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1. szám

1.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Sz. K. Hivatalos Közlönye, 2002/9 szám) 39., és Topolya
község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 46. szakasza
alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003. március 28-i ülésén, meghozta e
HATÁROZATOT
TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Topolya község Képviselő-testületének Ügyrendjében (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/9 szám)
a 32. szakasz 2. bekezdése így módosul: "Az állandó munkatestület elnökét a képviselők sorából kell
kinevezni, az alkalmi munkatestület elnöke pedig a polgárok sorából is kinevezhető".
2. szakasz
A 65. szakasz 2. bekezdése így módosul: "A módosító indítványt írásban indokolással ellátva kell
benyújtani, vagy magán az ülésen szóban kell előterjeszteni és megindokolni a vita berekesztéséig".
A 3. bekezdés törlendő.
A 4. bekezdés pont helyett vesszővel és a "kivéve ha a módosító indítványt ő nyújtotta be"
szavakkal egészül ki.
A 4. bekezdés 3. bekezdéssé válik.
3. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 110-11/2003-I
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

2.
A számviteli törvény (JSZK Hivatalos Lapja, 96/46, 99/74, 2001/22 és 2001/71 szám) 10. és A
közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 91/76, 92/41, 93/18, 93/22,
93/67, 94/45, 98/42, 99/54 és 2001/22 szám) 52. szakasza és Topolya község statutuma 33. szakaszának 2.
bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) alapján, Topolya község
Képviselő-testülete, a 2003. március 28-i ülésén, meghozta e
HATÁROZATOT
TOPOLYA KÖZSÉG 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
1. szakasz
Topolya község költségvetésének zárszámadása értelmében a megállapított bevételek és kaidások a
2002. évben a következők:
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1. A BEVÉTELEK
- az előirányozott összbevétel
- a megvalósított összbevétel

203.970.000,00
194.732.407,53

2. A KIADÁSOK
- az előirányozott összkiadás
- a végrehajtott összkiadás

203.970.000,00
193.781.043,60

3. A PÉNZÜGYI EREDMÉNY - TÖBBLETBEVÉTEL

951.363,93

2. szakasz
A megvalósított bevétel magában foglalja az előző évből áthozott bevételt is 6.582,42 dinár
összegben.
A végrehajtott kiadás magában foglalja a költségvetés állandó tartalékába a 2002.01.01-e és
12.31-e közötti időszakban elkülönített 960.833,93 dinárt is.
3. szakasz
A költségvetés állandó tartalékának összege a 2002. évi zárszámadás szerint 2.180.864,74 dinár, s
ez az utolsó három év átlagos évi költségvetési összbevételének 1,9%-át teszi ki.
4. szakasz
A 2002. évi költségvetés zárszámadása szerinti felosztatlan többletbevételт 951.363,93 dinár
összegben a 2003. évi költségvetésben kell felosztani.
5. szakasz
A 2002. évi költségvetés zárszámadását megküldtük a JNB Hitelképességviszgáló Központjának
az előírásos űrlapokon, amelyek e határozat alkotó részét képezik.
6. szakasz
E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 400-3/2003-II
Topolya
2003.03.28.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

3.
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 és 2002/12 szám) 33. szakaszának 1. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete,
a 2003. március 28-i ülésén, meghozta e
HATÁROZATOT
TOPOLYA KÖZSÉG 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. szakasz
Topolya község 2003. évi költségvetésének összbevétele 257.500.000,00 dinár.
2. szakasz
Az 1. szakasz szerinti bevétel az ideiglenes pénzellátás időszakának bevételét is magában foglalja.
3. szakasz
Az 1. szakasz szerinti bevétel 3.500.000,00 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.
4. szakasz
A költségvetés állandó tartalékába 1.300.000,00 dinárt kell elkülöníteni. Az elkülönítés a
bevételekből havonta 0,5%-os kulcs szerint történik. Az elkülönítés elszámolásakor a Köztársaság
költségvetéséből kapott bevételeket és a transzferbevételeket az elszámolási alapba nem kell beszámítani.
Az állandó tartaléknak a 2002. évi költségvetés zárszámadása szerinti összege 2.180.846,74 dinár.
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.
5. szakasz
A folyó költségvetési tartalékba 3.005.000,00 dinárt kell elkülöníteni.
Ezen eszközök felhasználásáról Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága
dönt a Községi Közigazgatás költségvetési ügyekben illetékes szervének javaslatára.
A jogerős bírósági határozatokon alapuló kifizetéseket, a folyó költségvetési tartalék terhére az
utalványozó végzése alapján kell végrehajtani.
A Végrehajtó Bizottság a folyó költségvetési tartalékba átviheti a költségvetésben meghatározott
célokra felosztott eszközöket, amelyekről megállapítja, hogy felhasználásukra a költségvetési év végéig
nem kerül sor.
6. szakasz
Az 1. szakasz szerinti bevétel 88.725.000,00 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.
7. szakasz
A keresetalapi adóból befolyó eszközök 5.828.000,00 dinárt kitevő részét a Szolidáris Lakásépítési
Alapnak kell átutalni, A keresetalapi adó Topolya község területén érvényes kulcsának megállapításáról
szóló határozattal összhangban.
A keresetalapi adóból befolyó eszközök 62.171.000,00 dinárt kitevő részét céleszközökként a
Végrehajtó Bizottság által elfogadott programok realizálására kell átutalni:
- a Topolya községbeli helyi közösségek részére, a Тopolyai Helyi Közösség kivételével, a
kommunális tevékenységek ellátásának megszervezésére, 5.160.000,00 dinár összegben,
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- a Topolya községbeli helyi közösségek részére, a topolyai helyi közösség kivételével, a
települések fejlesztési programjainak realizálására 19.712.000,00 összegben,
- a Telekrendezési Közvállalat részére, Topolya településfejlesztési programjának realizálására,
37.300.000,00 dinár összegben.
8. szakasz
Topolya község 2003. évi költségvetésének össz bevételei nemeik szerint a következők:
Gazdasági
besorolás

321310

711000
711110
711120
711140
711150
711180
711190
712000
712110
713000
713120
713310
713420
713610
714000
714100

714420
714430
714440
714510
714513
714514
714552
714562
714570

BEVÉTELEK
KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ FELOSZTATLAN
BEVÉTELTÖBBLET
Korábbi évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet
ÖSSZESEN 321000:
JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI
ADÓ
Keresetek utáni adó
Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó
Vagyonból eredő jövedelem utáni adó
Szerencsejátékokból eredő nyeremény utáni adó
Önkéntes játulék
Egyéb jövedelemadók
ÖSSZESEN 711000:
KERESETALAP UTÁNI ADÓ
Keresetalap utáni adó
ÖSSZESEN 712000:
VAGYONADÓ
Vagyonadó
Hagyaték és ajándék utáni adó
Nagyobb pénzügyletek (ingatlanforgalom) utáni adó
Nevesített részvények és haszonrész utáni adó
ÖSSZESEN 713000:
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK
Javak és szolgáltatások utáni általános adók
- Termék- és szolgáltatásf. adó – korlátozott rész
- Termék- és szolgáltatásf. adó – nem korlátozott rész
- Termék- és szolgáltatásf. adó a törvény 4. szakasza szerint
Zenei program szervezése utáni kommunális illeték
Reklámpanó használata utáni kommunális illeték
Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási
díj 6%-ából
Gépjárművek utáni adók
- Gépjármű tartása utáni kommunális illeték
- Gépjárművek utáni évi díj
Tartózkodási illeték
Környezetvédelmi díj
Községi és városi kommunális illetékek
ÖSSZESEN 714000

ÖSSZEG

951.400,00
951.400,00

13.000.000,00
8.650.000,00
7.000.000,00
800.000,00
3.500.000,00
17.000.000,00
49.950.000,00
68.000.000,00
68.000.000,00
18.500.000,00
1.400.000,00
20.800.000,00
2.000.000,00
42.700.000,00

21.500.000,00
34.400.000,00
2.000.000,00
100.000,00
200.000,00
500.000,00
4.000.000,00
3.800.000,00
300.000,00
300.000,00
400.000,00
67.500.000,00
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EGYÉB ADÓK
Cégtábla utáni kommunális illeték
ÖSSZESEN 716000
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI
EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK JUTTATÁSAI
Középiskolai tanulók utaztatásának költségei
Privatizációból eredő bevételek 5%-a
ÖSSZESEN 733000:
VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK
Terület- és telekhasználati díj
- kommunális illetékek
- városi építési telek használati díja
ÖSSZESEN 741000:
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL
Vagyon bérbeadásából eredő bevételek
Közigazgatási illetékek
Telekelőkészítési díj
Községi közigazgatási szervek bevételei
ÖSSZESEN 742000:

732000
733000
733151
733250
741000
741530

742000
742152
742250
742253
742350

1. szám

2.000.000,00
2.000.000,00

675.000,00
8.325.000,00
9.000.000,00

600.000,00
9.600.000,00
10.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
500.000,00
400.000,00
4.700.000,00

PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON

743000
743350

Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírságok a község javára
ÖSSZESEN 743000:
VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK
Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára
ÖSSZESEN 745000:
ÖSSZ BEVÉTELEK:

745000
745150

100.000,00
100.000,00
2.398.600,00
2.398.600,00
257.500.000,00

9. szakasz
A költségvetés kiadásainak összegei, alaprendeltetéseik szerint, a következők:
SZÁMLA
41
411000
412000
413000
414000
415000
416000
42
421000
422000
423000
424000
425000
426000
45
451000

KÖLTSÉGFAJTA
FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI
Foglalkoztatottak keresetei, pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulék
Természetbeni térítések
Foglalkoztatottak szociális juttatásai
Foglalkoztatottak téritései
Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE
Állandó költségek
Útiköltségek
Szerződésen alapuló szolgáltatások
Szakosított szolgáltatások
Folyó javítások és karbantartás
Anyagok költségei
TÁMOGATÁS
Nempénzügyi közintézmények támogatásai

ÖSSZEG
50.911.193,00
39.197.806,00
6.389.487,00
3.554.400,00
1.399.500,00
170.000,00
200.000,00
55.566.550,00
16.128.100,00
930.000,00
19.223.400,00
7.466.700,00
3.682.450,00
8.135.900,00
81.803.000,00
81.803.000,00
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TÁMOGATÁSOK
ÉS
EGYÉB
HATÓSÁGI
SZÍNTEKNEK VALÓ ÁTUTALÁSOK
Egyéb hatósági szinteknek való átutalások
SZOCIÁLIS SEGÉLYEK
Szociális védelmi térítmények a költségvetésből
EGYÉB KIADÁSOK
Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások
Hatóság egyik színtje által a másikra kirótt adók,
kötelezettségek, illetékek és bírságok
Bíóságok végzésein alapulő pénzbírságok, büntetések
KÖLTSÉGVETÉSBŐL
ESZKÖZÖLT
ADMINISZTRATIV ÁTUTALÁSOK
Tartalékeszközök
ALAPESZKÖZÖK
Épületek és építmények nagyobb szabású karbantartása
Egyéb alapeszközök
Gépek és felszerelés
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA:

1. szám

3.500.000,00
3.500.000,00
9.650.000,00
9.650.000,00
42.845.707,00
40.918.000,00
1.427.707,00
500.000,00
4.305.000,00
4.305.000,00
8.918.550,00
2.474.800,00
300.000,00
6.143.750,00
257.500.000,00

10. 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.
11. szakasz
Topolya község költségvetésének végrehajtásában, egészében és különszámlák szerint, az
utalványozó Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának elnöke vagy az általa
felhatalmazott személy.
12. szakasz
A költségvetés végrehajtásáért a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága a felelős.
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 beosztott összegeket az eszközök e
határozatban megállapított terjedelme keretében.

II. KÜLÖN RÉSZ

13. szakasz
Az 1. szakasz szerinti közbevételek felosztása a közkiadások finanszírozására igényjogosultak és
közelebbi rendeltetések szerint a következő:
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1.
2.
3.
4.
4.а.
4.б.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.а.
13.
14.
15.
16.

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
472000
482000
483000
511000
512000
513000
519000

17.
18.
19.
20.
21.
22.
22.а.
22.b.
23.
24.
25.
26.

413000
421000
421000
422000
423000
423000
424000
425000
426000
429000
511000
512000
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A HELYREND LEÍRÁSA
1. RÉSZ – A KÖZSÉG SZERVEINEK MŰKÖDÉSÉRE
Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulékok
Természetbeni juttatások
A foglalkoztatottaknak való szociális juttatások
Foglakoztatottak térítményei
Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások
Állandó költségek
Utiköltségek
Szerződés szerinti szolgáltatások
Szakosított szolgáltatások
Folyó javítások és karbantartás
Anyag
Szociális védelmi térítések a költségvetésből
Hatalom egyik színtje által a másikra kirótt adók, kötelez., illetékek és bírságok

Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések
Épületek és építészeti létesítmények
Gépek és felszerelések
Egyéb alapeszközök
Költségvetési tartalék az alapeszközök végrehajtására
1. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ÖSSZESEN
2. RÉSZ – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSRA
Természetbeni juttatások – a foglalkoztatottak utaztatása
Állandó költségek – energetikai szolgáltatások
Állandó költségek – egyéb szolgáltatások
Belföldi szolgálati utak költségei
Szerződés szerinti szolgáltatások – tanulók utaztatása
Szerződés szerinti egyéb szolgáltatások
Szakosított szolgáltatások
Folyó javítások és karbantartás
Anyag
Tartalék a költségvetés végrehajtására, árukra és szolgáltatásokra
Épületek és építmények nagyobb szabású karbantartása
Gépek és felszerelés
2. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN

27.
28.
29.
30.
31.
32.
32.a.
33.
34.
35.
36.

411000
421000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
429000
511000
512000

3. RÉSZ – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSRA
Természetbeni juttatások – a foglalkoztatottak utaztatása
Állandó költségek – energiaköltségek
Állandó költségek – egyéb szolgáltatások
Belföldi szolgálati utak költségei
Szerződés szerinti szolgáltatások – adminisztratív szakmai szolgáltatások

Szakosított szolgáltatások
Folyó javítások és karbantartás
Anyag
Tartalék a költségvetés végrehajtására, árukra és szolgáltatásokra
Épületek és építmények nagyobb szabású karbantartása
Gépek és felszerelés
3. – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN

1. szám

ÖSSZEG

24.700.000,00
4.025.000,00
220.000,00
1.060.000,00
170.000,00
200.000,00
2.790.000,00
600.000,00
1.720.000,00
60.000,00
800.000,00
1.410.000,00
100.000,00
920.000,00
500.000,00
400.000,00
1.400.000,00
200.000,00
41.275.000,00
2.303.000,00
8.420.900,00
1.473.000,00
300.000,00
8.850.000,00
1.500.000,00
406.700,00
2.316.200,00
3.146.400,00
791.800,00
2.892.000,00
32.400.000,00
981.400,00
2.579.400,00
274.800,00
20.000,00
128.400,00
566.250,00
1.200.000,00
1.283.000,00
1.851.750,00
8.885.000,00
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37.
38.
38.a.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
45.a.
46.

411000
412000
413000
414000
421000
422000
423000
426000
481000
481000
481000
481000

46.a.

481000

47.
48.

481000
482000

49.

513000

50.
51.

451000
481000

52.
52.a.
52.b.

481000
481000
480000

53.
54.
55.
56.

423000
426000
472000
481000

57.
58.
59.
59.a
60.
60.a
61.

411000
412000
414000
421000
426000
472000
482000
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4. RÉSZ – MŰVELŐDÉSRE ÉS HITKÖZÖSSÉGEKNEK
SZÁNT ESZKÖZÖK
Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulékok
Természetbeni juttatások
Foglalkoztatottak szociális juttatásai
Állandó költségek
Belföldi szolgálati utak költségei
Szerződés szerinti szolgáltatások
Anyag
Dotáció nonprofit intézményeknek – Történelmi levéltár
Dotáció egyéb nonprofit intézményeknek - Városi Múzeum
Műemlékvédelmi intézet
Dotáció egyéb nonprofit intézményeknek – művelődési
egyesületek - műkedvelés
Dotáció egyéb nonprofit intézményeknek - művelődési
rendezvények
Dotáció egyéb nonprofit intézményeknek – hitközösségek
Egyéb hatósági szintek által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek
és bírságok
Egyéb alapeszközök
4. – MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN
5. RÉSZ – TÁJÉKOZTATÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK
Támogatás – Topolyai Tájékoztatási Kv.
Dotáció nonprofit szervezeteknek
5. – TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN
6. RÉSZ – SPORTRA ÉS ÜDÜLÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK
Dotáció nonprofit szervezeteknek - kissportok
Dotáció nonprofit szervezeteknek - tömegsport
Dotáció nonprofit szervezeteknek - sportrendezvények
6. – TESTNEVELÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN
7. RÉSZ – SZOCIÁLIS VÉDELEMRE SZÁNT ESZKÖZÖK
Szerződés szerinti szolgáltatások – középiskolások utaztatása
Anyag – Szociális Védelmi Központ
Szociális védelmi térítések a költségvetésből
Dotáció nonprofit szervezeteknek
7.
POLGÁROK
SZOCIÁLIS
BIZTONSÁGÁNAK
KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN
8. RÉSZ – GYERMEKVÉDELEMRE SZÁNT ESZKÖZÖK
Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulékok
Foglalkoztatottak szociális juttatásai
Állandó költségek
Anyag
Szociális védelmi térítések a költségvetésből
Hatóságok által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok
8. – TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT
KÜLÖNSZÁMLÁJA ÖSSZESEN

1. szám

4.023.698,00
657.188,00
50.000,00
145.500,00
450.000,00
10.000,00
25.000,00
107.500,00
150.000,00
1.200.000,00
30.000,00
2.050.000,00
450.000,00
500.000,00
141.114,00
100.000,00
10.090.000,00
4.750.000,00
250.000,00
5.000.000,00
1.800.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00
4.100.000,00
7.000.000,00
72.000,00
2.850.000,00
2.846.000,00
12.768.000,00
10.474.108,00
1.707.299,00
194.000,00
40.000,00
2.200.000,00
500.000,00
366.593,00
15.482.000,00
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

424000
424000
424000
424000
424000
451000
424000
424000
472000
472000

72.

521000

73.
74.
75.
75.a

481000
481000
481000
481000

76.
76.a
76.b

451000
451000
451000

76.c
77.
78.
78.a

451000
451000
451000
481000

79.

459000

80.
80.a
80.b

421000
424000
424000

81.

463000

82.
83.

499000
499000
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9 RÉSZ – AZ ALAPOK ÉS A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ
SZÁMLÁK ESZKÖZEI
Állategészségvédelmi Alap
200.000,00
Rovar- és Patkányirátási Alap
1.000.000,00
Tűzvédelmi Alap
500.000,00
Biztonságosabb Topolya Községért különszámla
200.000,00
Minden Polgár Biztonsága Alapítvány
300.000,00
Nagyobb szabású támogatás a Szolidáris Lakásépítési Alapnak
5.828.000,00
Környezetvédelem különszámlája
500.000,00
Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztés különszámlája
500.000,00
Költségvetésből való térítések – Díjalap
400.000,00
Költségvetésből való térítések – Tehetséges fiatalok
iskoláztatásának különszámlája
5.800.000,00
Árutartalék
9. ALAPOK ÉS KÜLÖN RENDELTETÉSŰ SZÁMLÁK
15.228.000,00
ÖSSZESEN
10. RÉSZ – A KÖLTSÉGVETÉS EGYÉB
FELHASZNÁLÓINAK SZÁNT ESZKÖZÖK
Dotáció a helyi közösségeknek a kommunális teendők ellátására
5.160.000,00
Dotáció a topolyai Egészségháznak
3.000.000,00
Dotáció a polgárok egyesületeinek
1.342.400,00
Nemzetközi jellegű rendezvényekre szánt eszközök
127.600,00
10. KÖLTSÉGVETÉS EGYÉB FELHASZNÁLÓI
9.630.000,00
ÖSSZESEN
11. A KÖZVÁLLALATOK ÉS HELYI KÖZÖSSÉGEK
PROGRAMJAINAK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK
1.Telekrendezési Kv
- Topolya település fejlesztési programjainak realizálása
37.300.000,00
- kommunális teendők ellátása Topolya településben
10.100.000,00
- a község vízellátási és közlekedési rendszerének megőrzésére és
fejlesztésére vonatkozó egységes program realizálása
16.225.000,00
- sürgős beavatkozásokra, épületek szanálására
2.000.000,00
2. Településrendezési Kv
2.600.000,00
3. "Komgrad" Kv – támogatások
3.000.000,00
4. Helyi közösségek - Települések fejlesztési programjainak
realizálása
19.712.000,00
Költségvetési tartalék a támogatások végrehajtására
11. KÖZVÁLLALATOK ÉS HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN
90.937.000,00
12. – EGYÉB SZÜKSÉGLETEKRE SZÁNT ESZKÖZÖK
Állandó költségek – pénzforgalom
100.000,00
Szakosított szolgáltatások - megelőző egészségvédelem - tüdőszűrés
3.500.000,00
Szakosított szolgáltat.- megelőző egészségv. - trihineloszkópiai
vizsgálat költségeinek társfinanszírozása
300.000,00
Egyéb hatósági színteknek való átutalások – helyi közösségek
(önkéntes járulék)
3.500.000,00
Tartalékeszközök – állandó tartalék
1.300.000,00
Tartalékeszközök – folyó tartalék
3.005.000,00
12. EGYÉB SZÜKSÉGLETEK ÖSSZESEN
11.705.000,00
ÖSSZKIADÁS
257.500.000,00
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14. szakasz
A költségvetés külön részében a községi közigazgatásban dolgozók kereseteire, anyagi
kiadásokra és egyéb célokra biztosított eszközöket, amelyeket az év végéig nem használnak fel, ugyanazon
célokra a következő évre kell átvinni.
Az év végén a különszámlán levő felhasználatlan eszközök a különszámlán maradnak, a
dolgozók kereseteire átutalt de felhasználatlan eszközök kivételével, amelyek visszatérítendők a
költségvetésbe.
A költségvetési eszközök felhasználóját vezető tisztségviselő javasolhatja a foglalkoztatottak
javadalmazásának tervét a munka minősége, az elért teljesítmény és az eszközök használatában elért
megtakarítások alapján.
15. szakasz
A költségvetés felhasználóinak költségvetési eszközeit és 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 2003.04.15-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.
16. 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.
17. 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 uralkodónál kedvezőtlenebb kihelyezési
feltételek nem határozhatók meg.
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.
18. 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 2003. évi működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját az
eszközöknek a költségvetésből biztosított hányada arányában kell csökkenteniük.

Број 1.

28.03.2003.

СТРАНА 11. OLDAL

2003.03.28.

1. szám

19. szakasz
A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága követi a költségvetés összes felhasználói
foglalkoztatottjainak fizetéseire szánt eszközök elszámolását és kifizetését.
A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hagyja jóvá mindazon szervek és
intézmények egyedi kollektív szerződéseit, amelyeknek alapítója a község.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. szakasz
A megvalósított bevételek felosztása a költségvetés végrehajtásának negyedéves terveivel történik.
A költségvetés végrehajtásának negyedéves terveit a Végrehajtó Bizottság előzetes egyetértésével
a Pénzügyi Osztály hozza meg.
A zárszámadás szerint áthozott 2002. évi eszközöket a 2003. évi költségvetés végrehajtásának
pénzügyi tervében kell felosztani.
24. 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.
25. szakasz
A Községi Közigazgatás eszközeinek törvényes felhasználásáért az összes rendeltetések
tekintetében a Községi Közigazgatás titkára a felelős.
A Községi Közigazgatás titkára az 1. rész keretében ideiglenesen módosíthatja az egyes
rendeltetésekre előirányozott eszközök felosztását, kivéve a keresetekre előirányozottakét.

Број 1.

28.03.2003.

СТРАНА 12. OLDAL

2003.03.28.

1. szám

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 RENDLKEZÉSEK
26. szakasz
Az eszközöknek folyó javításokra és karbantartásra és alapeszközökbe való befektetésre való
felhasználása alkalmával a költségvetés valamennyi felhasználójának A közbeszerzésekről szóló
törvényben (SzK. Hiv. Közlönye, 02/39 szám) megállapított módon kell eljárnia.
Kis értékű közbeszerzés A Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvény értelmében az a
beszerzés, melynek becsült értéke 600.000,00 dinárnál kisebb.
27. szakasz
A megfelelő alap létrehozásáig, a kommunális fogyasztás programjainak realizálására (a Topolya
település fejlesztési programjának realizálására és a község vízellátási és közlekedési rendszerének
megőrzésére és fejlesztésére vonatkozó egységes program realizálására) szánt eszközöket a Telekrendezési
Kv javára kell átutalni.
28. szakasz
A 73. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközöket - a helyi közösségeknek a kommunális
tevékenységek ellátására szolgáló dotációját, a helyi közösségek részére, a Topolyai Helyi Közösség
kivételével, a lakosok számának arányában kell felosztani.
29. szakasz
A költségvetés külön részében 46. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközöket a művelődési
egyesületek részére az idevágó külön szabályzat alapján kell átutalni.
30. szakasz
A költségvetés külön részében 51. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközöket a Topolyai
Tájékoztatási Kv javaslata alapján kell felosztani.
31. szakasz
A költségvetés külön részében 52. helyrendszám alatt előirányozott eszközöket a sportklubok és egyesületek részére a kissportok községi egyesülete igazgatóbizottságának javaslata alpján kell felosztani.
A költségvetés külön részében 52.b. helyrendszám alatt sportrendezvényekre előirányozott
eszközöket a Végrehajtó Bizottság kezeli.
32. szakasz
A költségvetés külön részében 60.a. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközöket A harmadik
és negyedik gyermek gyermekintézményben való elhelyezésének társfinanszírozásáról szóló határozat
meghozatala után kell realizálni.
33. szakasz
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A költségvetés külön részében 80.a. és 80.b. helyrendszám alatt speciális szolgáltatásokra,
megelőző egészségvédelemre előirányozott eszközöket a Végrehajtó Bizottság kezeli.
34. szakasz
A 9. rész keretébe tartozó helyrendszámok alatt mérlegbe foglalt eszközöket az egyes alapoknak
és különszámláknak a Végrehajtó Bizottság által meghozott programjai alapján kell átutalni.
A tűzvédelemre befolyó bevételeket a megvalósításuk összegében a Tűzvédelmi Alap javára kell
átutalni.
35. szakasz
A 75.a. helyrendszám alatt mérlegbe foglalt - Nemzetközi jellegű rendezvényekre előirányozott
eszközöket a Végrehajtó Bizottság kezeli.
36. szakasz
A Végrehajtó Bizottságot felhatalmazzuk arra, hogy a kimutatott bevételeket és kiadásokat
összehangolja az előírt besorolási követelményekkel.
37. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba,
és 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 400-8/2003-II
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

4.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9 szám)
126., és és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12
szám) 33. és 99. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003.március 28-i ülésén,
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A POLGÁRJOGI BIZTOSRÓL (OMBUDSMANRÓL)
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
E határozat a polgárjogi biztos kinevezésének feltételeit és módját, tisztségének megszűnését,
hatáskörét és jogosítványait, valamint eljárásának módját szabályozza Topolya község területén.
2. szakasz
Polgárjogi biztosnak olyan személy nevezhető ki, aki a Szerb Köztársaság állampolgára, aki
büntetlen előéletű, aki okleveles jogász, jogászi munkakörben szerzett legalább 10 éves gyakorlattal, és aki
ismeri az igazgatás működését és a Topolya község területén hivatalos használatban levő nyelveket.
3. szakasz
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A polgárjogi biztost a topolyai Polgármester javaslatára a topolyai Községi Képviselő-testület (a
továbbiakban: Képviselő-testület) nevezi ki, összes képviselőinek szavazattöbbségével.
A polgárjogi biztos megbízatása 5 évre szól, és ugyanaz a személy legfelejebb kétszer egymás
után nevezhető ki.
4. szakasz
A polgárjogi biztos a szolgálatba lépése előtt esküt tesz, amely így szól: "Kijelentem, hogy
tisztségemet lelkiismeretesen és pártatlanul, az alkotmánnyal, a törvénnyel és Topolya község statútumával
összhangban fogom gyakorolni, és hogy a törvény előtti egyenlőség elvét méltányolva védeni fogom a
polgárok jogait és szabadságait".
A polgárjogi biztos az esküt a Képviselő-testület előtt teszi le.
5. szakasz
A polgárjogi biztos tisztsége megbízatásának leteltével, személyes kérésére, nyugállományba
vonulásával és felmentésével szűnik meg.
A polgárjogi biztos a tisztségéből felmenthető ha előre megfontolt szándékkal elkövetett
bűncselekmény miatt jogerősen legalább 6 hónap börtönbüntetésre itélik, ha e tisztségével
összeegyeztethetetlen egyéb közmegbízatást gyakorol vagy hivatásos tevékenységet végez, ha tisztségét
szakszerűtlenül és lelkiismeretlenül gyakorolja, és ha hazai állampolgárságát elveszti.
A polgárjogi biztos tisztségének megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.
6. szakasz
A polgárjogi biztos felmentésére irányuló eljárás megindítását a topolyai Polgármester vagy a
Képviselő-testület legalább 10 képviselője indítványozhatja.
II. HATÁSKÖR ÉS JOGOSÍTVÁNYOK
7. szakasz
A polgárjogi biztos védi a polgárok egyéni és kollektív jogait és érdekeit, és ellenőrzi a törvények
és az egyéb jogszabályok alkalmazását az igazgatás és a közszolgálatok munkájában, az igazgatás és a
közszolgálatok eljárásának törvényessége, célszerűsége és hatékonysága tekintetében.
8. szakasz
A polgárjogi biztosnak felhatalmazása van arra, hogy eljárást indítson a polgárok jogsérelmeinek
kivizsgálására, kifejtse véleményét és ajánlásait az igazgatásnak és a közszolgálatoknak, a Képviselőtestület elnökének, a Polgármesternek és a polgároknak, és fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást
kezdeményezzen az igazgatás és a közszolgálatok dolgozói és tisztségviselői ellen.
9. szakasz
A polgárjogi biztos figyelmezteti az igazgatást és a közszolgálatokat és ajánlásokkal és kritikával
illeti őket ha munkájukban olyan törvénytelenségeket és szabálytalanságokat észlel, amelyek sértik a
polgárok jogait és érdekeit, és tájékotzatja erről a Képviselő-testületet.
10. szakasz
A polgárjogi biztos kérésére az igazgatás és a közszolgálatok kötelesek neki a felhatalmazásainak
gyakorlása szempontjából jelentős adatokat és tájékoztatást megadni.
11. szakasz
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A polgárjogi biztos a tisztségének gyakorlásának során tudomására jutott állami, hivatali, üzleti és
hivatásbeli titkot megbízatásának megszűnése után is köteles megtartani.
12. szakasz
A polgárjogi biztos a Képviselő-testület képviselőjéével azonos mentelmet élvez.
III. ELJÁRÁS
13. szakasz
A polgárjogi biztos az eljárást a saját kezdeményezésére, vagy a polgárok panasza alapján indítja
meg.
14. szakasz
A panaszt írásbeli formában kell benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
A panasz tartalmazza a szerv nevét, amelynek munkájára vonatkozik, a jogsértés leírását, a
panaszt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, a már igánybe vett jogi eszközöket, és a panasztevő nevét
és címét.
15. szakasz
A panaszt legkésőbb a szabálytalanság elkövtésének napjától vagy azon utolsó aktus
meghozatalának napjától számított egy éven belül kell benyújtani, amellyel a vitás dologról döntöttek.
16. szakasz
A polgárjogi biztos a panaszt elveti:
1. ha az írásban benyújtott panasz nem tartalmazza a panasztevő személyi adatait,
2. ha nem tartalmazza a 14. szakasz 2. bekezdése szerinti egyéb adatokat, és a panasztevő
azt a meghagyott határidőben nem egészíti ki,
3. ha az előírt határidő letelte után nyújtották be,
4. ha a jogsértés kiküszöbölésére az összes egyéb jogi eszközöket nem merítették ki,
5. ha ismételt panaszról van szó, de új bizonyítékok előterjesztése nélkül.
A panasztevőt tájékoztatni kell a panasz elvetésének okairól.
17. szakasz
Az eljárásba vétel feltételeinek megfelelő panaszról a polgárjogi biztos értesíti az igazgatási
szervet, illetve közszolgálatot vezető tisztségviselőt, amelynek munkájára a panasz vonatkozik.
A tisztségviselő köteles a panaszról 15 napon belül véleményt nyilvánítani.
18. szakasz
A polgárjogi biztos az igazgatási szervtől, illetve a közszolgálattól adatokat, szükséges
dokumentációt és tájékoztatást kérhet, és egyéneket nyilatkozattételre szólíthat fel.
A felszólított szervek ill. egyének kötelesek e szakasz 1. bekezdésének megfelelően eljárni,
ellenkező esetben a polgárjogi biztos értesíti a munkájuk feletti felügyeletet gyakorló szervet.
19. szakasz
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Ha a polgárjogi biztos megállapítja, hogy az igazgatási szerv vagy a közszolgálat munkájában a
polgárok jogainak megsértésére vagy egyéb szabálytalanságra nem került sor, írásban értesíti erről a
panasztevőt és az igazgatási szervet vagy a közszolgálatot, amelynek munkája a viszgálat tárgyát képezte.
Ha a polgárjogi biztos megállapítja, hogy az igazgatási szerv, ill. a közszolgálat munkájában a
polgárok jogait megsértették vagy egyéb szabálytalanságot követtek el, összefoglalja megfelelő
véleményét és az igazgatási szerv vagy a közszolgálat eljárására vonatkozó javaslatait vagy ajánlásait.
Az igazgatási szerv vagy a közszolgálat a vélemény vételétől számított 15 napon belül
megjegyzést tehet a véleményre.
A polgárjogi biztos köteles a végleges véleményéről az igazgatási szervet vagy a közszolgálatot és
a panasztevőt értesíteni.
20. szakasz
Az igazgatási szerv, ill. a közszolgálat köteles a végleges vélemény vételétől számított 15 napon
belül a polgárjogi biztost a foganatosított intézkedésekről írásban értesíteni.

21. szakasz
Ha az igazgatási szerv vagy a közszolgálat nem értesíti a polgárjogi biztost vagy nem jár el
ajánlásai szerint, a polgárjogi biztos értesíti erről az annak munkája feletti felügyeletet gyakorló szervet.
Ha ez után sem járnak el ajánásai szerint, akkor a polgárjogi biztos a nyilvános tájékoztatási
eszközök útján tájékoztathatja erről a nyilvánosságot.
22. szakasz
A polgárjogi biztos évente egyszer jelentést tesz a munkájáról a Képviselő-testületnek.
IV. MUNKÁN ALAPULÓ JOGOK
23. szakasz
A polgárjogi biztosnak joga van a fizetésre.
A polgárjogi biztos fizetésének elszámolására és folyósítására a Községi Közigazgatás
osztályvezetőjére érvényes szorzószámot kell alkalmazni.
24. szakasz
A polgárjogi biztos érvényesíti a munkán alapuló egyéb jogokat is, az állami szervek
munkaviszonyaira és fizetéseire vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
25. szakasz
A topolyai Polgármester megválasztásáig, a polgárjogi biztos kinevezése és felmentése a
Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának javaslata alapján történik.
26. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 75-1/2003-I

Bábi Attila s.k.,
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a Községi Képviselő-testület
elnöke

Topolya,
2003.03.28.
5.

А terület- és településtervezésről és rendezésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44 és
97/16) 35. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 02/6, 02/10
és 02/12 szám) 12. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. március 28i ülésén, meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYAI VÁROSI PARK RENDEZÉSI TERVE
MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
1. szakasz
A topolyai városi park rendezési tervének módosítása (a továbbiakban: tervmódosítás), amelyet
2002 novemberében UP-7591/I-02 szám alatt Topolya és Kishegyes községek topolyai székhelyű
Településrendezési Közvállalata dolgozott ki, elfogadottnak tekinthető.
2. szakasz
A tervmódosítás részletesebben taglalja a Topolya általános rendezési terve szerinti 2. telektömb
egy részének, illetve a topolyai városi i.k. 5326 sz. parcellájának rendezését.
3 szakasz
A tervmódosítás a következő létesítményekkel határolt területet öleli fel:
- északon a Tűzoltóotthon épülete,
- nyugaton a városi park,
- délen az AIK épülete,
- keleten a Tito m. u. (M-22 út), és a parcella összterülete D=1939 m2.
4. szakasz
A terv a következőkből áll:
I. Szöveges rész:
1. Bevezetés
2. Jogi és tervezési alap
3. A rendezési terv határai és a parcellázás.
A topolyai városi park rendezési terve módosításának indokolása
4. A tervezett létesítmény az 5326-os kataszteri parcellán
5. A terület rendeltetése és jellege
6. A földterület kihasználtságának foka
7. A beépítettség foka
8. A létesítmény és a területrészletek rendeltetése
9. Az épületszintezés és méretezés
10. A tető
11. A tervezett létesítmény hatása a második tömb egyéb tartalmaira
12. A kertészeti megoldás
13. A közlekedés
14. A villamosság
15. A telefoncsatlakoztatás
16. A vízellátás
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17. A csatornahálózat
18. A gázvezeték
19. A védelem feltételei
20. Az elemi csapások és a háborús rombolások elleni védelem feltételei
21. Az építmények építésének egyéb feltételei
22. Kiegészítő rendelkezések
23. Előzetes műszaki feltételek
Grafikai mellékletek:
1. Fotódokumentáció
2. Topolya általános rendezési tervének kivonata (E-1759)
3. A városi park rendezési tervének kivonata (E-1899)
4. A lokáció
5. A talált helyzet, a felölelt terület határa
6. Az irodaépület elhelyezése, a közlekedés és a színtezés
7. Az újraparcellázás
8. A tervezett épület ábrázolásai
9. A kertészeti megoldás
10. Az infrastruktúra terve.
A tervmódosítás a szöveges és a grafikai mellékleteivel együtt A topolyai városi park rendezési
terve módosításának elkészítéséről szóló határozat alkotó része, és a településrendezési-műszaki feltételek
kidolgozásának, illetve a tervdokumentáció kidolgozásának jogalapja.

5. szakasz
A tervmódosítás tervezete Topolya község Képviselő-testületének pecsétjével és elnökének
aláírásával van hitelesítve, és a Községi Közigazgatás építés-, lakáskezelés és közművesítés-,
mezőgazdaság-, magánvállalkozás- és vagyonjogügyi osztálya őrzi.

6. szakasz
A tervmódosítás végrehajtásáról
- a topolyai Községi Közigazgatás,
- az építés-, lakáskezelés és közművesítés-, mezőgazdaság-, magánvállalkozás- és vagyonjogügyi
osztály,
- a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat gondoskodik.

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

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 350-2/2003-I
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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6.
A terület –és településtervezésről és –rendezésről szóló törvény (Sz. K. Hiv. Közlönye, 95/44 és
97/16 szám) 27. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.Lapja, 02/6, 02/10 és 02/12
szám) 33. szakaszának 4. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003.márius 28-i ülésén,
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYAI 1., 6., 7., 16. és 17. TELEKTÖMB EGY RÉSZE, AVAGY TOPOLYA
SZÉLESEBB KÖZPONTI ÖVEZETE RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
El kell készíteni Topolya szélesebb központi övezetének, a Rade Koncar utca környéke Tito m.
utcától Moša Pijade utcáig terjedő részének rendezési tervét (a továbbiakban: Terv), a terület
rendezéséhez, szervezéséhez és létesítményekkel való beépítéséhez szükséges feltételek biztosítása
céljából.
2. szakasz
A Tervet Topolya szélesebb központi övezetére, a Topolya általános rendezési terve szerinti 1., 6.,
7., 16. és 17. sz. telektömbökre, azaz a topolyai városi k.k. következő utcáira ill. kataszteri parcelláira
vonatkozóan kell előkészíteni:
- a terület magában foglalja a R. Končar utcának a Tito m. utcától a M. Pijade utcáig terjedő
részeit, illetve a Tervvel felölelt terület határvonala nyugaton a Tito m. utca - a 7308 sz. parcella tengelye,
délen a Népi Technika 5366 sz. parcellájának déli mezsgyéje, majd a Testvériség-egység téren áthaladó
úttest mentén húzódik, ide értve az 5414 sz. parcellán levő épületet és a Belgrád Áruház mögötti zöld
területet is, majd déli irányba a Duna utca 3. sz. épület mentén húzódik, azután a November 29-e utca
irányába a Duna u. 4. sz. és a November 29-e ú. 6. sz. épület mentén, majd a November 29-e utcabeli úttest
mentén a November 29-e u. 1. sz. épületéig halad, az épület mellett járdát követi az 5487 és 5486 sz.
parcella déli mezsgyéjéig, azután a Május 1-e utca középvonalát követi az 5499, 5500, 5501, 5502, 5503/2,
5504 sz. parcellák déli mezsgyéjéig, a Svetozar Miletić utcáig, az 5723, 5725 és 5724 sz. parcellák nyugati
szabályozó vonaláig, majd a M. Pijade u. középvonaláig húzódik, azután a 4120 sz. parcella északi
mezsgyéjét követi az Ifjuság utcáig, majd a Tolsztoj utca középvonalát követi a Népfront utcáig, a 4454,
4455 és 4456 sz. parcellák északi mezsgyéjét követi a Nikola Tesla utcáig, végül a 4461, 4462, 4464/2,
4465 és 4467 sz. parcellák északi mezsgyéjét követve a Tito m. utca tengelyéig húzódik.
Az ily módon felölelt térség területe 8,99 ha.
3. szakasz
A Terv elkészítésének határideje e határozat meghozatalától számított 45 munkanap.
4. szakasz
A Terv kidolgozásának hordozójává Topolya és Kishegyes községek topolyai, Titó m. u. 39. sz.
alatti Településrendezési Közvállalatát jelöljük ki.
5. szakasz
A Terv kidolgozására az eszközöket a beruházó, a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és
Közművesítési Közvállalat, Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Közvállalata és az
érdekelt alanyok, illetve jogi személyek biztosítják.
6. szakasz
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1. szám

A Terv kidolgozásának tartama alatt a 2. szakasz szerinti parcellákat illetően nem engedélyezett a
telekforgalom, a településrendezési engedélyek kiadása és a létesítmények építése.
7. szakasz
A Terv tervezetét 15 nap tartamú közszemlére kell tenni, és ebben a határidőben a szakmai vitáját
is le kell folytatni.
A Terv tervezetének közszemlére tételét és szakmai vitáját a helyi lapokban szerb és magyar
nyelven meg kell hírdetni.
8. szakasz
A Rendezési terv elkészítéséről szóló határozatot a tárgyát képező terület alapvető grafikai
ábrázolásával együtt a meghozatalától számított 15 napon belül meg kell küldeni a belgrádi Építésügyi
Minisztériumnak.
9. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 350-8/03-IV
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

7.
A terület– és településtervezésről és –rendezésről szóló törvény (Sz. K. Hiv. Közlönye, 95/44 és
97/16 szám) 27. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.Lapja, 02/6, 02/10 és 02/12
szám) 33. szakaszának 4. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003.március 28-i ülésén,
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYAI 2. SZ. TELEKTÖMB EGY RÉSZE, (A TITO M. UTCA TŰZOLTÓOTTHONTÓL
NUŠIĆ UTCÁIG TERJEDŐ UTCAI FRONTJA) RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
El kell készíteni topolyai 2. sz. telektömb egy részének a Tito m. utca Tűzoltóotthontól Nušić
utcáig terjedő utcai frontjának rendezési tervét (a továbbiakban: Terv), a terület rendezéséhez,
szervezéséhez és használatához szükséges feltételek biztosítása céljából.
2. szakasz
A Terv a Topolya ÁVT-e szerinti 2. telektömb egy részét öleli fel, azaz a felölelt terület határa:
Keleten a Tito m. utca - a 7308 sz. parcella tengelye, délen a Tűzoltóotthon - az 5325 sz. parcella
déli mezsgyéje, azután az 5325 és 5324/2 sz. parcellák nyugati mezsgyéje, az 5323 sz. parcella keleti
mezsgyéje, az 5317/1 sz. parcella déli és nyugati mezsgyéje, majd az 5317/2 sz. parcella nyugati
mezsgyéje mentén halad a Nušić utcáig, ahonnan a Nušić utca tengelyét követve a Tito m. utca tengelyéig
húzódik.
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Ez a terv a topolyai várisi k.k. következő parcelláig öleli fel: 5325, 5324/1, 5324/2, 5317/1,
5317/2, 5322, 5321/1, 5321/2, 5320, 5319/1, 5319/2, 5318/1, 5318/2, 5318/3, valamint a Nušić u. 7451 sz.
és a Tito m. u. - 7308 sz. parcellák egy részét.
Az ily módon felölelt térség területe 2,89 ha.
3. szakasz
A Terv elkészítésének határideje e határozat meghozatalától számított 45 munkanap.
4. szakasz
A Terv kidolgozásának hordozójává Topolya és Kishegyes községek topolyai, Titó m. u. 39. sz.
alatti Településrendezési Közvállalatát jelöljük ki.
5. szakasz
A Terv kidolgozására az eszközöket a beruházó, a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és
Közművesítési Közvállalat, Topolya és Kishegyes községek Településrendezési közvállalata és az érdekelt
alanyok, illetve jogi személyek biztosítják.
6. szakasz
A Terv kidolgozásának tartama alatt a 2. szakasz szerinti parcellákat illetően nem engedélyezett a
telekforgalom, a településrendezési engedélyek kiadása és a létesítmények építése.
7. szakasz
A Terv tervezetét 15 nap tartamú közszemlére kell tenni, és ebben a határidőben a szakmai vitáját
is le kell folytatni.
A Terv tervezetének közszemlére tételét és szakmai vitáját a helyi lapokban szerb és magyar
nyelven meg kell hírdetni.
8. szakasz
A Rendezési terv elkészítéséről szóló határozatot a tárgyát képező terület alapvető grafikai
ábrázolásával együtt a meghozatalától számított 15 napon belül meg kell küldeni a belgrádi Építésügyi
Minisztériumnak.
9. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 350-10/2003-I
Topolya,
2003.03.28.

8.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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A terület– és településtervezésről és –rendezésről szóló törvény (Sz. K. Hiv. Közlönye, 95/44 és
97/16 szám) 27. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.Lapja, 02/6, 02/10 és 02/12
szám) 33. szakaszának 4. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003.március 28-i ülésén,
meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A TOPOLYAI 47. SZ. TELEKTÖMB EGY RÉSZE RENDEZÉSI
TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
El kell készíteni topolyai 47. telektömb egy részének rendezési tervét (a továbbiakban: Terv), a
terület rendezéséhez, szervezéséhez, használatához és létesítményekkel való beépítéséhez szükséges
feltételek biztosítása céljából.
2. szakasz
A Tervet a Topolya ÁVT-e szerinti 47. sz. telektömbre, a település keleti részében levő és
hitközösségi, munkavégzési és egyéni lakáshasználati célokra előirányozott területre vonatkozóan kell
elkészíteni.
A Tervvel felölelt terület határa:
Északon a Rade Končar utca középvonala, keleten a Ţitokombinat 3720 sz. parcellájának és az
Ipari utca 7521 sz. parcellájának nyugati mezsgyéje, délen a 6012, 6011, 6010 és 6009 sz. parcellák északi
szabályozó vonala a Felszabadulás tér 7523 sz. parcellájának tengelyéig, és nyugaton a Felszabadulás tér
tengelye a Rade Končar utcáig.
Az ily módon felölelt térség területe 0,92 ha.
3. szakasz
A Terv elkészítésének határideje e határozat meghozatalától számított 45 munkanap.
4. szakasz
A Terv kidolgozásának hordozójává Topolya és Kishegyes községek topolyai, Titó m. u. 39. sz.
alatti Településrendezési Közvállalatát jelöljük ki.
5. szakasz
A Terv kidolgozására az eszközöket a beruházó, a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és
Közművesítési Közvállalat, Topolya és Kishegyes községek Településrendezési közvállalata és az érdekelt
alanyok, illetve jogi személyek biztosítják.
6. szakasz
A Terv kidolgozásának tartama alatt a 2. szakasz szerinti parcellákat illetően nem engedélyezett a
telekforgalom, a településrendezési engedélyek kiadása és a létesítmények építése.
7. szakasz
A Terv tervezetét 15 nap tartamú közszemlére kell tenni, és ebben a határidőben a szakmai vitáját
is le kell folytatni.
A Terv tervezetének közszemlére tételét és szakmai vitáját a helyi lapokban szerb és magyar
nyelven meg kell hírdetni.
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8. szakasz
A Rendezési terv elkészítéséről szóló határozatot a tárgyát képező terület alapvető grafikai
ábrázolásával együtt a meghozatalától számított 15 napon belül meg kell küldeni a belgrádi Építésügyi
Minisztériumnak.
9. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 350-7/03-IV
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

9.
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 97/16 és 98/42 szám) 4.
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, A közúti szállításról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/46 és
2001/66 szám) 7. szakasza 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. március 28-i ülésén,
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ KÖZÚTI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozatban (Topolya község
Hiv.Lapja, 96/3 és 2001/11 szám) a 15. szakasz 6) pontja a következő új 2. ponttal egészül ki: "Zentai út
94-es házszám".
Az eddigi 2., 3., 4., 5., 6.,és 7. pont 3., 4., 5., 6., 7. és 8. ponttá válik.
2. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 344-15/2003-I
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke

10.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 2002/9 szám) 86. szakasza és
Topolya község statútuma ( Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6 és 2002/10 szám) 33. szakaszának 28.
pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003.március 28-i ülésén, meghozta az alábbi
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HATÁROZATOT
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
A helyi kommunális illetékekről szóló határozatban (Topolya község Hiv.Lapja 95/3, 96/1, 96/3,
96/6, 97/1, 97/2, 98/5, 2000/17 és 2001/11 szám) a 4. díjtételbeli "Mentesítés" alatti mondat a végén pont
helyett vesszővel és a következő szavakkal egészül ki:
"valamint az új termelő üzemet nyitó, kapacitásaikat bővítő és dolgozóik számát növelő
vállalkozók, az új üzem megnyitásának illetve a kapacitás bővítésének és a dolgozói létszám növelésének
évétől számított 2 évig".
2. szakasz
A 9. díjtételbeli "Megjegyzés" alatti mondat a végén pont helyett vesszővel és a következő
szavakkal egészül ki:
"az új termelő üzemet nyitó, kapacitásaikat bővítő és dolgozóik számát növelő vállalkozók, az új
üzem megnyitásának illetve a kapacitás bővítésének és a dolgozói létszám növelésének évétől számított 2
évig.
3. szakasz
A 11. díjtételbeli "Mentesítés" alatti mondat a végén pont helyett vesszővel és a következő
szavakkal egészül ki:
"az új termelő üzemet nyitó, kapacitásaikat bővítő és dolgozóik számát növelő vállalkozók, az új
üzem megnyitásának illetve a kapacitás bővítésének és a dolgozói létszám növelésének évétől számított 2
évig.
4. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 43-2/2003-I
Topolya
2003.03.28.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

11.
Аz építési telekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44 és 97/16 szám) 27. szakaszának 2.
bekezdése 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. március 28-i ülésén, meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A TELEKHASZNÁLATI DÍJRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
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1. szakasz
A telekhasználati díjról szóló határozatban (Topolya község Hiv. Lapja 2000/1, 2001/6, 2001/10
és 2001/12 szám) a 9. szakasz 2. bekezdése törlendő.
Az eddigi 3. és 4. bekezdés 2. és 3. bekezdéssé válik.
2. szakasz
A 17. szakasz az alábbi új 5. fordulattal egészül ki:
- az új termelő üzemet nyitó, kapacitásaika bővítő és dolgozóik számát növelő vállalkozók
üzlethelyiségének telke után, az új üzem mgnyitásának, illetve a kapacitás bővítésének és a dolgozói
létszám növelésének évétől számított 2 évig.
3. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 43-2/2003-I
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

12.
A lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44 és 98/46 szám) 24. és
29. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6 szám) 33. szakasza
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2002. december 26-i ülésén, meghozta a következő

HATÁROZATOT
A LAKÓÉPÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ KARBANTARTÁSÁRÓL
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A lakóépületek Topolya község területén való karbantartásáról szóló határozatban (Topolya
község Hiv. Lapja, 96/10 és 99/1 szám) az 1. szakasz 2. bekezdése törlendő.
2. szakasz
A 4. szakasz így módosul:
"A karbantartási teendők megszervezésének módjáról az épület lakótanácsa dönt."
3. szakasz
A 8. szakasz 2. bekezdésében a: "a különdíj" szövegrész törlendő.
4. szakasz
Az eddigi 9-17. szakaszok törlendők.
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5. szakasz
A határozat új 9. szakasszal egészül ki:
"Kivételes esetekben az elemi csapások következtében megrongálódott családi lakóépületek
tulajdonosai részére is biztosítani kell az épület szanálására irányuló munkálatok sürgős beavatkozásként
való kivitelezését.
Ilyen esetben a Végrehajtó bizottság által kinevezett külön bizottság megállapítja az előállt kár és
a szanálásához elengedhetetlenül szükséges munkálatok összegét és terjedelmét.
A 2. bekezdés szerinti munkálatok kivitelezésére szolgáló eszközöket a Községi költségvetésben
kell biztosítani, visszatérítésüket pedig a tulajdonos és a Végrehajtó Bizottság közötti szerződéssel kell
szabályozni."
6. szakasz
A határozat új 10. szakasszal egészül ki:
" A jelen határozat alkalmazása feletti felügyeletet a megfelelő felügyelőségek útján a Községi
Közigazgatás gyakorolja".
7. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 452-9/2002-I
Topolya,
2002.12.26.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

13.

A helyi önkörmányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 89. szakasza és
Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33.
szakaszának 6. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. március 28-i ülésén,
megerősítette e
HATÁROZATI JAVASLATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BAČKI SOKOLAC HELYI KÖZÖSSÉG
TERÜLETÉN A 2003 – 2007. ÉVI IDŐSZAKRA
1. szakasz
A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása
céljából, javasoljuk a polgárok illetményei és munkája utáni helyi járulék bevezetését a 2003.03.01-étől
2007.02.28-ig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Bački Sokolac Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot Bački Sokolac Helyi Közösség polgárai szükségleteinek kielégítésére vezetjük be és
tervezett kerete 1.200.000,00 dinár.
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4. szakasz
A járulékból befolyó eszközök rendeltetése a következő:
- A vízvezetékhálózat karbantartása és kicserélése,
- Kaszálógép beszerzése,
- A Kultúrotthon konyhájának és vizesgócának kiépítése,
- A Kultúrotthon homlokzatának rekonstrukciója,
- Az utcai világítás fenntartása és új felszerelés vásárlása,
- A falubeli utak karbantartása és javítása,
- A temető rendezése,
- A sport és a művelődés fejlesztése,
- A villamos energia költségeinek fedezése.
5. szakasz
A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Bački Sokolac 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:
- 4% a nettókeresetek, illetve fizetések a személyi jövedelem, illetve bevétel jellegű egyéb
jövedelmek, valamint a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki újításból eredő jövedelmek
után,
- 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után,
- 4% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után.

7. szakasz
A járulék bevezetése A polgárok jövedelemadójáról szóló
adókedvezményben és mentesítésben részesülő jövedelmekre nem vonatkozik.

törvény

értelmében

8. szakasz
A foglalkoztatottak keresetei utáni járulékot a keresetek folyósítója számolja el, vonja le és utalja
át, a kifizetésükkel egyidejűleg.
A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban lévő eszközökkel önálló
tevékenységet folytató személy keresete és az egyéb jövedelem utáni járulékot az Adóhivatal topolyai
fiókja állapítja meg és szedi be, a polgárok jövedelemadóját szabályozó törvény rendelkezései szerint.
9. szakasz
Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni.
A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai és beszedésének egyéb kérdései tekintetében a
polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
10. szakasz
A helyi járulék pénzeszközeit a Vajdasági Bank topolyai fiókjánál külön számlán kell
nyilvántartani.
A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az Adóhivatal topolyai fiókja ellenőrzi.
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11. szakasz
A helyi járulékból befolyó eszközöket a 2003. évre tervezett 300.000,00 dinár összegben az
Bački Sokolac Helyi Közösség Tanácsa által meghozandó éves terv alapján kell felhasználni.
12. szakasz
A Helyi Közösség munkatervének megvalósításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek
végrehajtásában az utalványozó Bački Sokolac 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
határozata 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: 016-2/2003-I
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

14.
Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 6/2002, 10/2002 és 12/2002) 33.
szakaszának 1. bekezdése 23. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003. március 28-i
ülésén meghozta a
ZÁRÓHATÁROZATOT
A BIZTONSÁGOT MINDEN POLGÁRNAK ALAPÍTVÁNY
MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁRÓL
I.
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Elfogadásra kerül a Biztonságot minden polgárnak Alapítvány megalapításáról szóló
megállapodás.
II.
Bábi Attila, Topolya község Képviselő-testületének elnöke felhatalmazást kap a Biztonságot
minden polgárnak Alapítvány megalapításáról szóló megállapodás aláírására.
III.
E Záradékot közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2-2/2003-I
Topolya
2003.03.28.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

15.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Sz Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9 szám) 126.,
a polgárjogi biztosról (ombudsmanról) szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2003/1) 25. és
Topolya község statútumánk (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 99.
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003. március 28-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
TOPOLYA KÖZSÉG POLGÁRJOGI BIZTOSÁNAK
(OMBUDSMANJÁNAK) KINEVEZÉSÉRŐL
I.
CSERNIK DÉNES topolyai okleveles jogászt Topolya község polgárjogi
(ombudsmanjává), 2003. április 1-jei hatállyal 5 éves megbízatási időszakra kinevezzük.

biztosává

II.
E Végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-9/2003-I
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

16.
A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 91/42 szám) 20. és 22., A társadalmi
gyermekjóléti törvény (SZK Hiv. Közlönye, 52/49, 93/29, 93/53, 93/67, 94/28, 94/47, 96/25 és 01/29
szám) 50. és, A Topolya Község Iskoláskor Előtti Gyermekintézményének létesítéséről szóló határozat
(Topolya község Hiv.Lapja, 93/5 szám) 8. szakasza, és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.
Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község
Képviselő-testülete, a 2003. március 28-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
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A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA
ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL

I.
Felmentjük a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottságában betöltött
tisztségéből
- az alapító soraiból:
1. Edelényi Istvánt, az igazgatóbizottság elnökét,
2. Fodor Zoltánt, az igazgatóbizottság tagját.
II.
Kinevezzük a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottságának elnökét és tagját
- az alapító soraiból:
1. Szűcs Károly, az igazgatóbizottság elnöke,
2. Turcsányi András, az igazgatóbizottság tagja.
III
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-10/2003-I
Topolya
2003.03.28.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

17.
A Közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény ("Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 2000/25 szám) 27., A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapításáról szóló határozat
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/10, 2002/6 és 2002/10 szám) 14. és Topolya község statútumának
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község
Képviselő-testülete, a 2003 március 28-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
Jóváhagyjuk a lapkiadó tevékenység és a kábeltelevízió műsora keretében nyújtott reklám- és
gazdasági propaganda szolgáltatások díjait, az alábbiak szerint:
1. A LAPKIADÓ TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN:
900,00 dinár + forgalmi adó
a) ELSŐ OLDAL - 5 x 3 cm-es reklámcimke
b) UTOLSÓ OLDAL - 5 x 3 cm-es reklámcimke
600,00 dinár + fa
c) BELSŐ OLDALAK:
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1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
1/16 oldal
1/32 oldal
d) Apróhírdetés magánszemély részére 15 szóig:
e) In memoriam
f) RIPORT 1/1 OLDAL
A politikai jellegű hírdetés 50%-kal drágább.
Az egyéb speciális hírdetés 30%-kal drágább.

2003.03.28.

1. szám

5.500,00 dinár + fa
3.200,00 dinár + fa
1.800,00 dinár + fa
1.000,00 dinár + fa
600,00 dinár + fa
350,00 dinár + fa
50,00 dinár + fa
350,00 dinár + fa
6.000,00 dinár + fa

2. REKLÁM- ÉS PROPAGANDASZOLGÁLTATÁSOK A KÁBELTELEVÍZIÓ RÉVÉN:
а) MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE:
- 1 hét, csak szöveg (10 másodperc, naponta minimum 20 alkalommal)
100,00 dinár + fa
- 1 hét, szöveg és kép (10 másodperc, naponta min. 20 alkalommal)
150,00 dinár + fa
b) JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE:
- 1 hét, csak szöveg (10 másodperc, naponta min. 20 alkalommal)
200,00 dinár + fa
- 1 hónap, szöveg és kép (10 másodperc, naponta min. 20 alkalommal)
800,00 dinár + fa
- reklámspot készítése
3.500,00 dinár + fa
Ha a reklámhely-foglalás valamennyi médiumban történik, 20% engedmény adható.
II
E Végzést 2003.április 1-jétől kell alkalmazni és közzé kell tenni Topolya község Hivatalos
Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szám: 38-4/2003-I
Topolya,
2003.03.28.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

18.
A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/53,
96/3, 96/54 és 97/32 szám) 8. szakaszának 1. bekezdése és Az állami tulajdonban levő ingatlanok
kezelésének és igazgatásának szervezéséről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 97/5 szám) 7.
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2003. február 11-i
ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
INGATLANOK CSERÉJÉRŐL
I.
A Topolyán, a Tito m. u. 63. sz. alatt levő és a topolyai - városi k.k. 4701 sz. ingatlanívén 5317/1
parcellaszám alatt Topolya község használati jogával bejegyzett vendéglátóipari létesítményt (Vénusz
Üdülősportközpont-gazdasági épület, vendéglő, konyha és üdülősport tartalmak: nagy és kismedence,
törökfürdő, szauna, súlyzóterem, tekepálya, grillbár, falatozó, vendéglőterasz, pihenőhelyiségek, ruhatár,
gépcsarnok, higiéniai góc) a létesítmény alatti 00-54-56 m2 és a létesítmény körüli 00-54-24 m2
földterülettel együtt elcseréljük a Topolyán, a Tito m. u. 44 sz. alatt levő és a topolyai-városi k.k. 3939 sz.
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ingatlanívén 4466/1 parcellaszám alatt a Vojvodina VIV Rt. tulajdonjogával bejegyzett vendéglátóipari
létesítményért, amely magában foglalja a 400 m2 alapterületű emeletközi vendéglátóipari üzletteret - 7. sz.
külön épületrészt, a 410 m2 alapterületű pincei vendéglátóipari üzletteret - 4. sz. külön épületrészt, a 618
m2 alapterületű földszinti vendéglátóipari üzletteret - 2. sz. külön épületrészt, a 480 m2 alapterületű első
emeleti vengédlátóipari üzletteret - 5. sz. külön épületrészt és a 430 m2 alapterületű 2. emeleti
vendéglátóipari üzletteret - 6. sz. külön épületrészt.
II.
Az Ingatlanfelbecslő Ügynökség elvégzi a csere tárgyát képező mindkét ingatlan becslését, és az
esetleges értékkülönbözetet a becslés elvégzése után kell kifizetni.
III.
Az említett ingatlancsere révénmegfelelő módon megoldódna a topolyai Községi Közigazgatás
működéséhez szükséges hivatali helyiségek sokévi problémája, a Vojvodina VIV Rt. pedig a csere révén
olyan létesítmény birtokába jutna, amely a benne foglalt tartalmaknál fogva stabil alapot nyújt az
eredményes üzleti tevékenységre.
IV.
A Szerb Köztársaság Kormánya egyetértésének megszerzése után az ingatlanok cseréjéről
telekkönyvi végrehajtásra alkalmas szerződést kell készíteni.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
- VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG Szám: 464-5/03-IV
Topolya
2003.02.11.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

19.
A meghatározott termékek áráról és szolgáltatások díjáról szóló rendelet (SzK Hiv. Közlönye,
2002/2. szám) 1. szakasza és A kommunális szolgáltatási díjak és a lakbér képzésének módjáról szóló
határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 97/1 szám) 3. és 4. szakasza alapján, Topolya község
Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2003. március 4-i ülésén meghozta e
VÉGZÉST
A TOPOLYAI KOMGRAD Kv. KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI
DIJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
Jóváhagyjuk a topolyai Komgrad Kv. kommunális szolgáltatási dijait az alábbiak szerint:
1. IVÓVIZSZOLGÁLTATÁS
a) a természetes személyek részére
b) az intézmények, a vízközösségek és a Jugoszláv Katonaság
részére
c) az iskolák, óvodák részére
d) a jogi személyek részére
2. SZENNYVIZELVEZETÉS-CSATORNADIJ
a) a természetes személyek részére
b) az intézmények és a Jugoszláv Katonaság részére
c) az iskolák, óvodák részére

15,00 din/m3
15,00 din/m3
7,50 din/m3
45,00 din/m3
7,50 din/m3
7,50 din/m3
3,75 din/m3
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22,50 din/m3

d) a jogi személyek részére
3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS –TÁROLÁS
a) a természetes személyek részére
b) az intézmények, az iskolák, óvodák részére
c) a jogi személyek részére

1,80 din/m2
1,80 din/m2
5,40 din/m2
II.

A Komgrad Közvállalatot kötelezzük arra, hogy kommunális szolgáltatási íjainak
megfizettetésében 5ö%-os kedvezményt illetve támogatást biztosítson a következő háztartások részére:
a) A polgárok szociális védelméről és szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény szerinti
anyagi ellátásra való jogot, valamint ápolási és segítségigénybevételi jogot érvényesítők részére,
b) A rokkantsági és nyugdíjbiztosításról szóló jogszabályok szerinti legalacsonyabb nyugdíjjal
rendelkező nyugdíjasok részére, azzal a feltétellel, hogy háztartásuknak egyéb jövedelme vagy az általuk
használt lakáson kívül egyéb ingatlanja nincs.
III.
E végzést 2003.04.01-jétől kell alkalmazni és közzé kell tenni Topolya község Hivatalos
Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 38-1/2003
Topolya,
2003. 03. 04.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

20.
A topolyai községnek a 2003 január-márciusi időszakban való ideiglenes pénzellátásáról szóló
végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/12 szám) 15. szakaszának 2. bekezdése alapján, Topolya község
Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2003. március 11-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
AZ ESZKÖZÖK EGYES RENDELTETÉSEKRE VALÓ FELOSZTÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ IDEIGLENES PÉNZELLÁTÁS IDŐSZAKÁBAN
1. szakasz
A topolyai községnek a 2003 január-márciusi időszakban való ideiglenes pénzellátásáról szóló
Végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/12 szám) - a továbbiakban: Végzés - 4. szakaszában a
"17.150.000,00" összeg "16.590.000,00"-re módosul.
2. szakasz
A végzés 10. szakaszában:
- a 412000 számú számlán a "Munkáltatót terhelő szociális járulékok" összege: "1.493.000,00"-ről
"1.503.000,00"-re módosul,
- a 425000 számú számlán a "Folyó javítások és karbantartás" összege "125.000,00"-ről
"375.000,00"-re módosul,
- a 429000 számú számlán a "Tartalék a költségvetés végrehajtására, árúkra és szolgáltatásokra"
szánt eszközök "250.000,00" összegben törtlendők,
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- a 451000 számú számlán "Nem pénzügyi közintézmények támogatásai" összege
"19.770.000,00"-ről "20.320.000,00"-re módosul,
- a 459000 számú számlán a "Költségvetési tartalék a támogatások végrehajtására" "550.000,00"
összegben törtlendő,
- a 472000 számú számlán a "Szociális védelmi térítmények a költségvetésből" összege
"541.500,00"-ról "1.101.500,00"-ra módosul,
- az 511000 számú számlán az "Épületek és építmények nagyobb szabású karbantartása", összege
"1.020.000,00"-ről "450.000,00"-re módosul,
- az 513000 az "Egyéb alapeszközök" összege "100.000,00"-ről "150.000,00"-re módosul,
- az 519000 számú számlán a "Költségvetési tartalék az alapeszközök végrehajtására" "50.000,00"
összegben törtlendő.
3. szakasz
A végzés külön részében, a 17. szakaszban:
AZ 1. RÉSZ - A KÖZSÉG SZERVEINEK MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK keretében
- 9. helyrendszám alatt a "Folyó javítások és karbantartás" összege "125.000,00"-ről "375.000,00"re módosul,
- 11. helyrendszám alatt a "Tartalék a költségvetés végrehajtására, árúkra és szolgáltatásokra"
"250.000,00" összegben törlendő,
- 15. helyrendszám alatt az "Egyéb alapeszközök" összege "100.000,00"-ről "150.000,00"-re
módosul,
- 16. helyrendszám alatt a "Költségvetési tartalék az alapeszközök végrehajtására" "50.000,00"
összegben törlendő.
A 2. RÉSZ - AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK keretében
25. helyrendszám alatt az "Épületek és építmények szabású karbantartása" összege
"500.000,00"-ről "330.000,00"-re módosul;
A 3. RÉSZ - A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖK keretében
- 35. helyrendszám alatt az "Épületek és építmények nagyobb szabású karbantartása" összege:
"520.000,00"-ről "120.000,00"-re módosul.
A 4. RÉSZ - A MŰVELŐDÉSRE ÉS A HITKÖZÖSSÉGEKNEK SZÁNT ESZKÖZÖK
keretében
- 38. helyrendszám alatt a "Munkáltatót terhelő szociális járulékok" összege "134.000,00"-ről
"144.000,00"-re módosul;
A 9. RÉSZ - A PÉNZALAPOK ÉS A KÜLÖNSZÁMLÁK ESZKÖZEI keretében
- 71. helyrendszám alatt a "Költségvetésből való térítések - Tehetséges fiatalok iskoláztatásának
különszámlája" összege "350.000,00"ről "910.000,00"-re módosul.
A 11. RÉSZ - A KÖZVÁLLALATOK PROGRAMJAINAK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT
ESZKÖZÖK keretében
- 76. helyrendszám alatt a "Nem pénzügyi közintézmény támogatása" összege "16.698.800,00"-ról
"17.248.800,00"-ra módosul,
- 79. helyrendszám alatt a "Költségvetési tartalék a támogatások végrehajtására" "550.000,00"
összegben törlendő.
4. szakasz
A Végzés 27. szakaszában a 2. és 3. bekezdés törlendő.
5. szakasz
E Végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és
2003. január 1-jétől kell alkalmazni.
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СТРАНА 35. OLDAL

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
- Végrehajtó Bizottság Szám: 400-7/2003-II
Topolya,
2003.03.11.
21.

2003.03.28.

1. szám

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya
község Hiv. Lapja, 92/8 szám) 12. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó
Bizottsága a 2003. március 18-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
I.
A Topolyai Községi Közigazgatás működésének belső szervezetéről és munkahelyeinek
besorolásáról szóló szabályzatot jóváhagyjuk.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 110-10/2003
Topolya,
2003.03.18.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

22.
A Végrehajtó Bizottságról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja 93/6, 97/3 és 2000/5 szám)
13. szakasza alapján Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2003. március 18-ai
78. ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYA VÁROS ÉS A KÖZSÉGBELI HELYI KÖZÖSSÉGEK TAKARÍTÁSÁT
ÉS RENDEZÉSÉT EGYEZTETŐ TESTÜLET MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Április 12-e, a Föld Napja alkalmából megalakítjuk Topolya város és a községbeli helyi
közösségek takarítását és rendezését egyeztető testületet (a továbbiakban: Egyeztetető Testület).
II.
Kinevezzük az Egyeztető Testület tagjait az alábbiak szerint:
1. Dr. Agyánszki János - elnök,
2. Mr. Kaćanski Đorđe - tag,
3. Stanivuk Nikola - tag,
4. Fehér László - tag,
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6.
7.
8.
9.

СТРАНА 36. OLDAL

2003.03.28.

1. szám

Mr. Szombathy Zoltán - tag,
Kucserka Lengyel Dorottya - tag,
Balassa Endre - tag,
Somogyi Sándor - tag,
Mánity István - tag,
valamint a helyi közösségek képviselői.
III.

Az Egyeztető Testület kötelessége az, hogy:
- összehangolja és figyelemmel kisérje a Topolya város és a községbeli települések takarítására és
rendezésére irányuló akciót,
- együttműködjön a város és a helyi közösségek képviselőivel,
- jelentést tegyen a Végrehajtó Bizottságnak az akció lebonyolításáról,
- ellássa a szóban forgó akcióval kapcsolatos egyéb teendőket is.
IV.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 02-6/2003
Topolya,
2003.03.18.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

23.

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 2003. március 25-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
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 2003. évre
mentesítse a kommunális szolgáltatási díjak fizetésétől.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
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СТРАНА 37. OLDAL

2003.03.28.

Szám: 352-9/2003
Topolya,
2003.03.25.

1. szám

Dudas Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

24.
A kommunális szolgáltatási díjak és a lakbér képzésének módjáról szóló határozat (Topolya
község Hivatalos Lapja, 97/1. szám) 3. és 4. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének
Végrehajtó Bizottsága, a 2003. március 25-i ülésén, meghozta e
VÉGZÉST
A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSRA SZORULÓ SZEMÉLYEK TEMETÉSI KÖLTSÉGÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
I.
A szociális támogatásra szoruló személyek temetésének költsége, azaz:
1. Az elhunyt temetése, a temetői munkálatok
és a ravatalozó egynapi használata 1.320,00 dinár.
II.
E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában és 2003. április 1–jétől kell
alkalmazni.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 38-3/2003
Topolya,
2003.03.25.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

25.
A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya
község Hivatalos Lapja 92/8, 93/6. és 2000/5. szám) 13. szakasza alapján, Topolya község Képviselőtestületének Végrehajtó Bizottsága, a 2003. március 25-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A PARLAGFŰ TOPOLYA KÖZSÉGBELI IRTÁSÁT EGYEZTETŐ TESTÜLET
TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I.
A Parlagfű Topolya Községbeli Irtását Egyeztető Testületet tagjainak kinevezéséről szóló végzés
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/10 szám) I. pontjában 3. sorszám alatt a "Fermanović Ţarko – tag"
szavak helyébe a "Pevec Alekszandra – tag" szavak, 5. sorszám alatt pedig a"Vukosavljević Ţivojin –tag"
szavak helyébe a "Damjanovic Vladislava – tag" szavak lépnek.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
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СТРАНА 38. OLDAL

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 501-9/2003
Topolya,
2003. 03. 25.

2003.03.28.

1. szám

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

26.
A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/39 szám) 25. szakaszának 3.
bekezdése alapján Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2003. március 25-i
ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ESEDÉKES SZÚNYOG-, KULLANCS- ÉS
PATKÁNYIRTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSI AJÁNLATAINAK SZAKMAI
ELBÍRÁLÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Megalakítjuk a Topolya község területén esedékes szúnyog-, kullancs- és patkányirtási
szolgáltatások közbeszerzési ajánlatainak szakmai elbírálását végző bizottságot (a továbbiakban:
Bizottság).
II.
Kinevezzük a Bizottság tagjait az alábbiak szerint:
1. Dr. Agyánszki János - elnök,
2. Pevec Aleksandra - tag,
3. Szedlár Péter - tag.
III.
A Bizottságnak az a kötelessége, hogy:
- lefolytassa az ajánlatok felbontásának eljárását,
- kiválassza a legkedvezőbb ajánlatot, ill. döntsön a többi ajánlat elutasításáról,
- jelentést készítsen a Végrehajtó Bizottságnak a szerződés odaitéléséről,
- értesítést küldjön az ajánlattevőknek a szerződés odaitéléséről,
- előkészítse a pályázati dokumentációt.
IV.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám:
Topolya,
2003.03.25.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

27.
A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/39 szám) 25. szakasza alapján
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2003. március 25-i ülésén meghozta az
alábbi
ZÁRÓHATÁROZATOT
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СТРАНА 39. OLDAL

28.03.2003.

2003.03.28.

1. szám

A KÖZBESZERZÉS MEGINDÍTÁSÁRÓL
I.
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága megindítja az 1/2003 sz.
közbeszerzést szúnyogirtási szolgáltatásnak Topolya község területén való elvégzésére.
II.
A szúnyogok irtását szükség szerint kell végezni, a szúnyoglárvák megsemmisítésére szolgáló
biológiai eszközökkel és szükség esetén a kifejlett szúnyogok földről és levegőből való kezelésével, a
megkötött szerződés alapján.
A Topolya község 2003. évi költségvetéséről szóló határozat erre a célra 1.315.512,73 dinárt
irányoz elő.
A fizetés a megkötött szerződés és a munkának a szerződés szerinti határidőkben való elvégzéséről
kiállított számla alapján történik.
III.
E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 501-12/2003
Topolya,
2003.03.25.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

28.
A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/39 szám) 25. szakasza alapján
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2003. március 25-i ülésén meghozta az
alábbi
ZÁRÓHATÁROZATOT
A KÖZBESZERZÉS MEGINDÍTÁSÁRÓL
I.
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága megindítja az 2/2003 sz.
közbeszerzést kullancsirtási szolgáltatásnak Topolya község területén való elvégzésére.
II.
A Topolya község 2003. évi költségvetéséről szóló határozat erre a célra 1.315.512,73 dinárt
irányoz elő.
A fizetés a megkötött szerződés és a munkának a szerződés szerinti határidőkben való elvégzéséről
kiállított számla alapján történik.
III.
E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
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28.03.2003.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 501-13/2003
Topolya,
2003.03.25.
29.

2003.03.28.

1. szám

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/39 szám) 25. szakasza alapján
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2003.03.25-i ülésén meghozta az alábbi
ZÁRÓHATÁROZATOT
A KÖZBESZERZÉS MEGINDÍTÁSÁRÓL
I.
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága megindítja az 3/2003 sz.
közbeszerzést patkányirtási szolgáltatásnak Topolya község területén való elvégzésére.
II.
A Topolya község 2003. évi költségvetéséről szóló határozat erre a célra 1.315.512,73 dinárt
irányoz elő.
A fizetés a megkötött szerződés és a munkának a szerződés szerinti határidőkben való elvégzéséről
kiállított számla alapján történik.
III.
E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 501-14/2003
Topolya,
2003.03.25.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

30.
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
SZABÁLYZATOT
A KIS ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
A kisértékű közbeszerzésekről szóló szabályzatban (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/12
szám) a 6. szakasz 3. bekezdésében a "15.000,00" szám helyett a "60.000,00" számnak kell állnia.
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СТРАНА 41. OLDAL

2003.03.28.

1. szám

2. 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: 404-1/2003
Topolya,
2003.01.28.

Sveller Árpád s.k.,
a Községi Közigazgatás
titkára

Ezt a Szabályzatot Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2003. 03.11-én
megtartott 73. ülésén jóváhagyta.
Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke
31.
A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya
község Hivatalos Lapja 92/8, 93/6, 97/3 és 2000/5 szám) 12. szakasza alapján Topolya község Képviselőtestületének Végrehajtó Bizottsága a 2003.03.25-i ülésén meghozta a következő
UTASÍTÁST

A VÁLASZTOTT, KINEVEZETT ILLETVE HATÁSKÖRBE HELYEZETT
SZEMÉLYEK ÉS A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSBAN FOGLALKOZTATOTTAK NYILVÁNTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL

1. Ez az utasítás a választott, kinevezett, illetve hatáskörbe helyezett személyek és a topolyai
Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak (a továbbiakban: foglalkoztatottak) nyilvántartásának
elkészítését és vezetését szabályozza.
2. A nyilvántartás elkészítésének és vezetésének teendőit a Társadalmi Tevékenységügyi,
Általános Igazgatási, Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási Osztály (a továbbiakban: Osztály) végzi.
3. Az adatokat a foglalkoztatottnak a jelen utasítás alkotó részét képező nyilvántartási kartonjába
kell bevinni az autómatikus adatfeldolgozás eszközeinek segítségével.
4. Az Osztály köteles minden új foglalkoztatott nyilvántartási kartonját a munkaviszony
létesítéséről illetve a szolgálatba lépéstől számított nyolc napon belül elkészíteni.
5. A foglalkoztatottak kötelesek az Osztályt a nyilvántartásba veendő adatok bármely változásáról
a bekövetkezésétől számított három napon belül írásban értesíteni.
6. A nyilvántartásba vett adatok alapján az Osztály jelentéseket készít és megküldi azokat a
felhatalmazott szerveknek azok kérésére.
7. A foglalkoztatottak személyi adatai hivatali titoknak tekintendők és csak a munkahelyek
besorolása szerinti külön felhatalmazással biró személyek számára hozzáférhetők.
A foglalkoztatottakra vonatkozó statisztikai adatok más szerveknek is megadhatók, szolgálati
szükségletekre.
8. Az Osztály jelentést tesz a Végrehajtó Bizottságnak a foglalkoztatottak létszámáról a negyedév
utolsó napján, illetve szükség szerint a kért adatokkal.
9. A nyilvántartás fölötti felügyeletet a Községi Közigazgatás titkára gyakorolja.
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СТРАНА 42. OLDAL

2003.03.28.

1. szám

10. Ez az utasítás a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 112-8/2003-III
Topolya,
2003.03.25.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

32.
A helyi önkörmányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 89. szakasza és
Karađorđevo Helyi Közösség alapszabálya 16. szakaszának 2. pontja alapján,a Helyi Közösség tanácsa a
2002. 12. 08-i ülésén, megállapította, hogy a polgárok a lefolytatott titkos szavazás eljárásának keretében
meghozták a következő

HATÁROZATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL KARAĐORĐEVO HELYI KÖZÖSSÉG
TERÜLETÉN A 2002 – 2006. ÉVI IDŐSZAKRA
1. szakasz
A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása
céljából, Karađorđevo Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a polgárok illetményei
és munkája utáni helyi járulékot a 2002.10.01-jétől 2006.09.30-ig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Karađorđevo Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot Karađorđevo Helyi Közösség polgárai szükségleteinek kielégítésére vezetjük be és
tervezett kerete 1.000.000,00 dinár.
4. szakasz
A járulékból befolyó eszközök rendeltetése a következő:
- a közvilágítás fenntartása,
- az utcai vízvezetékhálózat felújítása (az utcai vízvezeték és a kút víztartályának kicserélése),
- a vízvezetékhálózat rendes karbantartása,
- a Helyi Közösség létesítményeinek fenntartása.
5. szakasz
A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Karađorđevo Helyi Közösség
területén van, és azok, akiknek e Helyi Közösség területén vagyonból és vagyonjogból eredő és egyéb
jövedelmük van.
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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,
- 8% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után,
- 5% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után.
7. szakasz
A járulék bevezetése A polgárok jövedelemadójáról szóló
adókedvezményben és mentesítésben részesülő jövedelmekre nem vonatkozik.

törvény

értelmében

8. szakasz
A foglalkoztatottak keresetei utáni járulékot a keresetek folyósítója számolja el, vonja le és utalja
át, a kifizetésükkel egyidejűleg.
A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban lévő eszközökkel önálló
tevékenységet folytató személy keresete és az egyéb jövedelem utáni járulékot a Közbevételek
Köztársasági Igazgatóságának topolyai körzeti osztálya állapítja meg és szedi be, a polgárok
jövedelemadóját szabályozó törvény rendelkezései szerint.
9. szakasz
Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni.
A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai és beszedésének egyéb kérdései tekintetében a
polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
10. szakasz
A helyi járulék pénzeszközeit a JNB topolyai Pénzforgalmi és Pénzügyőri szolgálatánál külön
számlán kell nyilvántartani.
A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága
ellenőrzi.
11. szakasz
A helyi járulékból befolyó eszközöket a 2002. évre tervezett 150.000,00 dinár összegben a
Karađorđevo Helyi Közösség Tanácsa által meghozandó éves terv alapján kell felhasználni.
12. szakasz
A Helyi Közösség munkatervének megvalósításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek
valamint a Helyi Közösség munkájával és életével kapcsolatos összes egyéb pénzügyi kötelezettségek
végrehajtásában az utalványozó Karađorđevo Helyi Közösség Tanácsa.
13. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa a a helyi járulékból eredő eszközök felhasználásáról jelentést tesz, a
polgárok gyűlésének.
14. szakasz
Az év végén felhasználatlanul maradó eszközöket a következő évre kell átvinni és a következő
évre szóló terv kidolgozásakor figyelembe kell venni.
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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 a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
KARAĐORĐEVO HELYI
KÖZÖSSÉG
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA
Szám: 1/2003
Karađorđevo
2003.01.31.

Marinković Budimir s.k.,
a Helyi Közösség tanácsának
elnöke

33.
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 89. szakasza és
Orešković Helyi Közösség alapszabálya 17. szakaszának 2. pontja alapján Orešković Helyi Közösség
tanácsa a 2003.03.09-én megtartott ülésén mgállapította, hogy a polgárok a lefolytatott titkos szavazás
eljárásának keretében meghozták a következő

HATÁROZATOT
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.
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,
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- 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
adókedvezményben és mentesítésben részesülő jövedelmekre nem vonatkozik.

törvény

értelmében

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.
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.
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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 a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
OREŠKOVIĆ HELYI KÖZÖSSÉG
A Helyi Közösség tanácsa
Orešković
2003.03.09.

Sorszám

Spasojević Mirko s.k.,
Orešković Helyi Közösség
elnöke
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