nem kell elszámolni, és erről külön igazolást kell kiadni. 
 

12. szakasz 
 

 Pince, padlás, közös helyiség lakó- vagy üzlettérré alakításáért a díjat 20%-kal csökkentett 

összegben kell fizetni. 

 Lakás vagy melléképület üzlettérré alakításáért az üzlettérre érvényes díjnak a lakóépületre 

érvényes díj értékével csökkentett összegét kell fizetni. 

 Üzlettér, lakótérré alakításáért díjat nem kell fizetni és erről külön igazolást kell kiadni. 
 

III. A DÍJ ELSZÁMOLÁSÁNAK A LEGALIZÁLHATÓ LÉTESÍTMÉNYEKRE 

VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEI 
 

13. szakasz 

 

 Az építési engedély nélkül épített, bővített vagy felújított egyéni lakóépület tulajdonosa részére, 

aki igénybejelentését a törvénnyel összhangban benyujtotta, és létesítményét a Községi Közigazgatás 
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legalizálhatónak, illetve a használati engedély kiadására vonatkozó feltételeknek eleget tevőnek találta, az 

e határozat 5-11. szakasza szerint elszámolt díjat: 

  

1. A létesítmény területétől függően az alábbiak szerint kell elszámolni: 

     1.1. ha a létesítmény hasznos területe 60 m
2
-nél nem nagyobb, 20%-os kiegészítő csökkentést 

kell elszámolni, 

     1.2. ha a létesítmény hasznos területe 60 m
2
-nél nagyobb, csökkentés nincs. 

 

 2. Külön feltételek, a díj fizetésének ütemétől függően: 

     2.1. az I. pont alapján elszámolt díj összege 15%-kal csökken a szerződéskötés napján egy 

összegben történő befizetése esetén, 

     2.2. az I. pont alapján elszámolt díj összege 5%-kal csökken 6 egyenlő havi részletben történő 

befizetése esetén, 

     2.3. lehetőség van az 1. pont alapján elszámolt díj 12-24 egyenlő havi részletben történő 

befizetésére, a befizetetlen összeg újraértékelésének elszámolása mellett, ahogyan ezt e határozat 19. 

szakasza szabályozza. 

 A hasznos terület elszámolása a JUS U. C2. 100. szabvány szerint történik. 

 

14. szakasz 

 

 Azoknak az engedély nélkül épített, bővített vagy felújított létesítményeknek a tulajdonosai, 

amelyek nem egyéni lakóépületek, a díjat e határozat rendelkezései szerint fizetik, a 13. szakasz szerinti 

engedményekre való jog nélkül. 

 

IV. A DÍJRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 

 

15. szakasz 

 

 Az építési telek rendezése és a rendezés díjának fizetése tekintetében a kölcsönös viszonyokat 

szerződéssel kell szabályozni amelyet a létesítmény beruházója, és a telekrendezésre, útgazdálkodásra és 

közművesítésre illetékes szervezet (a továbbiakban: telekrendezésre illetékes szervezet) köt meg. 

 A díjat a létesítmény építésének, bővitésének vagy felújításának beruházója fizeti. 

 

16. szakasz 

 

 Az e határozat 5 – 12. szakasza szerint elszámolt díj befizetése történhet: 

  

 1. egy összegben a szerződéskötés napján 15%-os csökkentés mellett, 

 2. 6 egyenlő havi részletben 60.000 – 600.000 dináros összegek esetén, 

 3. 12 egyenlő havi részletben 600.000 – 3.000.000 dináros összegek esetén, 

 4. 12-24 egyenlő havi részletben 3.000.000  dinárnál nagyobb összegek esetén. 

 Az e szakasz 3. és 4. pontja szerinti díj befizetetlen összegére alkalmazni kell az újraértékelés 

elszámolását, ahogyan ezt e határozat 19. szakasza szabályozza. 

 

17. szakasz 

 

 Az 5 – 12. és a 13., 14. és 16. szakasz alapján elszámolt és megállapított díjat a meglevő 

közművesítettségért kell fizetni. 

 A díjból befolyó eszközöket az építési telek rendezésére kell felhasználni, a társadalmi építési 

telek rendezésének programja szerint. 

 

18. szakasz 

 

 Ha a beruházó bizonyítja, hogy a telken, amelyet a törvény rendelkezései alapján rendezetlenként 

adtak neki használatban, saját eszközeivel részt vett bizonyos közművek kiépítésében, a telekrendezés 
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költségeinek megállapításakor a díjat nem kell elszámolni a részére azok után a közművek után, 

amelyeknek kiépítését a saját eszközeiből fizette ki. 

 Bizonyítékként e szakasz 1. bekezdése értelmében csak a teljes egészében realizált szerződés 

vagy kifizetett számla vehető figyelembe. 

 

19. szakasz 

 

 Az e határozat alapján elszámolt és megállapított díjra melynek kifizetése a 13. szakasz 2.3. 

pontja és a 16. szakasz 3. és 4. pontja szerinti részletekben történik, alkalmazni kell az újraértékelés 

elszámolását a kiskereskedelmi áraknak a Köztársasági Statisztikai Intézet által közzétett növekedési 

aránya alapján, a következő metodológia szerint: 

 - a díj legfeljebb 12 havi részletben történő kifizetése esetén a kiskereskedelmi árak növekedési 

arányát a kifizetés minden hónapjára el kell számolni, azzal, hogy a szerződésben megállapított részletek 

és a havonta revalorizált értékek  közötti össz különbözetet az utolsó részlet kifizetése után kell 

elszámolni, 30 napon belüli egyszeri kifizetés kötelezettsége mellett, 

 - a díj 12-nél több havi részletben történő kifizetése esetén a kiskereskedelmi árak növekedési 

arányát a kifizetés minden hónapjára el kell számolni, azzal, hogy a szerződésben megállapított részletek 

és a havonta revalorizált értékek közötti össz különbözetet félévenként, illetve hat havi részlet törlesztése 

után kell elszámolni, 30 napon belüli egyszeri kifizetés kötelezettsége mellett. 

 Az újraértékelés elszámolása és megfizettetése a telekrendezésre illetékes szervezet hatáskörébe 

tartozik. 

 

20. szakasz 

 

 A díjról szóló szerződés aláírója a 13. és 16. szakasz szerinti részletfizetés esetén köteles a  

telekrendezésre illetékes szervezet számára a törlesztés rendes teljesítését szavatoló garanciákat 

biztosítani, s ezek a következők lehetnek: 

- zálognyilatkozat, mellyel a szerződő fél beleegyezik a telekrendezésre illetékes szervezet 

zálogjogának telekkönyvi bejegyzésébe, 

- jelzálog elsődleges bejegyzése a szerződő fél létesítményére, mellyel visszavonhatatlanul 

elismeri a telekrendezésre illetékes szervezetnek a megkötött szerződésen alapuló követeléseit 

és hozzájárul ahhoz, hogy a telekrendezésre illetékes szervezet a követeléseit az elzálogosított 

ingatlanból való kárpótlással egyenlítse ki, 

- váltó, 

- haladék nélkül és első hívásra megfizettethető bankgarancia teljesítést szavatoló záradékkal. 

 

 

V.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

21. szakasz 
 

 E határozat hatálybalépésével A topolyai városi építési telek előkészítési költségeiről szóló 

határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 86/17, 91/1, 93/7, 95/3, 96/1, 97/1, 98/1 és 2000/1 szám) hatályát 

veszti. 

22. szakasz 

 

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

hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 418-1/2003-I Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.12.18.  elnöke 
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123. 

 

 A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/16. 

szám) 9. szakaszának 4. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 

2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, 

a 2003.december 18-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A CSALÁD ELSŐ GYERMEKE UTÁNI SZÜLŐI PÓTLÉKRA  

VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL TOPOLYA KÖZSÉGBEN 
 

1. szakasz 
 

 E határozat a család első gyermeke utáni szülői pótlékra való jog (a továbbiakban: szülői pótlék) 

érvényesítésének feltételeit és módját szabályozza Topolya községben. 
 

2. szakasz 
 

 A szülői pótlékra való jogot az anya (vagy e határozat 3. szakasza szerinti feltételekkel az apa) a 

család első gyermeke után érvényesítheti, ha lakhelye Topolya község területén van. 

 

3. szakasz 

 

 A szülői pótlékra való jog az anyának a topolyai Községi Közigazgatás illetékes szervéhez 

benyujtott kérvénye alapján érvényesíthető. 

 Az 1. bekezdés szerinti kérvényhez csatolni kell: 

 - a gyermek anyakönyvi kivonatát, 

 - az anya személyi igazolványának fénymásolatát, 

 - az illetékes bíróság azon döntésének fénymásolatát, hogy a gyermeket az önellátó anyánál 

helyezték el. 

 

4. szakasz 

 

 A szülői pótlékra való jogot a gyermek apja érvényesítheti, ha az anya nem él, ha a gyermeket 

elhagyta, vagy ha indokolt okok miatt akadályoztatva van abban, hogy a gyermekről közvetlenül 

gondoskodjon. 

 A kérvényhez a gyermek apja az e határozat 3. szakaszában az anyára vonatkozóan előírtakon 

kívül csatolja még az alábbi bizonyítékok egyikét is: 

 - az anya halotti anyakönyvi kivonatát, 

 - a gyámhatóság bizonylatát arról, hogy az anya a gyermeket elhagyta, 

 - a végzést arról, hogy az anyától a szülői jogokat megvonták, 

 - az illetékes egészségügyi szervnek a sulyosabb betegségről szóló igazolását vagy az arról szóló 

végzést, hogy az anya cselekvőképességét megvonták, 

 - az illetékes intézet bizonylatát az anya börtönbüntetésének kezdetéről és időtartamáról. 

 

5. szakasz 

 

 A szülői pótlékra való jog érvényesítése iránti kérvényt legkésőbb a gyermek egy éves korának 

betöltéséig kell benyujtani. 

 

6. szakasz 

 

 A szülői pótlékot a 2004.01.01-je után született gyermek után egy összegben, a Községi 

Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága által meghatározott terjedelemben fizetik ki, a Község 

költségévésében a rendelkezésre álló eszközök függvényében. 
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7. szakasz 

 

 A szülői pótlékra szolgáló eszközöket Topolya község költségvetésében kell biztosítani és a 

Társadalmi gyermekjólét különszámláján keresztül kell realizálni 

 

8. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 533-210/2003-I Bábi Attila s.k., 

Topolya a Községi Képviselő-testület 

2003.12.18. elnöke 

 

 

124. 

 

 

 A rádióhálózatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/42 szám) 96. szakaszának 2. 

bekezdése és  Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 

2003/4 szám) 12. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003. december 18-i ülésén, 

meghozta e  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A YUECO REGIONÁLIS TELEVÍZIÓ ALAPÍTÁSÁRÓL 

 

 

1. szakasz 

 

 Megalapítjuk a Yueco Regionális Televíziót (a továbbiakban: Regionális Televízió) Szabadka és 

Topolya község területére. 

 

 

2. szakasz 

 

 

 A Regionális Televíziót Szabadka község Képviselő-testülete és Topolya község Képviselő-

testülete alapítja meg.  

 

3. szakasz 

 

 A Regionális Televízió székhelye Szabadka, Magnetna polja u. sz.n. 

 

 

4. szakasz 

 

 

 Az 1. szakasz szerinti Regionális Televíziót Szabadka és Topolya község lakosságának a 

társadalmi élet egészéről és a helyi önkormányzati szervek működéséről való minél teljesebb 

tájékoztatása, mint közérdekű tevékenység ellátása céljából és feladatával alapítjuk meg. 

 

 



Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА             OLDAL 2003.12.18.            12. szám 

 

185. 

 

 

5. szakasz 

 

 A televíziós műsorgyártó és –szóró tevékenységet a Regionális Televízió a YUECO Kft révén 

valósítja meg a harmadik személyekkel vagy a községi képviselő-testületekkel kötött szerződésekkel, a 

YUECO Kft üzleti politikájával és a piac szükségleteire készített egyéb programokkal összhangban. 

 Az alapítók megfelelő mechanizmusok útján biztosítják a teljes önállóságot a közszolgálati 

műsorok szerkesztésében. 

 

 

6. szakasz 

 

 A Regionális Televízió alapításához és tevékenységének ellátásához szükséges eszközöket a 

YUECO Kft és a Vajdaság AT Tartományi Tájékoztatási Titkársága biztosítja a közös beruházásról való 

szerződéskötés mellett. 

 

 

7. szakasz 

 

 A Regionális Televízió alapítói és a YUECO Kft közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket A 

kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozásáról szóló külön szerződés megkötésével kell szabályozni. 

 Az 1. bekezdés szerinti szerződést a községi képviselő-testületek előzetes hozzájárulásával a 

községi képviselő-testületek elnökei és a YUECO Kft igazgatója köti meg. 

 

 

8. szakasz 

 

 Az alapító községi képviselő-testületek egyetértésével a Regionális Televízió alapítóiként 

csatlakozhatnak más községek is, amelyek e határozat és a 7. szakasz szerinti kölcsönös jogokat és 

kötelezettségeket szabályozó szerződés rendelkezéseit elfogadják. 

 

 

9. szakasz 

 

 Az alapítók bármelyike határozatot hozhat a Regionális Televízióból való kilépésről, 60 napos 

felmondási határidő mellett. 

 

10. szakasz 

 

 E határozat a Szabadka és a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép 

hatályba, és a Szabadka község Képviselő-testülete és Topolya község Képviselő-testülete által 

egybehangzó szövegben meghozott határozat hatályba lépése után kell alkalmazni. 

 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bábi Attila s.k., 

Szám: 345-2/2003-I a Községi Képviselő-testület 

2003.12.18. elnöke  
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125. 

 

A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2003/47 szám) 46., A topolyai BT-

01 OMV üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum részletes rendezési tervének elkészítéséről szóló 

határozat meghozatalával való megbízásról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2003/8. szám) 1., 

és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 

33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. december 17-i ülésén, meghozta az 

alábbi 

 

 

H A T Á R O Z A T O T  

 

A TOPOLYAI BT-01  OMV ÜZEMANYAGTÖLTŐ-ÁLLOMÁS ÉS 

ÜZLETKOMPLEXUM RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

 

1. szakasz 

 

              El kell készíteni A topolyai BT-01  OMV üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum részletes 

rendezési tervét (a továbbiakban: részletes terv), Az E-75-ös Szabadka-Belgrád autópálya infrastrukturális 

korridorjának, illetve a BT-01 állomás kb. 53+750 kilóméter–szelvényének  területi tervével  

összhangban. 

 

2. szakasz 

 

 A BT-01 állomás részletes tervét a topolyai k.k. 3018. sz. parcellájára és 4926, 4915 és  4711/2 

sz. parcellájának részeire vonatkozóan kell elkészíteni. 

 

3. szakasz 

 

             A részletes terv elkészítésének határideje A részletes terv elkészítéséről szóló határozat 

meghozatalától számított 15 nap. 

 

4. szakasz 

 

 A részletes terv kidolgozásának hordozója a belgrádi INTERSPED Holding Kompánia, amely a 

terv kidolgozására szolgáló eszközöket is biztosítja. 

 

 

5. szakasz 

 

E határozat alkotó része A  topolyai BT-01  OMV üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum 

részletes rendezési terve kidolgozásának programja. 

 

6. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG Dudás Alekszandar s.k., 

Szám: 350-43/2003-I          a Végrehajtó Bizottság 

Topolya, elnöke 

2003.12.17. 
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126. 

 

  A Végrehajtó Bizottságról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 93/6, 97/3 és 

2000/5 szám) 12. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. december 2-i ülésén, 

meghozta az alábbi  

 

ZÁRÓHATÁROZATOT 

 

I. 

 

 A topolyai Május 1-je utcabeli tömbház pincéjében levő üzletteret illetve testépító termet, 

amelyen Topolya község használati joga van, a sport és rekreáció fejlesztése céljából és a sportban elért 

kiemelkedő eredményeket méltányolva, a zentagunarasi Toldi Testépítő Egyesület topolyai Herkules-

szalonjának öt évre díjmentesen bérbe adjuk. 

 

II. 

 

 A topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalatnak meghagyjuk az e 

záróhatározat I. pontja szerinti szerződés megkötését. 

 

III. 

 

  

 E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
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