
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                         

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

 

 TOPOLYA KÖZSÉG 

 

HIVATALOS LAPJA 
 

Број 3  – Година XXXVI 

23. април 2004. г. , Бачка Топола 

 XXXVI. évfolyam – 3. szám 

Topolya, 2004.  április 23.  
 



Broј 3. 23.04.2004. СТРАНА 35. OLDAL 2004.04.23.  3. szám 

  

 

26. 

 
 A Szerb Köztársaság Alkotmányának (SzK Hiv. Közlönye, 90/1 szám) 115. szakasza, A helyi 

önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 10. szakasza és 30. szakaszának 1. 

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

szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. április 22-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 
 

Topolya község statútumában (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 

szám) a 9. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

„A Községben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett hivatalos használatban van a magyar 
nyelv és írásmód is. 

A Zentagunarasi Helyi  Közösségben a szerb és a magyar nyelv és írásmód mellett hivatalos 

használatban van a ruszin nyelv és írásmód is. 
A Bajsai Helyi Közösségben a szerb és a magyar nyelv és írásmód mellett hivatalos használatban 

van a szlovák nyelv és írásmód is.” 

 
2. szakasz 

 

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

hatályba. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-8/2004-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22. elnöke 

 
 

27. 

 
 A Szerb Köztársaság alkotmányának (SzK Hiv. Közlönye, 90/1 szám) 115. szakasza, A helyi 

önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 10. szakasza és 30. szakaszának 1. 

pontja, és Topolya község statutumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 
szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. április 22-i ülésén, meghozta e 

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 

Topolya község statutumában (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 
szám) a 38. szakasz 15. pontja tölrendő. 
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2. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-13/2004-I Bábi Attila s. k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22. elnöke 
 

28. 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Sz. K. Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 39. és Topolya község 

statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 46. szakasza 

alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2004. április 22-i ülésén, meghozta e 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 
 

 Topolya község Képviselő-testületének Ügyrendjében (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/9 és 

2003/1 szám) a 40. szakasz 15 pontja törlendő.  

2. szakasz 
 

 Az  59. szakasz 1. bekezdése a “záróhatározatokat” szó után az “utasításokat” szóval egészül ki. 

  
 

3. szakasz 

 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-14/2004-I Bábi Attila s. k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22. elnöke 
 

 

29. 

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

2002/87 szám) 63. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 

2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 33. szakaszának 1. pontja alapján,  Topolya község Képviselő-
testülete, a 2004. április 22 ülésén, meghozta e 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 
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1. szakasz 

 
 A költségvetési rendszer szabványos besorolási és számlakereteiről szóló szabályzat (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2003/125 szám) értelmében, Topolya község 2003. évi költségvetésének pénzügyi eredménye a 

következő: 

 
- Folyó bevételek (7. osztály) 195.056.559,56 dinár 

- Nempénzbeli vagyon eladásából 

eredő bevétel (8. osztály)  1.972.570,00 dinár 
 ÖSSZBEVÉTEL:  197.029.129,56 dinár 

 

- Folyó kiadások (4. osztály)   185.176.918,60 dinár 
- Nempénzbeli vagyonra fordított kiadás (5. osztály)  8.451.073,17 dinár 

- Pénzbeli vagyonra fordított kiadás (6. osztály)  1.801.440,53 dinár 

 ÖSSZKIADÁS: 195.429.432,30 dinár 

 
 A folyó bevételek magukban foglalják az előző évből hozott többletbevételt is 951.363,93 dinár 

összegben, amely, A Topolya község  2002. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozat 4. 

szakaszának értelmében, a 2003. évi költségvetésben került felosztásra. 
 

2. szakasz 

 
 A többletbevétel, mint a folyó bevételek és a folyó kiadások különbözetének összege 9.879.640,96  

dinár. A többletbevételből fedezni kell a nempénzbeli vagyon beszerzésére felhasznált eszközöket 

6.478.503,17 dinár összegben. 

 
3. szakasz 

 

 A költségvetés össz többletének összege 3.401.137,79 dinár, és a következő rendeltetésekre kell 
beosztani: 

- a pénzbeli vagyon beszerzésére felhasznált 

eszközök fedezésére 1.801.440,53 dinár 

- az állandó költségvetési tartalékba 877.124,18 dinár 
- többletként 722.573,08 dinár. 

 

4. szakasz 
 

 A pénzbeli vagyon beszerzésére felhasznált eszközöket Topolya községnek a hazai nempénzügyi 

vállalatok tőkéjében való részvételeként kell elkönyvelni. 
 71.210,53 dinár összeget a Topolyai Ipari Parkban (TIP) való alapítói hozzájárulásként kell 

elkönyvelni. 

 Az Észak-Bácska Regionális Rádió szükségleteire való felszerelés-beszerzés finanszírozásáról szóló 

szerződés alapján, 1.730.230,00 dinár összeget a községnek a Topolyai Tájékoztatási Kv tőkéjében való 
részvételeként kell elkönyvelni. 

 

5. szakasz 
 

 Az állandó költségvetési tartalék állása a 2003. évi zárszámadás szerint 3.057.970,92 dinár. 

 
6. szakasz 

 

 A felosztatlan többletbevételt – a 722.573,08 dinár összegű többletet a 2004. évre kell átvinni A 

Topolya község 2004. évi költségvetéséről szóló határozatban megállapított célokra. 
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7. szakasz 

 

A költségvetés zárszámadásában és a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak 
zárszámadásaiban foglalt adatok rendezését A költségvetési rendszerről szóló törvény 64. és 65. szakaszának 

rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani. 

 

8. szakasz 
 

 A helyi önkormányzat rendezett zárszámadását, a topolyai Községi Képviselő-testület Végrehajtó 

Bizottsága általi elfogadása után, a törvényben előirányozott határidőben meg kell küldeni a Szerb 
Köztársaság Pénzügyi és Gazdasági Minisztériumának. 

 

9. szakasz 
 

 E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 400-18/2004-II Bábi Attila s.k., 

Topolya a Községi Képviselő-testület 
2004.04.22. elnöke 

 

30. 
 

 A környezetvédelmi törvény (SzK Hiv.Közlönye, 91/66, 92/83, 93/53, 93/67, 94/48 és 95/53 szám) 

83. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya Község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 

2002/12 és 2003/4 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya Község Képviselő-testülete, a 2004. 
április 22-i ülésén, meghozta e 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A KÖRNYEZETVÉDELEMRE ÉS –FEJLESZTÉSRE SZOLGÁLÓ 

ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 

E határozat megállapítja azokat a forrásokat, amelyekből a Topolya község jogainak és 
kötelességeinek a környezetvédelem és –fejlesztés terén való érvényesítéséhez és teljesítéséhez szükséges 

anyagi feltételek megteremtése érdekében biztosíthatók a környezetvédelemre és –fejlesztésre szolgáló külön 

eszközök, továbbá ezen eszközök megfizettetésének módját és határideit és a felhasználásukkal összefüggő 
egyéb kérdéseket. 

 

2. szakasz 

 
Az 1. szakasz szerinti eszközöket a következőképpen kell biztosítani: 

- évi díj beszedésével az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság, 

Magánvállalkozás- és Vagyonjog-ügyi Osztály által vezetett Magánvállalkozások nyilvántartásában 
szerepelő üzlethelyiségek tulajdonosaitól illetve használóitól (magánvállalkozóktól); és évi díj beszedésével 

a jogi személyektől (vállalatoktól); az alábbiak szerint: 

 
 1. MAGÁNVÁLLALKOZÓK: 

- könyvelési tevékenység és ügynökségek 600,00 dinár 

- kereskedelem és vendéglátás  600,00 dinár 

- kisipari szolgáltatások, nyomdai szolgáltatások, szervizek 600,00 dinár 
- élelmezési cikkek, italok és dohány előállítása 1.200,00 dinár 
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- építőipari tevékenység 1.200,00 dinár 

- bérautó-szolgálat 1.200,00 dinár 

- közúti forgalomban való áruszállítás (szállítmányozók), 
gépjárművek karbantartásával és javításával kapcsolatos tevékenység 1.800,00 dinár 

- szerves és szervetlen anyagok előállítása, feldolgozása és  

megmunkálása 1.800,00 dinár 

 
2. JOGI SZEMÉLYEK  (VÁLLALATOK): 

- vendéglátó-ipari tevékenység 1.200,00 dinár 

- kereskedelem, közvállalatok, ügynökségek, szövetkezetek 1.200,00 dinár 
- élelmezési cikkek, italok és dohány előállítása 1.800,00 dinár 

- mezőgazdasági termelés (mezőgazdasági birtokok, növénytermesztési 

termékek előállítása és elosztása, állattenyésztés, állatorvosi szolgáltatások) 1.800,00 dinár 
- építőipar és területi tervezés 2.400,00 dinár 

- szállítmányozási tevékenység, gépjárművek karbantartása  

és javítása 2.400,00 dinár 

- termelő és feldolgozó tevékenység  
(textil, bőr, fa, cellulóz, papír, vegyületek, vegyipari termékek, 

szintetikus és műszálak, gumi, műanyagok és egyéb nem fémes 

mineráliák)  3.000,00 dinár 
- alapvető fémek  és fémipari szabványtermékek 

gyártása  3.000,00 dinár. 

- az olyan gazdasági, mezőgazdasági és ipari létesítményekbe való beruházások  eszközeiből, 
amelyekre vonatkozóan a törvény előírja a környezeti hatások elemzésének kötelező kidolgozását és 

amelyekre az engedélyt a Községi Közigazgatás adja ki, a létesítmény rendeltetése és költségvetési értéke 

szerint: 

1. Motorüzemanyagokkal és kenőanyagokkal való kereskedelem ............................... 0,5% 
2. Szén, földgáz, kőolaj és olajszármazékok raktározása ............................................ 0,5% 

3. Műanyagok előállítása és feldolgozása ................................................................... 0,5% 

4. Keményítő, cukor és szénhidrát alapú termékek gyártása ....................................... 0,5% 
5. Édesipari termékek gyártása .................................................................................. 0,5% 

6. Tejfeldolgozás és  tejtermékek előállítása .............................................................. 0,2% 

7. Növényi és állati eredetű termékek konzerválása .................................................... 0,2% 

8. Bor, szeszes ital és gyümölcslé előállítása .............................................................. 0,5% 
9. Gépgyártás és fémfeldolgozó ipar .......................................................................... 0,5% 

10. Fémek megmunkálása és felületvédelme .............................................................. 0,5% 

11. Halastavak 50 hektárig ......................................................................................... 0,2% 
12. Vágóhidak 50 és több feltételes vágójószág teljesítőképességig ............................ 0,5% 

13. Gyepmestertelepek és fehérjetápgyártó-üzemek ................................................... 0,5% 

14.Trafóállomások 110 kW-ig ................................................................................... 0,5% 
15. Silók és szárítók 500 T feletti kapacitással ........................................................... 0,2% 

16. Jószágtenyésztő és baromfitelepek 50 és több feltételes egyed tartására ................ 0,2% 

17. Rovarirtók, festékek, lakkok és peroxidok gyártása .............................................. 0,5% 

18. Fafeldolgozás és – nemesítés, forgács-, lesonit-, sper- és panellemez gyártása ...... 0,5% 
19. Gyógyszerészeti és kozmetikai készítmények gyártása ......................................... 0,5% 

20. Növényi és állati eredetű zsiradékok, olajok és viasz előállítása és feldolgozása ... 0,5% 

 
- 1.000,00 dinár összegű díj beszedésével az üzlettérre vonatkozó feltételek környezetvédelmi 

szempontból való teljesítésének megállapításakor a magánüzletek megnyitása alkalmával, 

- a helyszíni és szabálysértési bírságoknak a hatályos környezetvédelmi jogszabályokkal 
összhangban községi határozatban megállapított szabálysértésekért való megfizettetéséből, 

- a mezőgazdasági termelőket a D-2 Diesel-üzemanyag beszerzésére jogosító bizonylat kiadása 

utáni díj megfizettetéséből, 

- az egyéb bevételekből, ajándékokból, támogatásokból, adományokból és egyéb forrásokból a 
törvénnyel összhangban. 
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3. szakasz 

 

 A természetes személyek, akiknek tulajdonában közúti gép- és kapcsolható jármű van, 
ezekre évi díjat fizetnek, melynek összegét a Belügyminisztérium szabadkai titkárságának topolyai osztálya 

állapítja meg és szedi be a jármű bejegyzése alkalmával az alábbiak szerint: 

 

  
1. A tehergépjárművekre 

- 3 tonna hordképességig 100,00 dinár  

- 3-8 tonna hordképességig 150,00 dinár  
- 8-15 tonna hordképességig 200,00 dinár  

- 15 tonna hordképesség felett 600,00 dinár  

 
2. A kapcsolható járművekre 

- 8 tonna hordképességig 100.00 dinár  

- 8 tonna hordképesség felett 150,00 dinár  

 
3. Autóbuszokra és 9-nél több üléssel  

    rendelkező kombibuszokra 650,000 dinár  

4. A személygépkocsikra és kombijárművekre 
 

- 900 cm
3
-ig 50,00 dinár  

- 900-1350 cm
3
-ig 75,00 dinár  

- 1350-1800 cm
3
-ig 100,00 dinár  

- 1800-2500 cm
3
-ig 250,00 dinár  

- 2500 cm
3
 felett 350,00 dinár  

 
5. Motorkerékpárra és triciklire, a motor hengerűrtartalma szerint 

- 125 cm
3
-ig 33,00 dinár  

- 125-250 cm
3
-ig 48,00 dinár  

- 250-500 cm
3
-ig 75,00 dinár  

- 500 - 1000 cm
3
-ig 150,00 dinár  

- 1000 cm
3
 felett 175,00 dinár  

 
6. Mopedokra 18,00 dinár  

 

7. Traktorokra  
- 18 kW-ig 33,00 dinár 

- 18-29 kW-ig 50,00 dinár 

- 29-46 kW-ig 65,00 dinár 
- 46  kW felett 97,00 dinár 

 

Vontatókra: 

- 66 kW-ig 48,00 dinár 
- 67-95 kW-ig 75,00 dinár 

- 96-132 kW-ig 125,00 dinár 

-133-177 kW-ig 175,00 dinár 
- 177 kW felett 250,00 dinár. 

 

8. Traktorpótkocsikra 22,00 dinár 
 

9. Az évente bejegyzendő összes egyéb  

   gép-  és kapcsolható járművekre 80,00 dinár.  
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4. szakasz 

 

A 2. szakasz 1. bekezdésének 1. fordulata szerinti díjat  a topolyai Községi Közigazgatás szedi be és 
erről legkésőbb a folyó év március 15-éig végzést ad ki, azzal, hogy a több különböző bejegyzett 

tevékenységet folytató magánvállalkozók és jogi személyek (vállalatok) részére a díj összegét a bejegyzett 

alaptevékenység alapján kell megállapítani. 

A díj fizetése a végzés vételétől számított 15 napon belül válik esedékessé: 
A 2. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulata szerinti díj összegét az Építési, Lakáskezelés és 

Közművesítés-, Mezőgazdaság, Magánvállalkozás- és Vagyonjog-ügyi Osztály állapítja meg az építési 

engedély kiadása alkalmával a beruházási-műszaki dokumentáció és az előirt százalékok alapján. 
A díj befizetésének igazolása az építési engedély iránti kérvény melléklete. 

 

5. szakasz 
 

A jelen határozat 2. szakaszának 1. bekezdése szerinti díjat 25%-kal csökkenteni kell a jogi személy 

részére, ha ügyvitelének finanszírozása közbevételekből (a költségvetésből) történik. 

Mentesülnek a díj fizetése alól az anyagi ellátmányra jogosultak és az anyagi szempontból 
különösen veszélyeztetett egyéb személyek, a Topolya Község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága 

által megállapított kritériumok szerint. 

Az e szakasz értelmében való mentesítés feltételeinek meglétét a Községi Közigazgatás Építés, 
Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság, Magánvállalkozás- és Vagyonjog-ügyi Osztálya állapítja 

meg. 

 
6. szakasz 

 

Ha a kötelezett a jelen határozat 2. szakaszának 1. bekezdése szerinti esedékes díjat nem fizeti be, a 

tartozást kényszerbehajtás útján kell megfizettetni, az adókra és közbevételekre vonatkozó jogszabályok szerint. 
 

7. szakasz 

 
A 2. és 3. szakasz szerinti eszközöket Topolya község költségvetési bevételeinek javára kell 

befizetni, és a környezetvédelem és –fejlesztés különdíjának 840-714562843-56 sz. számlájára kell átutalni. 

 

8. szakasz 
 

A jelen határozat 2. szakaszának rendelkezései szerint biztosított eszközöket A környezetvédelem 

és –fejlesztés középtávlatú programja és A környezetvédelem és –fejlesztés éves programja alapján kell 
felhasználni. 

A környezetvédelem és –fejlesztés középtávlatú programját Topolya Község Képviselő-testülete, az 

éves programot pedig a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hozza meg. 
A jelen határozat rendelkezései szerint biztosított eszközöket a környezetvédelemre és –fejlesztésre 

irányuló beruházási programok  és tervek, a környezetvédelemre és –fejlesztésre vonatkozó tudományos 

kutatási programok és tervek, az ökológiai nevelési programok és tervek, a környezetvédelemre és –

fejlesztésre vonatkozó tájékoztatási-propaganda és marketing programok és tervek finanszírozására vagy 
társfinanszírozására, valamint a programok valóra váltása költségeinek fedezésére kell felhasználni. 

Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága az éves program alapján 

negyedévenként meghatározza a prioritásokat a környezetvédelmi és –fejlesztési programokra és tervekre 
szolgáló eszközök felhasználásában. 

 

9. szakasz 
 

Topolya Község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága évente legalább egyszer jelentést 

tesz a Községi Képviselő-testületnek a környezetvédelmi és –fejlesztési programok megvalósításáról és az 

eszközök felhasználásáról. 
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10. szakasz 

 

A jelen határozat valóra váltásával összefüggő szakmai, technikai és ügyintézési teendőket a 
Községi Közigazgatás Építési, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság, Magánvállalkozás- és 

Vagyonjog-ügyi Osztálya látja el. 

 

11. szakasz 
 

A Községi Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy e határozat 8. szakaszának 

értelmében a középtávlatú tervet legkésőbb e határozat hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül 
meghozza. 

 

12. szakasz 
 

 Kivételesen, a 2004. évben, a topolyai Községi Közigazgatás a 2. szakasz 1. bekezdésének 

1. fordulata szerinti díj beszedését a végzés 2004. május 1-jétől történő kiadásával végzi. 

 
13. szakasz 

 

E határozat hatálybalépésének napján A környezetvédelemre és -fejlesztésre szolgáló eszközök 
biztosításáról szóló határozat (Topolya Község Hiv. Lapja, 2001/5, 2001/10 és 2003/10 szám) hatályát 

veszti. 

 
14. szakasz 

 

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

hatályba. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 501-16/2004-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- testület 

2004.04.22.  elnöke 

 
31. 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Sz.K. Hiv. Közlönye, 2002/9 és 2002/33 szám) 103. 
szakaszának 3. bekezdése, A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2002/9 és 2002/87 szám) 67. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya 

község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/2 szám) 26. szakaszának 3. bekezdése alapján, 
Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. április 22-i ülésén, meghozta e  

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A HELYI FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLATRÓL 

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 

 
 E határozat a helyi költségvetési felügyelő és ellenőr kinevezésének feltételeit és módját, 

tisztségének megszűnését, működésének módját, jogosítványait és egyéb ismertetőjeleit, a költségvetés 

feletti felügyelet és ellenőrzés gyakorlásának eljárást, a költségvetési felügyelő és ellenőr jogait és 

kötelességeit, és a záró rendelkezéseket szabályozza és állapítja meg. 
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2. szakasz 

 

 Költségvetési felügyelőnek és ellenőrnek olyan személy nevezhető ki, aki hazai állampolgár, aki 
büntetlen előéletű, és aki VII. fokozatú közgazdasági szakirányú szakképzettséggel, zárszámadások 

felügyeleti ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos teendők ellátásában legalább 5 éves gyakorlattal, 

valamint hites könyvvizsgáló és számítógép-kezelő képesítésről szóló bizonyítvánnyal rendelkezik. 

 
3. szakasz 

 

 A költségvetési felügyelőt és ellenőrt a helyi önkormányzat végrehajtó szerve nevezi ki. 
 A költségvetési felügyelő megbízatása 5 évre szól, és ugyanaz a személy legfeljebb kétszer egymás 

után nevezhető ki. 

 
4. szakasz 

 

 A költségvetési felügyelő és ellenőr tisztsége megbízatásának leteltével, személyes kérésére, 

nyugállományba vonulásával és felmentésével szűnik meg. 
 A költségvetési felügyelő és ellenőr a tisztségéből felmenthető, ha előre megfontolt szándékkal 

elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen legalább 6 hónap börtönbüntetésre ítélik, ha e tisztségével 

összeegyeztethetetlen egyéb közmegbízatást gyakorol, vagy hivatásos tevékenységet végez, ha tisztségét 
szakszerűtlenül és lelkiismeretlenül gyakorolja, és ha hazai állampolgárságát elveszti. 

 A költségvetési felügyelő és ellenőr tisztségének megszűnéséről a helyi önkormányzat végrehajtó 

szerve dönt. 
 

II. A KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐR TEENDŐI ÉS FELADATKÖRE 

 

5. szakasz 
 

 A helyi költségvetési felügyelő és ellenőr a költségvetési felügyeletet és ellenőrzést a községi 

költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói és a Képviselő-testület (a továbbiakban: az alapító) által 
alapított közvállalatok felett gyakorolja, továbbá az említett közvállalatok által alapított jogi személyek, 

illetve azon jogi személyek felett, amelyekben a tőke több mint 50%-a vagy az igazgatóbizottsági szavazatok 

több mint 50%-a az alapító közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, valamint azon egyéb jogi 

személyek felett, amelyekben az összbevétel több mint 50%-át helyi közpénzek alkotják (a továbbiakban: 
szervek és szervezetek). 

 

6. szakasz 
 

 A helyi költségvetési felügyelő és ellenőr a feladatkörét A költségvetési rendszerről szóló törvény 

(SzK Hivatalos Közlönye, 2002/9 és 2002/87) 68. szakaszának rendelkezéseivel összhangban látja el. 
 

III. A KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐ JOGOSÍTVÁNYAI ÉS ISMERTETŐJELEI 

 

7. szakasz 
 

 A költségvetési ellenőr a szerveknél és szervezeteknél ellenőrzi az üzleti könyveket, a jelentéseket, a 

nyilvántartásokat és az egyéb dokumentációt, azok törvényes és rendeltetésszerű használata céljából, a 
Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának (a továbbiakban: Végrehajtó Bizottság) programja alapján. 

 Az előző bekezdés szerinti ellenőrzéstől eltérően, a Végrehajtó Bizottság kérésére rendkívüli 

ellenőrzést kell végezni. 
 

8. szakasz 

 

 A költségvetési felügyelő az ellenőrzési teendőket a szerveknél és szervezeteknél a költségvetési 
felügyelőség elöljárója által megállapított, illetve kiadott munkaterv és ellenőrzési meghagyás alapján végzi. 
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 Az előző bekezdés szerinti meghagyás megállapítja:  az ellenőrzést végző költségvetési felügyelőt, 

az ellenőrzéssel felölelt szervet vagy szervezetet, az ellenőrzés tárgyát és az ellenőrzés végrehajtásának 

határidejét. 
 

IV. A KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET ELJÁRÁSA 

 

9. szakasz 
 

 A költségvetési felügyelő hivatalos személy és ezt hivatalos igazolvánnyal igazolja. 

 A költségvetési felügyelő az ellenőrzés megkezdése előtt köteles az ellenőrzést bejelenteni azon 
szerv vagy szervezet vezető tisztségviselőjének, amelynél ellenőrzést fog végezni. 

 Kivételesen, az ellenőrzést nem kell bejelenteni, ha az ellenőrzési meghagyás erről kifejezetten így 

rendelkezik. 
 A költségvetési felügyelő követelésére, a szerv illetve a szervezet felelős személye köteles az 

ellenőrzés tárgyával kapcsolatban írásbeli magyarázattal szolgálni. 

 

10. szakasz 
 

 A költségvetési felügyelő írásbeli végzéssel elrendeli a hiányosságok kiküszöbölését, ha az 

ellenőrzés folyamán megállapítja, hogy nem végezték el az összeírást, hogy nem mutatták ki a vagyon, a 
tőke, a kötelezettségek, a bevételek és a kiadások állását vagy a pénzügyi eredményt, illetve amennyiben a 

könyvelési nyilvántartások nem teljesek, rendezettek és naprakészek, vagy ha az elszámolásokat nem az 

előírásos módon végezték el, s emiatt az ellenőrzés elvégzése nem lehetséges. 
 A költségvetési felügyelő az előző bekezdés szerinti hiányosságok észlelése esetén kijelöli a 

határidőt azok kiküszöbölésére, amely a végzés kézbesítésétől számított 30 napnál hosszabb nem lehet.  

 A költségvetési felügyelő végzése ellen a szerv, illetve a szervezet a végzés vételétől számított  3 

napon belül kifogást emelhet. 
 A szerv vagy a szervezet köteles a végzés végrehajtásáról a költségvetési felügyelőt értesíteni, aki az 

értesítés vétele, illetve a végzés végrehajtására megszabott határidő letelte után, folytatja az ellenőrzést. 

 
11. szakasz 

 

 A költségvetési felügyelő az elvégzett ellenőrzésről jegyzőkönyvet állít össze. 

 Mielőtt megküldi a jegyzőkönyvet, a költségvetési felügyelő a leletét ismerteti azon szerv, illetve 
szervezet felelős személyeivel, amelynél az ellenőrzést végezte. 

 A jegyzőkönyvben megjelöli az összes esetleges törvénytelenségeket vagy szabálytalanságokat, a 

bizonyítékokat, amelyek alapján azokat megállapította, a javasolt intézkedéseket és a végrehajtásukra 
megszabott határidőket. 

 A költségvetési felügyelő leletére a szerv, illetve a szervezet a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 

8 napon belül megjegyzéseket nyújthat be. 
 Ha a leletre tett megjegyzést megalapozottnak találja, a költségvetési felügyelő elkészíti a 

jegyzőkönyv kiegészítését és azt a megjegyzés vételétől számított 15 napon belül megküldi a szervnek, 

illetve a szervezetnek. 

 A megjegyzések megalapozatlansága esetén, a költségvetési felügyelő értesíti erről a szervet, illetve 
a szervezetet. 

 A jegyzőkönyvben kijelölt határidőben, a szerv illetve a szervezet köteles értesíteni a költségvetési 

felügyelőt a hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedésekről és mellékelni erről a bizonyítékokat. 
 Az előző bekezdés szerinti értesítés vételét követően a költségvetési felügyelő elvégzi az ellenőrzést 

és erről feljegyzést készít.  

 
12. szakasz 

 

 Ha a szerv, illetve a szervezet nem jár el az előző szakasz értelmében javasolt intézkedések szerint, a 

költségvetési felügyelő határozattal elrendeli a szükséges intézkedéseket és kijelöli a megállapított 
törvénytelenségek kiküszöbölésének határidejét. 



Broј 3. 23.04.2004. СТРАНА 45. OLDAL 2004.04.23.  3. szám 

  

 Az előző bekezdés szerinti határozatot a 9. szakasz értelmében javasolt intézkedések végrehajtási 

határidejének leteltétől számított 15 napon belül kell meghozni.  

A költségvetési felügyelő határozata ellen a szerv, illetve a szervezet a határozat vételétől számított 8 
napon belül fellebbezhet a Végrehajtó Bizottsághoz. 

 A fellebbezésről a vételétől számított 30 napon belül a Végrehajtó Bizottság dönt, közigazgatási 

eljárásban végleges határozattal. 

  
V. AZ ELLENŐRZÉS MŰKÖDÉSE ÉS JOGOSÍTVÁNYAI 

 

13. szakasz 
 

 Az ellenőrzés értékelést ad a szervek és a szervezetek munkájának módjáról és folyamatáról, ami 

magában foglalja a belső ellenőrzés eljárásainak és betartásának, a belső ellenőrzési rendszer megfelelő 

voltának, eredményességének és teljességének, az eszközök törvényes használatának, a munka 
hatékonyságának, gazdaságosságának és eredményességének előzetes vizsgálatát. 

 Az ellenőrzésnek tanácsadó szerepe van a kockázatkezelés folyamatának, az ellenőrzés 

folyamatának és a szervekben és szervezetekben való igazgatás folyamatának fejlesztésével kapcsolatban, 

valamint a belső ellenőrzés új rendszereinek és folyamatainak bevezetése alkalmával.  
 Az ellenőrzés a szerveket és szervezeteket vezető tisztségviselők számára független és tárgyilagos 

véleményt biztosít a belső ellenőrzés rendszerének megfelelő voltáról. 
  

14. szakasz 
 

 Az ellenőrzés teendőit munkaprogram alapján kell végezni, amelyet a Végrehajtó Bizottság hoz 

meg. 

 Az előző bekezdés szerinti ellenőrzéstől eltérően, a Végrehajtó Bizottság követelésére külön 
vizsgálatokat kell végezni. 

 

VI. AZ ELLENŐRZÉS ELJÁRÁSA 
 

15. szakasz 
 

 Az egyedi ellenőrzés a végrehajtás tervének előkészítéséből, az információk beszerzéséből, 

vizsgálatából és értékeléséből, az ellenőrzés folyamatának vizsgálatából és a jelentés kidolgozásából áll.  
 Az egyedi ellenőrzést az ellenőrzés vezetőjének felhatalmazása alapján (az ellenőrzés 

munkaprogramjával, illetve az előző szakasz szerinti követeléssel összhangban) kell végezni, amely 

megállapítja a szervet illetve szervezetet, amelyben az ellenőrzés eljárását le kell folytatni, az ellenőrzés 
elvégzésének idejét, az ellenőrzés eljárásával felölelt időszakot, valamint az ellenőröket – a bizottsági 

tagokat. 

 Az ellenőr kérésére, a szerv illetve a szervezet felelős személye köteles az ellenőrzés tárgyával 
kapcsolatban írásbeli magyarázatot összeállítani. 
 

16. szakasz 
 

 Az ellenőrzés eljárásának befejezése után jelentést kell készíteni a leletről és az ellenőrzés eljárása 

keretében megállapított hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó ajánlásokról. 
 Ha az ellenőrzés eljárás folyamán megállapítást nyert, hogy voltak hiányosságok, a jelentésben meg 

kell jelölni azok mibenlétét, intézkedéseket kell javasolni a kiküszöbölésükre és határidőket kell kijelölni a 

végrehajtásukra.  
 A jelentést meg kell küldeni az ellenőrzéssel felölelt szerv illetve szervezet tisztségviselőjének, aki a 

jelentés megküldésétől számított nyolc napon belül megjegyzéseket nyújthat be. 

 A jelentésre tett megjegyzések megalapozottsága esetén, az ellenőr elkészíti a jelentés kiegészítését, 
amelyet a megjegyzés vételétől számított 15 napon belül megküld az érintett szervnek illetve szervezetnek.  

 A benyújtott megjegyzések megalapozatlansága esetén, az ellenőr erről írásban értesíti az érintett 

szervet, illetve szervezetet.  

 A jelentésben kijelölt határidőben a szerv illetve a szervezet köteles az ellenőrt a foganatosított 
intézkedésekről értesíteni és erről bizonyítékokat mellékelni. 

 Az előző bekezdés szerinti értesítés vétele után az ellenőr elvégzi a javasolt intézkedések 

végrehajtásának ellenőrzését, és erről hivatalos feljegyzést készít.  
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17. szakasz 

 
 Ha a szerv illetve a szervezet nem jár el az előző szakasz értelmében javasolt intézkedések szerint, 

az ellenőr határozattal elrendeli a szükséges intézkedéseket és kijelöli a megállapított törvénytelenségek 

kiküszöbölésének határidejét. 

 Az előző bekezdés szerinti határozatot a 14. szakasz értelmében javasolt intézkedések végrehajtási 
határidejének leteltétől számított 15 napon belül kell meghozni. 

 Az ellenőr határozata ellen a szerv illetve a szervezet a határozat vételétől számított 8 napon belül 

fellebbezhet a Végrehajtó Bizottsághoz. 
 A fellebbezésről a Végrehajtó Bizottság a fellebbezés vételétől számított 30 napon belül dönt, 

közigazgatási eljárásban végleges határozattal. 

 
 

VII. A FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

18. szakasz 
 
 

 A helyi költségvetési felügyelő és ellenőrző szolgálat független a munkájában. 
 A helyi költségvetési felügyelő és ellenőrző szolgálatnak a munkájában hozzáférése van az összes 

adatokhoz, dokumentumokhoz, jelentésekhez és információkhoz a szerveknél és szervezeteknél amelyek 

felett a felügyeletet és az ellenőrzést gyakorolja. 

 A helyi költségvetési felügyelő és ellenőrző szolgálatnak rendelkezésére állnak a megfelelő 
erőforrások (személyzet, helyiség és felszerelés), amelyek biztosítják feladatkörének teljesítését. 

 Feladatkörének teljesítése során a helyi költségvetési felügyelő és ellenőrző szolgálat köteles a 

szolgálati és az üzleti adatok titkosságát megőrizni. 
 A helyi költségvetési felügyelő és ellenőrző szolgálat a Végrehajtó Bizottságnak jelentést tesz a 

felügyelet és az ellenőrzés végrehajtásáról, a leletekről, az intézkedésekről és a megfelelő ajánlásokról. 
 

 
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
19. szakasz 

 
 A költségvetési felügyelőnek-ellenőrnek joga van a fizetésre. 
 A költségvetési felügyelő-ellenőr fizetésének elszámolására és folyósítására a helyi önkormányzat 

végrehajtó szerve által megállapított szorzószámot kell alkalmazni. 

 
20. szakasz 

 
 A költségvetési felügyelő-ellenőr érvényesíti a munkán alapuló egyéb jogokat is, az állami szervek 

munkaviszonyaira és fizetéseire vonatkozó jogszabályokkal összhangban. 
 

 
21. szakasz 

 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 47-2/2004-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22.  elnöke 
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32. 

 

 A vállalatokról szóló törvény (JSzK Hiv. Lapja, 96/29, 97/29, 98/59, 98/74, 01/9 és 02/36 szám) 8., 
A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2000/25 

szám) 4., A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 és 2002/33 szám) 30., és 

Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/2 

szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2004. április 22-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 

ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 

 A  Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat alapításáról szóló határozatban 

(Topolya község Hiv. Lapja 96/6, 97/2, 2001/10 és 2002/10 szám) a határozat címe a «KÖZMŰVESÍTÉSI» 
szó után a «TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI» szavakkal egészül ki. 

 

2. szakasz 
 

 Az 1. szakasz a „létesítményeihez” szó után az „és a településtervezéshez és –rendezéshez” 

szavakkal egészül ki. 
 

3. szakasz 

 

 A 2. szakasz így módosul:  
„A Közvállalat cégneve: „TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS  

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI  ÉS – RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT” 

A Közvállalat rövidített cégneve: „TELEKRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS 
-RENDEZÉSI KV”. 

A Közvállalat székhelye: Topolya, Tito marsall utca 70. szám” 

 

4. szakasz 
 

 Az 5. szakasz így módosul: 

 „A Közvállalat alaptevékenysége: 
 

01412 Parkok és üdülőterületek rendezése és fenntartása 

E tevékenység magában foglalja: 
- 74201 alcsoportba besorolt kertek és sportpályák terveinek és tervrajzainak elkészítését 

45110 Létesítmények lebontása és szétzúzása, földmunkálatok 

Telek építésre való előkészítése, talált létesítmények eltávolítása, helyreigazítási munkálatok, 

kommunális létesítmények és vezetékek építésének szervezése 
45210 Építési munkálatok durva kivitelezése és specifikus mélyépítési munkálatok 

45220 Tetőszerkezetek szerelése és tetőfedés 

45230 Utak, röptéri futópályák és sportpályák építése 

Helyi és osztályozatlan utak rendezése és fenntartása a települések utcáiban 
45310 Villamos vezetékek és berendezések összeállítása 

45340 Egyéb szerelési munkálatok 

45540 Festés és üvegezés 
63214 Szolgáltatások a közúti közlekedésben 

E tevékenység magában foglalja: 

- az utasok, a jószága vagy az árúk közúti szállításával kapcsolatos tevékenységeket, az 

autóbusz-állomások, az árukezelő és hasonló állomások létesítményeinek üzemeltetését 
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- az utak, hidak, alagutak, parkolóhelyek vagy garázsok és kerékpármegőrzők üzemeltetésével 

kapcsolatos kísérő tevékenységeket 

- a lakókocsik téli időszakban való őrzését 
70110 Ingatlanhasznosítási tervek kidolgozása 

E tevékenység magában foglalja: 

- az ingatlanhasznosítási tervek kidolgozását, 

- a pénzügyi, műszaki és egyéb eszközök összevonását az ingatlanok hasznosítási terveinek 
megvalósítására későbbi eladásuk céljából, a lakó- és egyéb épületek esetében 

70120 Ingatlanok  vásárlása és eladása saját számlára 

70200 Ingatlanok bérbeadása 
70310 Ingatlanügynökség 

70320 Ingatlanok kezelése mások számlájára. 

Üzleti és lakóépületek és lakások karbantartási teendőinek, valamint olyan egyéb teendőknek a 
megszervezése és ellátása, amelyekkel a lakások és az üzlethelyiségek tulajdonosai és 

rendelkezési jogának alanyai a vállalatot megbízzák 

72300 Adatfeldolgozás 

E tevékenység magában foglalja: 
- az adatoknak az igénylő programja vagy saját program szerinti feldolgozását 

- a komplett adatfeldolgozást 

- az adatbetáplálási szolgáltatásokat 
- a mások tulajdonában levő adatfeldolgozási rendszerek irányítását és működtetését 

72400 Adatbázisok létrehozása 
E tevékenység magában foglalja: 

- az adatbázisokkal kapcsolatos tevékenységeket 

- az adatbázisok kialakítását: adatok egy vagy több forrásból való összegyűjtését, 
- az adatok bevitelét: az információkat előzetesen megállapított formában rögzítő 

számítógépes nyomtatványok előkészítését, 

- az adatbázisok elérhetővé tételét: a meghatározott rend vagy sorrend szerinti adatszolgáltatást 

közvetlen vagy szelektív elérhetőség mellett minden egyes igénybevevő vagy meghatározott 
igénybevevők részére, igény szerint 

74112 E tevékenység magában foglalja: 
- a közjegyzők, békéltető bírók, döntőbírók, revizorok, szakértők, stb. tevékenységét 

E tevékenység nem foglalja magában: 

- a 75230 alcsoportba besorolt bíróságok tevékenységét, 
- a 74140 alcsoportba besorolt dolgozók és szervezetek közötti közvetítést és egyezséget 

74120 Számviteli és könyvelési teendők és ellenőrzési teendők: adótanácsadási teendők 

74140 Consulting és menagement tevékenységek 

Gazdasági, szervezési és technológiai szolgáltatások, tanácsadó szolgáltatások nyújtása, 
alapítók és egyéb megrendelők beruházási programjainak kidolgozása, szakértői vélemények 

szolgáltatása 

74201 Területi tervezés 
E tevékenység magában foglalja: 

- a területi és a város- és településrendezési tervezést 

74202 Építészeti és egyéb létesítmények tervezése 
74203 Engineering 

74204 Egyéb műépítészeti és mérnöki tevékenységek és műszaki tanácsadás 

E tevékenység magában foglalja: 

- a tanácsadó és műépítészeti teendőket: az ellenőrzést, az építést, stb. 
- a geodéziai vizsgálatokat: a terep földméréstani előkészítését, a vízrajzi méréseket, a 

földfelszín alatti méréseket, a mezsgyék felmérését (kitűzését), a térképészeti és 

területtervezési tájékoztatást, az ipari és építészeti felméréseket, stb. (saját szükségletekre) 
Reklám és propaganda 

74300 Műszaki vizsgálat és elemzés 
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74402 Egyéb reklám- és propagandaszolgáltatások. A 7440 és 74402 alpcsoportba sorolt 

tevékenységek felölelik: 
- a reklámok tervezését és nyílt területen való felállítását, pl.: reklámtáblák és –burkolatok, 

hirdetőtáblák, kirakatok és kiállítócsarnokok felállítását, járművekre és személygépkocsikra 

való címfestést, stb. 

Mezőgazdasági szolgáltatások 
74830 Másolás, fénymásolás és hasonló tevékenységek 

75130 Gazdaság beállítása és eredményesebb ügyvitelének elősegítése 

75140 Az állam működéséhez kapcsolódó kísérő tevékenységek 
 

 A Közvállalat  egyéb teendőket is ellát a község jogszabályaival összhangban. 

 A Közvállalat kisebb terjedelemben és átmenetileg a tevékenységének szolgálatában álló és azzal 
szokás szerint együtt járó tevékenységeket is végezhet.” 

 

5. szakasz 

 
 А Тelekrendezési Kv a felszámolás alatt álló topolyai és kishegyesi Településrendezési Kv-tól 

munkaviszonyba átvesz 5 dolgozót a törvényes feltételek létrejövetele után a Munkaerőpiaci Szolgálat útján. 

Topolya község, mint alapító, biztosítja és a Telekrendezési Kv folyószámlájára havonta átutalja a 
törvényben előirányozott eszközöket az 5 átvett dolgozó fizetéseinek és összes egyéb adóinak, járulékainak 

és anyagi költségeinek kifizetésére. 

 
6. szakasz 

 

 A Közvállalat alapszabályát és egyéb aktusait e határozat rendelkezéseivel a meghozatalától 

számított 90 napon belül egybe kell hangolni. 
 

7. szakasz 

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

hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 023-17/2004-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya a Községi Képviselő-testület 
2004.04.22.  elnöke 

 

33. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2003/47 szám) 72. szakaszának 3. 

bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9 és 2004/33 szám) 30. 

szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 
2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 33. szakaszának 4. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 

2004. április 22-i ülésén, meghozta e  

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A TOPOLYAI TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATNAK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

TERVEZÉSI TEENDŐK SZAKMAI ÉS ÜGYINTÉZÉSI-TECHNIKAI RÉSZÉNEK 

ELLÁTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁSÁRÓL 
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1. szakasz 

 
 E határozattal a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és –

Rendezési Közvállalatot (a továbbiakban: Településrendezési Kv) megbízzuk a településrendezési tervezési 

teendők szakmai és ügyintézési-technikai részének, illetve a rendezési tervek kivonatainak elkészítésével és 

kiadásával, a rendezési  tervvel nem felölelt körzetben épülő létesítmény építésének településrendezési-
műszaki feltételeiről szóló aktus kiadásával, a parcellázás és újraparcellázás céljaira szolgáló rendezési 

tervek elkészítésével, a szomszédos parcellák mezsgyéinek kiigazításával, valamint az ideiglenes építkezési 

szabályok javaslatainak kidolgozásával kapcsolatos teendőknek az ellátásával. 
 

2. szakasz 

 
A Telekrendezési Kv. a topolyai Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának előzetes 

egyetértésével meghatározza az 1. szakasz szerinti teendők ellátásának díjszabását. 

 

3. szakasz 
 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 023-18/2004-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22. elnöke 

 

34. 
 

 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 97/16 és 98/42 

szám) 2.  és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 
2004/2 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. április 22-i ülésén, 

meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ  

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

1. szakasz 
 

 A kommunális tevékenységekről szóló határozatban (Topolya község Hivatalos Lapja 97/3, 2002/5, 

2002/6, 2003/12 és 2004/2 szám) a 11. szakasz 3. bekezdésében az „5.” és „6.” pont törlendő.   
 A 4. bekezdés a „bekezdésének” szó után az „5.” és „6.” ponttal egészül ki. 

 

2. szakasz 
 

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

hatályba. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 352-8/2004-I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22.  elnöke 
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35. 

 
A közbevételekről  és -kiadásokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/76 , 92/41, 93/18, 93/37, 

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

Közlönye, 02/9 és 02/33 szám) 78. szakaszának 1. pontja és Topolya község statútumának (Topolya község 

Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4 és 04/2 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő testülete, 
a 2004. április 22-i ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 

  

 A községi közigazgatási illetékekről szóló határozatban (Topolya község Hiv. Lapja, 2003/12 szám) 
a 6. számú díjtétel így módosul: 

 

 „Az alábbiakkal kapcsolatos kereseteket elbíráló aktusra:  

1. Munkálatok bejelentése:  

 - új létesítmény építése 3.000,00 

 - régi létesítmény felújítása  1.000,00 

 - létesítmény bővítése  2.000,00 

 - létesítmény helyreállítása 500,00 

 - létesítmény átalakítása 500,00 

2.  Kísérő létesítmény építése  

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

3. Beruházási karbantartási munkálatok kivitelezése 300,00 

4. Folyó karbantartási munkálatok kivitelezése 150,00 

5.  Előkészítő munkálatok bejelentése 1.000,00 

6.  Rokkantak közlekedését akadályozó körülmények elhárítása 50,00 

7. Építmény lebontása 1.000,00 

8. Belső gáz-, víz- és csatornavezetékek és e vezetékek csatlakozásainak kiépítése 500,00” 
 

2. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 434-33/2004-I Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2004.04.22. elnöke 

 

 
36. 
 

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 97/16. és 98/42. szám) 4. 

szakasza 1. bekezdésének 4. pontja,  A közúti forgalomban való szállítmányozásról 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, 2002/12, 2003/4 és 2004/2. szám) 33. szakasza alapján, Topolya Község Képviselő-

testülete, a 2004. április 22-i ülésén, meghozta e 
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H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 

               A Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozat (Topolya Község Hiv. 
Lapja, 96/3. és 2001/11 szám) 15. szakaszának 1.) pontja a következő új 4. ponttal egészül ki: “Sokolac-

birtokrészleg”. 

 Az eddigi 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pont 5., 6., 7., 8., 9. és 10. ponttá válik. 
  

 

 

 
2. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:  344-13/2004-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22. elnöke 
 

37. 

 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 és 2002/33 szám) 30. 

szakaszának 8. pontja, Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4 és 2004/2 szám) 33. szakaszának 9. pontja és a Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési 

Közvállalat alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja 96/6, 97/2, 2001/10 és 2002/10 szám) 9. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. április 22-i ülésén, meghozta e 

 

V É G Z É S T 

 

A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 

ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 

 

 Jóváhagyjuk A Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat alapszabályát 
módosító és kiegészítő határozatot, amelyet a Közvállalat igazgatóbizottsága 2004.04.07-én 121-1 szám alatt 

hozott meg. 

 
II. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

  
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 110-15/2004-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22. elnöke 
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38. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 és 2001/27 szám) 152. szakasza 
és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 

33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. április 22-i ülésén, meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÉPVISELŐJE MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Megállapítjuk, hogy Pistyák Zoltán, topolyai képviselőnek a képviselői megbízatása Topolya község 
Képviselő-testületében elhalálozása miatt megszűnt. 

 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám:  Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22. elnöke 

 

39. 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 

szám) 108. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. április 22-i ülésén, meghozta az 

alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE VÉGREHAJTÓ 

BIZOTTSÁGI TAGJA TISZTSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSÉRŐL ÉS MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

 
I. 

 

 PISTYÁK ZOLTÁN tisztsége Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságában  a  
elhalálozása miatt megszűnik. 
 

II. 

 
 GULYÁS SÁNDOR pacséri lakost Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának 

tagjává 2004. április 23-i hatállyal megválasztjuk. 

 
III. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-18/2004-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.04.22. elnöke 
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40. 

 A politikai pártok finanszírozásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2003/72 és 2003/75 

szám) 4. szakasza és A Topolya község 2004. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2003/12 szám) alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 

2004. 03.09-i  1. ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A POLITIKAI PÁRTOK RENDES MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSÁRA 

 SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 

  
 A politikai pártok rendes működésének finanszírozására szolgáló eszközök elosztásáról szóló 

2004.02.10-i 4-11/2004-II számú végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2004/2 szám) II. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 
  

 

„Az eszközök 72.000,00 dinárt kitevő részét havi szinten 6.000,00 dinár összegben, illetve 1.000,00 

dinárt kitevő egyenlő összegekben kell elosztani a topolyai Községi Képviselő-testületben képviselővel 
rendelkező alábbi politikai pártok között: 

 Politikai párt: Számla száma:    

 1. Vajdasági Magyar Szövetség 260-0056780016721-02 
 2. Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, 340-14357-24 

 3. Szerbiai Szocialista Párt, 355-1030035-55 

 4. Szerbiai Demokrata Párt, 205-70245-37 

 5. Jugoszláv Baloldal 110-4016710001351-29 
 6. G 17 Plusz 345-5001723922802-16”. 

 

II. 
 

 A III. pont az alábbiak szerint módosul:  

„Az eszközök 168.000,00 dinárt kitevő részét havi szinten 14.000,00 dinár, illetve képviselőnként 
311,00 dinár összegben a politikai pártok között a topolyai Községi Képviselő-testületben levő képviselőik 

számának arányában kell elosztani, az alábbiak szerint: 

 1. Vajdasági Magyar Szövetség – 23 képviselő – 7.153,00 dinár, 

 2. Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége – 8 képviselő – 2.488,00 dinár, 
 3. Szerbiai Szocialista Párt – 10 képviselő – 3.110,00 dinár, 

 4. Szerbiai Demokrata Párt – 2 képviselő – 622,00 dinár, 

 5. Jugoszláv Baloldal – 1 képviselő – 311,00 dinár 
 6. G 17 Plusz – 1 képviselő – 311,00 dinár”. 

 

 

III. 
 

 E végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 

2004.március 1-jétől kell alkalmazni. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

Szám: 4-11/2004-II Mr. Szombathy Zoltán s.k., 

Topolya, a Végrehajtó Bizottság 

2004.03.09. elnöke 
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41. 

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 Képviselő-
testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2004. március 9-i ülésén, meghozta a következő 
 

V É G Z É S T 

 

A LEGELŐKNEK ÉS JÓSZÁGJÁRÁSOKNAK A FALVAK HASZNÁLATÁBA VALÓ 

VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TEREPI TÉNYÁLLÁST 

MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 

 Megalakítjuk a Legelőknek és Jószágjárásoknak a Falvak Használatába Való Visszatérítésére 

Irányuló Eljárással Kapcsolatos Terepi Tényállást Megállapító Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 
 

II. 

 
 Kinevezzük a Bizottság tagjait, az alábbiak szerint: 

 1. Balog Sándor,  

 2. Dudaš Saša, 
 3. Vuĉković Slobodan, 

 4. (az ingatlan helye szerinti) helyi közösség képviselője. 

 

III. 
 

 A Bizottság köteles a tárgyat képező parcellákon-legelőkön és jószágjárásokon helyszíni szemlét 

tartani, az észlelt tényállásról jegyzőkönyvet készíteni és azt további eljárásra a vagyonjogi szolgálatnak 
eljuttatni. 

 

IV. 

  
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

Szám:  Mr. Szombathy Zoltán s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 

2004.03.9. elnöke 

 

 
42. 

 

A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 92/8, 97/3 és 2000/5 szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és A Községi 

Közigazgatásról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/5 szám) 10. és 16. szakasza alapján, 

a Topolyai Községi Közigazgatás titkárának javaslatára, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó 
Bizottsága meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI, ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI, KÖZSZOLGÁLATI ÉS 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY MEGBÍZOTT OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 
 

 ĈEVARUŠIĆ IBOLYA okleveles jogászt, a topolyai Községi Közigazgatás dolgozóját, a 

Társadalmi Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási Osztály 

megbízott osztályvezetőjévé 2004. április 10-i hatállyal kinevezzük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 112-15/2004 Mr. Szombathy Zoltán s.k., 

Topolya, a Végrehajtó Bizottság 

2003.04.06. elnöke 
 

43. 

 

A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 92/8, 97/3 és 2000/5 szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és A Községi 

Közigazgatásról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/5 szám) 10 és 16. szakasza alapján, 

a Topolyai Községi Közigazgatás titkárának javaslatára, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó 
Bizottsága meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

A PÉNZÜGYI OSZTÁLY MEGBÍZOTT OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK 

KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 

 FEKETE ILDIKÓ okleveles közgazdászt, a topolyai Községi Közigazgatás dolgozóját, a Pénzügyi 
Osztály megbízott osztályvezetőjévé 2004. április 16-i hatállyal kinevezzük. 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

Szám: 112-16/2004 Mr. Szombathy Zoltán s.k.,  
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 

2003.04.06. elnöke 

 

Sor- 
szám 

T A R T A L O M OLDAL 

   

26. Határozat Topolya község statútumának módosításáról 35. 
   

27. Határozat Topolya község statútumának módosításáról 35. 
   

28. Határozat Topolya község Képviselő-testülete Ügyrendjének módosításáról 
és kiegészítéséről 36. 

   

29. Határozat Topolya község 2003. évi költségvetésének zárszámadásáról 36. 
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30. Határozat a környezetvédelemre és –fejlesztésre szolgáló eszközök 
biztosításáról  38. 

   

31. Határozat a helyi felügyelő és ellenőrző szolgálatról 42. 

   

32. Határozat A Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat 
alapításáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről 47. 

   

33. Határozat a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és 
Településtervezési és –Rendezési Közvállalatnak a településrendezési 

tervezési teendők szakmai és ügyintézési-technikai részének ellátásával való 
megbízásáról 49. 

   

34. Határozat A kommunális tevékenységekről szóló határozat módosításáról 50. 

   

35. Határozat A községi közigazgatási illetékekről szóló határozat módosításáról 
és kiegészítéséről 51. 

   

36. Határozat A Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló 
határozat kiegészítéséről 51. 

   

37. Végzés A Telekrendezési, Útgazdálkodási, és Közművesítési  Közvállalat 
alapszabályát módosító és kiegészítő határozat jóváhagyásáról 52. 

   

38. Végzés a topolyai Községi Képviselő-testület képviselője megbízatásának 
megszűnéséről 53. 

   

39. Végzés Topolya község Képviselő-testülete végrehajtó bizottsági tagja 
tisztségének megszűnéséről és megválasztásáról 53. 

   

40. Végzés A politikai pártok rendes működésének finanszírozására szolgáló 
eszközök elosztásáról szóló végzés módosításáról 54. 

   

41. Végzés a legelőknek és jószágjárásoknak a falvak használatába való 
visszatérítésére irányuló eljárással kapcsolatos terepi tényállást megállapító 

bizottság kinevezéséről  55. 

   

42. Végzés a Társadalmi Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati 
és Jogsegélyszolgáltatási Osztály megbízott osztályvezetőjének 

kinevezéséről 55. 

   

43. Végzés a Pénzügyi Osztály megbízott osztályvezetőjének kinevezéséről 56. 
 

 
Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Társadalmi Tevékenységügyi,  Általános Igazgatási, 

Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási Osztálya. Tel: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi 

Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2004. évre 6.080,00 dinár. Befizetőszámla: 
840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya község Hivatalos 

Lapjára”. 
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