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39. 
 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (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, 2003/4 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete, a 2005. május 26-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  

ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

 

 Topolya község 2004. évi költségvetésének pénzügyi eredménye A költségvetési rendszer 
szabványos besorolási és számlakeretéről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 02/92, 
03/64, 03/125, 04/58, 04/63, 04/85, 04/99 és 04/140 szám) értelmében a következő: 

  

 - Folyó bevételek (7. rovat) 239.220.621,84 

 - Hiteltörlesztésen alapuló bevételek (9. rovat)  702.000,00 

 ÖSSZBEVÉTEL : 239.922.621,84 

 

 - Folyó kiadások (4. rovat) 225.558.537,78 

 - Nem pénzügyi vagyon költségei (5. rovat) 2.911.696,42 

 - Pénzügyi vagyon költségei (6. rovat)  2.469.000,00 

 ÖSSZKIADÁS: 230.939.234,20 

 

2. szakasz 

 

 A bevételtöbbletnek, mint a folyó bevételek és a folyó kiadások különbözetének az összege 
13.662.084,06 dinár. 

 

3. szakasz 

 

 A bevételtöbbletből fedezendők a nem pénzügyi vagyonra fordított eszközök összesen 2.911.696,42 
dinár, és a pénzügyi vagyonra fordított kiadások 1.767.000,00 dinár összegben. 

 

4. szakasz 

 

 A vagyon 2004.02.31-i állás szerinti összeírásáról szóló jelentésben adott meghagyás alapján a nem 
pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközök 1.700.000,00 dinárt kitevő részét a 0. rovat keretében a 

község vagyonaként kell elkönyvelni. 

 A Közép-Bácskai Regionális Rádió szükségleteire való felszerelés-beszerzés finanszírozásáról szóló 
szerződés alapján, 1.323.000,00 dinárt kitevő összeget az 1. rovat keretében a községnek a Topolyai TKv 
tőkéjében való tőkerészeként kell elkönyvelni. 
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5. szakasz 

 

 A folyó évi össz többlet összege 8.983.387,64 dinár és a következő módon kell felosztani: 

 - a költségvetés állandó tartalékába 481.990,48 dinár 

 - fennmaradó többlet 8.501.397,16 dinár. 

  

6. szakasz 

 

 A költségvetés állandó tartalékának állása a 2004. évi zárszámadás szerint 3.539.961,40 dinár. 

 

7. szakasz 

 

 A 8.501.397,16 dinárt kitevő folyó évi többletet a következő évre kell átvinni és a 722.573,08 dinárt 
kitevő előző évi többlettel együtt A Topolya község 2005. évi költségvetéséről szóló határozatban 

megállapított célokra kell felhasználni. 

 

8. szakasz 

 

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

szakaszának rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani. 

 

9. szakasz 

 

 A község 2004. évi költségvetéséből átutalt és az év végén felhasználatlanul a költségvetés 
felhasználóinak számláin maradt eszközök e felhasználók számláin maradnak. E felhasználók 2005. évi 

appropriációinak csökkentését a község 2005. évi pótköltségvetésének kidolgozásakor kell elvégezni. 

 

10. szakasz 

 

 A helyi hatóság konszolidált 2004. évi zárszámadását, amelyet Topolya község végrehajtó szerve 
elfogadott, a törvényben előirányozott határidőn belül meg kell küldeni a Szerb Köztársaság 
Pénzügyminiszterének. 

 

11. szakasz 

 

 E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 400-20/2005-II Fehér István, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.05.26. testület elnöke 

 
 

 

40. 
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 Az idegenforgalmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/35, 94/38 és 99/48 szám) 46. 
és 47, A közszolgálatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 91/42 és 94/71 szám 13. A 

helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2002/135 

szám) 18. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 

2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/12 szám) 33. szakaszának 8. pontja alapján, Topolya község Képviselő-
testülete, a 2005. május 26-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK ALAPÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 Az idegenforgalmi értékek fenntartása, megőrzése és védelme, valamint az idegenforgalom Topolya 

község területén való fejlesztése céljából külön szervezetként idegenforgalmi szervezet alakul. 
 

2. szakasz 

 
 Az idegenforgalmi Szervezet alapítója Topolya község Képviselő-testülete. 

 

3. szakasz 

 
 Az idegenforgalmi szervezet neve: «ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА 

ТОПОЛА» - TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE (a továbbiakban: Idegenforgalmi 

Szervezet). 
 Az Idegenforgalmi Szervezet a közszolgálatokra vonatkozó jogszabályok szerint működik és be kell 

jegyeztetni a bírósági cégjegyzékbe. 

 Az Idegenforgalmi Szervezet jogi személy és a törvényben és az alapszabályában meghatározott 
jogai és kötelezettségei vannak. 

 Az Idegenforgalmi Szervezet székhelye Topolya, Titó marsall u. 30 

Az Idegenforgalmi Szervezetnek pecsétje és bélyegzője van. 

A pecsét és a bélyegző formáját és tartalmát az alapszabály állapítja meg. 
 

4. szakasz 

 
Az Idegenforgalmi Szervezetnek védjegye (logója) van. 

 A védjegyet a polgármester állapítja meg a védjegy elvi megoldásának kidolgozására lefolytatott 

pályázat és a védjegy elvi megoldásának kidolgozását követő bizottság (a továbbiakban: bizottság) 

javaslatára. 
A háromtagú  bizottságot a polgármester nevezi ki. 

 

5. szakasz 
 

 Az Idegenforgalmi Szervezet teendői: 

 1) a község idegenforgalmának előmozdítása, 

 2) a helyi idegenforgalmi politika kialakításában és végrehajtásában való közreműködés, 
 3) a turisták idegenforgalmi helyeken való fogadása és tartózkodása általános feltételeinek javítása 

(az idegenforgalmi érdekű sportolási, üdülési és egyéb nyilvános jellegű kísérő tartalmak kommunális 

felszerelése, karbantartása és építésének ösztönzése) 

 4) az idegenforgalmi kínálat hordozóinak irányítása és koordinálása az idegenforgalmi és a 
kiegészítő tartalmak színvonalának emelése és sokrétűbbé tétele és az idegenforgalmi helyek idegenforgalmi 

vonzerejének megteremtése érdekében, 

 5) az idegenforgalmi tájékoztató-bemutató tevékenység, a művelődési, sport- és egyéb 
tevékenységek szervezése, valamint a szórakoztató és ünnepi rendezvények szervezése és értelmének 

kibontakoztatása,  
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 6) a községet magában foglaló idegenforgalmi körzet eredeti értékei (hagyományok, szokások, 
néprajzi hagyaték, stb.) őrzésének és bemutatásának előmozdítása, hozzáférhetővé tételük feltételeinek 

megteremtése, 

 7) az idegenforgalmi érdekű műemlékek és egyéb anyagi javak védelmének, fenntartásának és 

felújításának bemutatása és idegenforgalmi kínálatba való bekapcsolása, 
 8) az idegenforgalom népszerűsítése és fejlesztésének ösztönzése a község idegenforgalmi 

szempontból fejletlen helységeiben is, 

 9) az idegenforgalom bemutatására vonatkozó tervek és programok kidolgozása a Szerb Köztársaság 
és Vajdaság Autonóm Tartomány idegenforgalma bemutatásának stratégiájával összhangban, 

 10) a turisták egységes nyilvántartásának vezetése a község területén, a tartózkodási illeték 

megfizettetésének ellenőrzése és az adatok szakmai feldolgozása céljából, 

 11) idegenforgalmi szervezeti egységek  létesítése az idegenforgalmi helyeken, 
 12) a község idegenforgalmának fejlesztése érdekében álló egyéb teendők ellátása. 

 

6. szakasz 
 

 Az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységei: 

 
22110 Könyvek, brosúrák, zenei művek és egyéb publikációk kiadása 

22130 Folyóiratok és hasonló időszakos kiadványok kiadása 

22140 Zenei felvételek kiadása 

22150 Egyéb kiadó tevékenység 
52470 Kiskereskedelem könyvekkel, újságokkal és íróeszközökkel 

52480 Egyéb kiskereskedelem szaküzletekben 

55211 Gyermek- és Ifjúsági üdülők 
55212 Hegyi turistaotthonok és –házak 

55220 Sátortáborok 

55232 Idegenforgalmi elszállásolás fizetővendég-szolgálatban, 
55233 Egyéb elszállásolás rövidebb tartózkodásra 

55300 Vendéglők 

63300 Utazási ügynökségek és túraszervezők tevékenysége, turisták segítésének másutt nem 

említett formái 
71400 Személyi és háztartási szükségletekre szolgáló tárgyak másutt nem említett kölcsönzése 

72300 Adatok feldolgozása 

72400 Adatbázisok kialakítása 
74401 Árumintavásárok rendezése 

74402 Egyéb reklám- és propagandaszolgáltatások 

74810 Fényképész szolgáltatások 

92720 Másutt nem említett egyéb üdülőtevékenységek, stb. 
 

 Az Idegenforgalmi Szervezet a tevékenységeit az alapító egyetértésével változtathatja meg. 

  
7. szakasz 

 

Az Idegenforgalmi Szervezet alapításához és működésének indításához szükséges eszközöket  a 
tartózkodási illetékből befolyó eszközökből és a községi költségvetésből kell biztosítani. 

 

8. szakasz 

 
 Az Idegenforgalmi Szervezet a tevékenységére szolgáló eszközöket a következő forrásokból 

szerzi a törvénnyel összhangban: 

1. a községi költségvetés eszközeiből, 
2. a saját tevékenységével megvalósított bevételekből, 

3. támogatásokból, adományokból, adakozásokból, ajándékokból és 

4. egyéb forrásokból. 
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9. szakasz 

 

 Az Idegenforgalmi Szervezet szervei: 

1. az igazgató, 
2. az igazgatóbizottság, és 

3. a felügyelőbizottság. 

Az Idegenforgalmi Szervezet szerveit a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel. Az 1. 
bekezdés szerinti szerveket négy éves időszakra kell kinevezni. 

 

10. szakasz 

 
 Az igazgató képviseli az Idegenforgalmi Szervezetet és irányítja a működését és gazdálkodását. 

 Az igazgató a törvényben és az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályában megállapított teendőket 

végzi. 
 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának vállalatigazgatói jogai és kötelezettségei vannak. 

 

 
11. szakasz 

 

 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója a megbízatási idejének letelte előtt is  felmenthető a 

tisztségéből. 
 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának felmentésére irányuló eljárást indítványozhatja az 

alapító a saját kezdeményezésére, az Idegenforgalmi Szervezet Igazgatóbizottságának kezdeményezésére 

vagy a polgármester javaslatára. 
 

12. szakasz 

 
 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottságának elnöke és 4 tagja van. 

 Az Igazgatóbizottságot a következő módon kell kinevezni: 

 - 3 tagot az alapító soraiból, 

 - 1 tagot az Idegenforgalmi Szervezetben foglalkoztatottak soraiból, 
 - 1 tagot a törvény szerint idegenforgalmi illetékkötelezetteknek minősülő idegenforgalmi vállalatok, 

vállalkozók és természetes személyek soraiból. 

  
13. szakasz 

 

 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága: 

 - meghozza az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályát és dönt a szervezet státuszának és 
székhelyének változtatásáról az alapító előzetes egyetértésével, 

 - előkészíti és elfogadja az ügyvitelről szóló évi  jelentést, a munkaprogramot, a félévi elszámolást és 

az évi zárszámadást, 
 - dönt a nyereség felosztásáról az alapító egyetértésével, 

 - előzetes jóváhagyást ad az alapeszközök elidegenítésére, 

 - irányelveket ad az igazgatónak az üzleti politika megvalósítására, 
 - dönt az Idegenforgalmi Szervezet szervezeti egységeinek a község területén levő idegenforgalmi 

helyeken való alapításáról, 

 - indítványozza az alapítónak az igazgató felmentését megbízatási idejének letelte előtt, 

- ellátja a törvényben, az alapító határozatában és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket 
is. 

 

14. szakasz 
 

 A felügyelőbizottságnak 3 tagja van. 

 A felügyelőbizottságot a következő módon kell kinevezni: 
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 - 2 tagot az alapító soraiból, 
 - 1 tagot az Idegenforgalmi Szervezetben foglalkoztatottak soraiból. 

 

15. szakasz 

 
 Az Idegenforgalmi Szervezet felügyelőbizottsága: 

 - felügyeletet gyakorol az Idegenforgalmi Szervezet igazgatásának és működésének törvényessége 

felett, 
 - áttekinti a félévi elszámolásokat és az évi zárszámadást, és megállapítja, hogy összhangban 

vannak-e a jogszabályokkal, 

 - megállapítja, hogy az üzleti könyveket és az egyéb dokumentációt rendesen és a jogszabályoknak 

megfelelően vezetik-e és dönt ezek szakértői véleményeztetéséről, 
 - beszámol  az alapítónak és az igazgatónak az Idegenforgalmi Szervezet pénzügyviteléről, 

 - véleményezi a nyereség felosztására vonatkozó javaslatokat, 

 - megtárgyalja a revizor jelentéseit, 
 - ellátja a törvényben, e határozatban és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is. 

 

 
16. szakasz 

 

 Az Idegenforgalmi Szervezet  alapszabálya részletesebben szabályozza az Idegenforgalmi Szervezet 

hatáskörét és belső szervezetét, szerveinek illetékességét, képviselését, foglalkoztatottjainak jogait, 
kötelességeit és felelősségét, teendői megszervezésének módját és a működésére nézve jelentős egyéb 

kérdéseket. 

Topolya község Képviselő-testülete jóváhagyja az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályát. 
  

17. szakasz 

 
 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának kinevezéséig az igazgató teendőit és felhatalmazásait 

megbízott igazgató, Kócán László látja el és gyakorolja. 

 A megbízott igazgató ellátja és gyakorolja az Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának összes 

teendőit és felhatalmazásait. 
  

 

18. szakasz 
 

 Az Igazgatóbizottság az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályát legkésőbb a kinevezésétől számított 

30 napon belül meghozza. 

 
19. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 332-21/2005-I Fehér István, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.05.26. testület elnöke 
41. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2002/9,  2004/33 és 2004/135 szám) 

78. szakaszának 3. pontja, és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 
2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 15. pontja alapján, Topolya község Képviselő-

testülete, a 2005. május 26.-i ülésén, meghozta az alábbi 
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H A T Á R O Z A T O T 

A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL 
 

1. szakasz 

 
 E határozat a Topolya község területén levő idegenforgalmi létesítményekben való elhelyezésért 

fizetendő tartózkodási illetéket állapítja meg. 

 
2. szakasz 

 

 Tartózkodási illeték alanya az idegenforgalmi létesítményben elszállásolási szolgáltatást igénybe 

vevő polgár. 
3. szakasz 

 

 A tartózkodási illetéket az idegenforgalmi létesítményben való tartózkodásért naponta 60,00 dinár 
összegben kell fizetni. 

 

4. szakasz 
 

 A tartózkodási illeték fizetésétől mentesülnek: 

 1)  a gyermekek hét éves korukig, 

 2) a súlyos érzékszervi és testi rendellenességgel élő személyek (vakok, süketek, dystrophiások, 
stb.), 

 A 7-15 éves korú személyek az e határozat 3. szakasza szerinti tartózkodási illetéket 50%-kal 

csökkentett összegben fizetik. 
 

5. szakasz 

 
 A tartózkodási illetéket az elszállásolási szolgáltatást nyújtó jogi vagy természetes személy (a 

továbbiakban: szállásadó) fizetteti meg, az idegenforgalmi létesítményben nyújtott elszállásolási szolgáltatás 

megfizettetésekor. 

 
6. szakasz 

 

 A szállásadó köteles a tartózkodási illetéket a nyújtott elszállásolási szolgáltatás után a tartózkodási 
illeték alanyával megfizettetni, ellenkező esetben a megfizettetetlen tartózkodási illetéket a saját költségére 

befizetni. 

 

7. szakasz 
 

 A szállásadó köteles a nyújtott elszállásolási szolgáltatás számláján a tartózkodási illeték összegét, 

illetve az e határozat 4. szakasza szerinti esetben az illetékmentesség alapját külön feltüntetni. 
  

8. szakasz 

 
 A megfizettetett tartózkodási illetékből eredő eszközöket a szállásadó készpénzben fizeti be Topolya 

község költségvetésének javára az előírt befizetőszámlára, minden fél hónap, illetve minden hónap elteltétől 

számított 5 napon belül. 

9. szakasz 
 

 A tartózkodási illetéket, mint a község eredeti közbevételét a község költségvetéséből a község 

idegenforgalmi szervezetének kell átutalni, annak éves munkaprogramja alapján. 
 Az 1. bekezdés szerinti munkaprogramot a Községi Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

10. szakasz 
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 E határozat végrehajtásának felügyeletét a Községi Közigazgatás kommunális felügyelősége 

gyakorolja. 

11. szakasz 

 
 Szabálysértésért 10.000-500.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az elszállásolási szolgáltatást 

nyújtó jogi személy, ha 

 1) a tartózkodási illetéket az előírtnál nagyobb vagy kisebb összegben fizetteti meg (3. szakasz), 
 2) a tartózkodási illetéket az idegenforgalmi létesítményben nyújtott elszállásolási szolgáltatás 

megfizettetésével egyidejűleg nem fizetteti meg (5. szakasz), 

 3)  a nyújtott elszállásolási szolgáltatás számláján a tartózkodási illeték összegét, illetve az 

illetékmentesség alapját nem tünteti fel (7. szakasz), 
 4) a tartózkodási illetékből eredő eszközöket nem fizeti be az előírt befizetőszámlára az 

előirányozott határidőben (8. szakasz). 

 Az 1. bekezdés szerinti szabálysértésért 500-25.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi 
személy felelős személye és a természetes személy. 

 Az 1. bekezdés szerinti szabálysértésért 5.000-250.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az 

idegenforgalmi létesítményben elszállásolási szolgáltatást nyújtó vállalkozó. 
 

12. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 434-4/2005-I Fehér István, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 
2005.05.26.  testület elnöke 

 

42.  

 A közszolgálatokról szóló törvény (SzK. Hivatalos Közlönye, 91/42 és 94/71 szám) 3. és 4. szakasza 
és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 

2004/14 szám) 33. szakaszának 8. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. május 26-i 

ülésén meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 

TOPOLYA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZA ALAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. szakasz 
 

 Topolya község Képviselő-testülete (a továbbiakban: az alapító) a polgárok jogai érvényesítésének, 

illetve a polgárok és a szervezetek törvényben megállapított igényei kielégítésének és törvényben 

megállapított egyéb érdekei érvényesítésének a művelődés terén való biztosítása céljából megalapítja 
Topolya község Művelődési Házát. 

2. szakasz 
 

 Topolya község Művelődési Háza végzi azokat a tevékenységeket illetve teendőket, amelyek 

biztosítják a művelődési igények kielégítését és a művelődéssel kapcsolatos egyéb érdekek érvényesítését 
Topolya község területén. 

3. szakasz 
 

 Az intézmény neve: «Дом културе општине Бачка Топола», Topolya község Művelődési Háza (a 
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továbbiakban: Művelődési Ház). 

 Az 1. bekezdés szerinti intézmény rövidített neve: «Дом културе», Művelődési Ház. 

 A Művelődési Ház székhelye Topolya, Rade Končar utca 12. szám 

 

4. szakasz 
 

 A Művelődési Ház jogi személy és a jogi forgalomban megvannak mindazok a jogosítványai, 

amelyek a törvény és e határozat rendelkezései szerint megilletik. 

 

5. szakasz 
 

 A 2. szakasz szerinti teendők ellátására szolgáló eszközöket a Szerb Köztársaság, Vajdaság 

Autonóm Tartomány és Topolya község költségvetéséből, közvetlenül az igénybe vevőktől, termékek és 
szolgáltatások piaci értékesítéséből, adományokból, ajándékokból és egyéb forrásokból kell biztosítani a 

törvénnyel összhangban.  
 

II. TEVÉKENYSÉG 
 

6. szakasz 
 

 A Művelődési Ház a következő tevékenységeket végzi: 
 

22110 Könyvek, brosúrák, zenei művek és egyéb publikációk kiadása 

22120 Lapkiadás 

22130 Folyóiratok és hasonló időszakos kiadványok kiadása 

22140 Hangfelvételek kiadása 
22150 Egyéb kiadótevékenység 

22220 Másutt nem említett nyomtatványok 

52450 Hanglemezek, audio-vizuális szalagok és kazetták árusítása 
52470 Kiskereskedelem könyvekkel, újságokkal és íróeszközökkel 

52480 Kiskereskedelem souvenirekkel és kézműáruval 

52500 Kiskereskedelem használt könyvekkel 

74120 Számviteli és könyvelési teendők és ellenőrzési teendők 
80420 Felnőttképzés és másutt nem említett egyéb oktatás 

92130 Filmek bemutatása 

92310 Művészi és irodalmi alkotótevékenység és színművészet 
92340 Másutt nem említett egyéb szórakoztató tevékenységek 

92511 Könyvtári tevékenység 

92521 Múzeumok, képtárak és gyűjtemények tevékenysége 
55220 Táborok 

55300 Vendéglők 

55400 Bárok 

91330 Másutt nem említett, egyéb szervezetek tevékenysége tagság alapján 
92110 Film- és videogyártás 

92200 Rádiós és televíziós tevékenységek 

92320 Művészeti intézmények tevékenysége 
92512 Levéltári tevékenység 

92522 Kulturális javak, természeti és egyéb nevezetességek védelme 

7. szakasz 
 

 A Művelődési Ház a felsoroltakon kívül más tevékenységeket is végezhet az alapító egyetértésével. 

 

8. szakasz 
 

 Teendőinek ellátása és működésének előmozdítása és fejlesztése céljából a Művelődési Ház 
meghozza működésének és fejlesztésének hosszútávlatú és középtávlatú programját. 
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 A Művelődési Ház minden egyes naptári évre meghozza éves munkaprogramját, és szükség szerint 
az évesnél rövidebb időszakokra szóló programjait is. 

 A Művelődési Ház munka- és fejlesztési programjait az alapító hagyja jóvá. 

 

III. SZERVEK 
 

9. szakasz 
 

 A Művelődési Ház szervei: 

 - az igazgató, 

 - az igazgatóbizottság, és 

 - a felügyelőbizottság. 

 

10. szakasz 
 

 Az igazgató irányítja a Művelődési Ház működését. 

 

11. szakasz 
 

 A Művelődési Ház igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel a polgármester javaslatára. 

 Az igazgató kinevezése négy éves megbízatási időszakra szól. 

 

12. szakasz 
 

 A Művelődési Ház igazgatója:  

 Vezeti a Művelődési Ház ügyvitelét, szervezi és egybehangolja keretében a munka folyamatát, 

 Javasolja a Művelődési Ház ügyviteli politikáját és a végrehajtására irányuló intézkedéseket, 

 Képviseli a Művelődési Házat, 

 Gondoskodik a Művelődési Ház működésének törvényességéről és felelős a működésének 
törvényességéért, 

 Felveszi a dolgozókat és dönt a fegyelmi és anyagi felelősségükről, 

 Előterjeszti az időszaki és az évi jelentés szerinti ügyviteli eredményekről szóló jelentést és a 
törvényben előirányozott egyéb jelentéseket, 

 Ellátja a törvényben és a Művelődési Ház alapszabályában megállapított egyéb teendőket is. 

Az igazgató munkaviszonyt létesíthet nem teljes munkaidőre is. 

Az igazgató kinevezésének és felmentésének feltételeit részletesebben a Művelődési Ház 
alapszabálya állapítja meg. 

 

13. szakasz 
 

 A Művelődési Ház igazgatójának helyettese lehet. 

 Az igazgatóhelyettest a Művelődési Ház igazgatóbizottsága nevezi ki az igazgató javaslatára, négy 
éves megbízatási időszakra, a törvénnyel, e határozattal és a Művelődési Ház alapszabályával összhangban. 

 

14. szakasz 
 

 A Művelődési Ház igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 

 Az igazgatóbizottságnak elnöke és négy tagja van, akiknek kinevezése négy éves megbízatási 
időszakra szól. 

 Az elnököt és három tagot a polgárok sorából kell kinevezni a polgármester javaslatára, egy tagot 
pedig a Művelődési Házban foglalkoztatott dolgozók sorából. 
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 A foglalkoztatottak képviselőjét a Művelődési Ház alapszabályában megállapított módon kell 
megválasztani. 
 

15. szakasz 
 

 Az igazgatóbizottság: 

 Meghozza a Művelődési Ház alapszabályát, 

 Dönt a Művelődési Ház ügyviteléről, 

 Elfogadja az ügyvitelről szóló jelentést és az évi zárszámadást, 

 Meghozza a Művelődési Ház munkaprogramjait, 

 Ellátja a törvényben megállapított egyéb teendőket is. 

Az igazgatóbizottság az alapítónak felel a munkájáért. 

 

16. szakasz 
 

 A Művelődési Ház felügyelőbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 

 A felügyelőbizottságnak három tagja van és megbízatásuk négy éves időszakra szól. 

 A felügyelőbizottság elnökét és egy tagját a polgárok sorából kell kinevezni a polgármester 
javaslatára, egy tagját pedig a Művelődési Házban foglalkoztatott dolgozók közül kell megválasztani.  

 A foglalkoztatottak képviselőjét a Művelődési Ház alapszabályában megállapított módon kell 

megválasztani. 
 

17. szakasz 
 

 A Művelődési Ház felügyelőbizottsága: 

 Ellenőrzi a Művelődési Ház ügyvitelét, 

 Áttekinti az időszaki és az évi elszámolásokat, s megállapítja, hogy a jogszabályokkal 

összhangban készültek-e, 

 Áttekinti az alapító elé terjesztendő jelentéseket, 

 Az ellenőrzés eredményeiről írásban tájékoztatja a Művelődési Házat és az alapítót. 

 

IV. AKTUSOK 
 

18. szakasz 
 

 A Művelődési Ház alapszabálya szabályozza: 

 A Művelődési Ház jogi helyzetét, nevét és székhelyét, 

 A Művelődési Ház képviselését, 

 A Művelődési Ház tevékenységét, 

 A Művelődési Ház munkájának tervezését, 

 Az eszközök forrásait és azok felhasználását és kezelését, 

 A Művelődési Ház belső szervezetét és szerveit, 

 A munka és a fejlesztés előmozdítását, 

 A környezet védelmét, 

 Az ügyviteli titkot és a tájékoztatást, 

 A státusbeli változásokat, 

 A szakszervezettel való együttműködést, 

 Az általános aktusokat és 

 A Művelődési Ház működésére nézve jelentős egyéb kérdéseket. 

 

19. szakasz 
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 Ha a Művelődési Ház működésében és ügyvitelében zavarok következnek be, előírt feladatait nem 
teljesíti vagy késlekedve teljesíti, akkor az alapító megteszi a törvényben előirányozott intézkedéseket.  

  

 

 

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

20. szakasz 
 

 A Művelődési Ház és a alapító kölcsönös viszonyait a törvény, e határozat és a kollektív szerződés 
alapján kell meghatározni. 

21. szakasz 
 

 A Művelődési Ház státusbeli változtatásokat nem eszközölhet az alapító egyetértése nélkül. 

 

22. szakasz 
 

 E határozat meghozatalával A művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény 
alapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 91/2 szám) hatályát veszti. 

 

23. szakasz 
 

 A topolyai Művelődési Ház  Művelődési Tevékenységet Végző Intézmény e határozat 
rendelkezéseivel és a hatályos törvényes előírásokkal összhangban folytatja a munkáját. 

 

24. szakasz 
 

 A Művelődési Ház köteles az aktusait e határozattal a hatályba lépésétől számított 60 napon belül 
egybehangolni és az illetékes szerveknél a szükséges változtatásokat lebonyolítani. 

 

25. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 022-12/2005-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2005.05.26.  testület elnöke 
 

 
43. 

  

A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény (Sz.K.  Hiv. Közlönye, 2002/16. szám) 9. 
szakaszának 3. és 4. és 25. szakaszának 2. bekezdése, és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. 

Lapja", 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14. szám) 33. szakasz alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete a 2005. május 26-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HARMADIK ÉS A NEGYEDIK GYERMEK TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI 

INTÉZMÉNYBEN VALÓ ELHELYEZÉSE TÁMOGATÁSÁNAK  FELTÉTELEIRŐL ÉS 
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MÓDJÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZZÜK A 3. és a 4. gyermek topolyai Bambi Iskoláskor Előtti 
Intézményben való elhelyezése támogatásának feltételeiről és módjáról szóló határozatot, amelyet Topolya 

község Képviselő-testülete 2003.06.19-én 553-101/2003-III szám alatt hozott meg (Topolya község Hiv. 

Lapja, 2003/4 szám). 
 

2. szakasz 
 

 Ez a határozat  a meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Topolya község Hivatalos 

Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 553-64/2005-I Fehér István, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.05.26.  testület elnöke 
 

 

44. 
 

 

A közszolgálatokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 91/42 és 94/71 szám) 18.szakasza, és 

Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 

szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2005. május 26-i ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI 

KÖZPONTJA IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 

 

 Vujić Smilja topolyai lakost Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
Igazgatójának tisztségéből, lemondása miatt, 2005. május 26-i hatállyal felmentjük. 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-21/2005 Fehér István, s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 
2005.05.26.  testület elnöke 

45. 

 A közszolgálatokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 91/42 és 94/71 szám) 20.szakasza, A 
Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának alapításáról szóló határozat (Topolya 

község Hiv. Lapja, 91/11 szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 

2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete a 2005. május 26-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI 

KÖZPONTJA  mb. IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 

 
 Bilić Radivoj tomislavci lakost Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának 

mb. igazgatójává  2005. május 27-i hatállyal legfeljebb egy éves időszakra kinevezzük. 
 

II. 

 
 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-25/2005-I Fehér István, s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 
2005.05.26.  testület elnöke 

 

 
46. 

 A közszolgálatokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 91/42 és 94/71 szám) 20.szakasza, A 

Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának alapításáról szóló határozat (Topolya 

község Hiv. Lapja, 91/11 szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 
2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete a 2005. május 26-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Bilić Radivojt, Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja Igazgatóbizottságának 
elnökét, tisztségéről való lemondása miatt, 2005. május 26-i hatállyal felmentjük. 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-23/2005-I Fehér István, s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 
2005.05.26. testület elnöke 

 

 

47. 
 A közszolgálatokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 91/42 és 94/71 szám) 20.szakasza, A 

Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának alapításáról szóló határozat (Topolya 

község Hiv. Lapja, 91/11 szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 
2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete a 2005. május 26-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 



Broј 3. 26.05.2005. СТРАНА 59. OLDAL 2005.05.26.  3. szám 

 
 

 

 

 
 

 Major Imre topolyai lakost Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
Igazgatóbizottságának elnökévé az Igazgatóbizottság megbízatásának leteltéig terjedő időszakra 2005. május 

27-i hatállyal kinevezzük. 
 

II. 
 

 Kovács László topolyai lakost Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 

Igazgatóbizottságának tagjává az Igazgatóbizottság megbízatásának leteltéig terjedő időszakra 2005. május 

27-i hatállyal kinevezzük. 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-26/2005-I Fehér István, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2005.05.26.  testület elnöke 

 

48. 
 

  A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 

2000/25 és 2002/25 szám) 23. szakasza, Topolya község statútuma (Topolya község  Hiv. Lapja, 2002/6, 
2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 9. pontja és A topolyai Piac 

Piacfenntartó és Szolgáltató Kft. Közvállalat alapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 

2001/11 és 2002/10 szám) 10. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2005.május 26-i 
ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 

A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. KÖZVÁLLALAT 

ALAPSZABÁLYÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A  topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Kft. Közvállalat alapszabályának kiegészítéséről szóló 

határozatot, amelyet a Közvállalat igazgatóbizottsága 2005.01.20-án 5/2005 szám alatt hozott meg, 
jóváhagyjuk. 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 110-2/2005-I Fehér István, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.05.26. testület elnöke 

49. 
A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 

2000/25 és 2002/25 szám) 27., és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6, 

2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 101. szakasza alapján,Topolya község polgármestere 

2005. március 31-én meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 

A TOPOLYAI KOMGRAD Kv. KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI  

DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

I. 
 

 A topolyai Komgrad Kv. kommunális szolgáltatási díjainak jóváhagyásáról szóló végzés (Topolya 



Broј 3. 26.05.2005. СТРАНА 60. OLDAL 2005.05.26.  3. szám 

 
 

 

 

 
 

község Hiv.Lapja 2003/1, 2003/3, 2004/6 és 2004/16 szám) az I. pont után az alábbi II. ponttal egészül ki: 
 „Azok a törpevízközösségek, amelyeknek ivóvízellátása ún. „nagy vízórán” keresztül történik, a 

természetes személyek részére előirányozott ivóvízszolgáltatási közüzemi díjnál 20%-kal kisebb, 

kedvezményes díjat fizetnek.” 

 
II. 

 

E végzést 2005.04.01-jétől kell alkalmazni, és  közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 

Szám: 38-4/2005-IV Bábi Attila s.k., 
Topolya a község polgármestere 

2005.03.31. 

 
50.  
 

A temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról szóló határozat (Topolya község Hiv. 

Lapja, 2003/5 szám) 52., és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 
2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 101. szakasza alapján Topolya község polgármestere 

2005.04.01-én meghozta a következő 

 

V É G Z É S T 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI 

DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
I. 

 

 A topolyai Komgrad Kv temetkezési szolgáltatási díjainak jóváhagyásáról szóló végzésben (Topolya 
község Hivatalos Lapja 2004/16 szám) az I. pont B. pontja az 1. alpont után az alábbi új bekezdéssel egészül 

ki: 

 „A halott ravatalban való elhelyezésének ezen alpont 1. bekezdése szerinti díja a szociális 

szempontból veszélyeztetett személyek esetében 50%-kal kisebb.” 

 

II. 

 
 Az I. pont B. pontja a 2. alpont után az alábbi új bekezdéssel egészül ki: 

 „A temetés ünnepélyes gyászszertartásának  ezen alpont 1. bekezdése szerinti díja a szociális 

szempontból veszélyeztetett személyek esetében 75%-kal kisebb.” 
 

 

 

III. 
 

 Az I. pont C. pontja az 1. alpont b) fordulata után  az alábbi új bekezdéssel egészül ki: 

 „A felnőttek sírja kiásásának és betemetésének díja a szociális szempontból veszélyeztetett 
személyek esetében 50%-kal kisebb.” 

 

IV 

 
 E végzést 2005.04.01-jétől kell alkalmazni, és  közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE 

Szám: 38-3/2005 Bábi Attila s.k., 
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Topolya a község polgármestere 
2005.04.01. 

Sor- 

szám 
T A R T A L O M OLDAL 

   
39. Határozat Topolya község 2004. évi költségvetésének zárszámadásáról 45. 

   
40. Határozat Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének alapításáról 47.  

   

41. Határozat a tartózkodási illetékről 51. 
   

42. Határozat Topolya község Művelődési Házának alapításáról 52. 

   

43. Határozat A harmadik és negyedik gyermek topolyai Bambi Iskoláskor Előtti 
Intézményben való elhelyezése támogatásának feltételeiről és módjáról szóló 

határozat hatályon kívül helyezéséről 57. 

   
44. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 

igazgatójának felmentéséről 57. 

   
45. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának mb. 

igazgatójának kinevezéséről 58. 

   

46. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
Igazgatóbizottsága elnökének felmentéséről 58. 

   

47. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
Igazgatóbizottsága elnökének és tagjának kinevezéséről 59. 

   

48. Végzés A topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Kft. Közvállalat 
alapszabályának kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról 59. 

   

49. Végzés A topolyai Komgrad Kv kommunális szolgáltatási díjainak 

jóváhagyásáról szóló végzés kiegészítéséről 60. 
   

50. Végzés A topolyai Komgrad Kv temetkezési szolgáltatási díjainak 

jóváhagyásáról szóló végzés kiegészítéséről 60. 
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Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Társadalmi Tevékenységügyi,  Általános Igazgatási, 
Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási Osztálya. Tel: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi 

Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2005. évre 6.900,00 dinár. Befizetőszámla: 

840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya község Hivatalos 
Lapjára”. 
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