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60. 
 

Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 
2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 101. szakaszának 2. bekezdése alapján, Topolya község Polgármestere, 

2006. július  12-én meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 
 

AZ ORSZÁGUTAK NYOMVONALÁNAK TOPOLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSEIN  

ÁTHALADÓ RÉSZÉN ELHELYEZETT JELZŐRENDSZER ÁTADÁSÁT ÉS  

ÁTVÉTELÉT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Megalakítom az országutak nyomvonalának Topolya község településein áthaladó részén 

elhelyezett jelzőrendszer átadását és átvételét lefolytató bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 
 

II. 

 

 A Bizottságba kinevezem: 
 1. Traparić Milošt – elnöknek, 

 2. Barát Anikót – tagnak, 

 3. Fitz Ákost – tagnak, 
 4. Vučković Slobodant – tagnak. 

 

III. 

 
 A Bizottság feladata az, hogy 

 - a Szerbiai Utak Közvállalat képviselőivel elvégezze az országutak nyomvonalának Topolya 

község településein áthaladó részén elhelyezett jelzőrendszer átadását és átvételét, az említett jelzőrendszer 
további karbantartásra való átvétele céljából. 

 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE 

Szám: 02-26/2006-IV 

Topolya Bábi Attila, s.k., 
2006.07.12. Polgármester 

 

61. 
 

A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/39, 2003/43 és 2004/55 szám) 

25. szakaszának 3. bekezdése alapján, Topolya község Polgármestere, 2006. augusztus 7-én, meghozta az 

alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KÖZSÉG POLGÁRAIT TÁJÉKOZTATÓ HELYI SAJTÓ KIADÁSÁNAK 

SZOLGÁLTATÁSÁRA IRÁNYULÓ KIS ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉST LEBONYOLÍTÓ 

BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 

 Megalakítom a topolyai község polgárait tájékoztató helyi sajtó kiadásának szolgáltatására  

irányuló kis értékű közbeszerzést lebonyolító bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 
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II. 
 

 A Bizottságba kinevezem: 

 1. Szedlár Pétert – elnöknek, 

 2. Fekete Ildikót – tagnak, 
 3. Tóth Sándort – tagnak. 

 

III. 
 

 A Bizottság feladata az, hogy: 

 - előkészítse a pályázati dokumentációt, 

 - lefolytassa az ajánlatok felbontásának eljárását, 
 - kiválassza a legkedvezőbb ajánlatot, 

 - jelentést készítsen a szerződés odaítéléséről, 

 - értesítést küldjön az ajánlattevőknek a szerződés odaítéléséről. 
 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 
Szám: 02-28/2006-I 

Topolya, Bábi Attila, s.k., 

2006. 08.07.  Polgármester 

 
62. 

 

 A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye 2000/25 szám) 27., és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 

2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 101. szakasza alapján, Topolya 

község Polgármestere, 2006. augusztus 29-én meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT SZOLGÁLTATÁSI  

DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 

Jóváhagyom az elektronikus médiumok szolgáltatási díjait a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 
hírdetőterének díjszabása keretében, az alábbiak szerint 

 

1. A RÁDIÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI 
- 25 másodpercig terjedő reklám elkészítése és sugárzása egy héten át  

naponta 1+1 alkalommal (szerb és magyar nyelven) 2.200,00 din 

- 25 másodpercig terjedő kész reklám sugárzása (1+1) 1.300,00 din 

- Riportszolgáltatás (3 percig) 1.600,00 din 
- Híradás, időjárás-előrejelzés, pontosidő-jelzés támogatója 2.100,00 din 

- Zenei jókívánság  100,00 din 

- Apróhirdetés 15 szóig (2 nyelv - 1 nap) 100,00 din 
- 25 másodpercnél hosszabb reklám sugárzása, másodpercenként 10,00 din 

- Reklám CD-re vétele 210,00 din 
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2.  A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI 

 Heti képes hirdetés  1.600,00 din. 

 Apróhirdetés naponta 20 alkalommal 210,00 din. 

 Szöveges üdvözlet, 3 napon át 210,00 din. 

 Képes üdvözlet, 3 napon át 270,00 din. 

 In memoriam 320,00 din. 

 30 másodpercig terjedő spot elkészítése 5.400,00 din. 

 30 másodpercig terjedő spot sugárzása egy héten át 2.100,00 din. 

 5 percig terjedő film  elkészítése 21.500,00 din. 

 10 percig terjedő film elkészítése 32.250,00 din. 

 15 percig terjedő film elkészítése 43.000,00 din. 

 Film vagy spot átmásolása 210,00 din. 
 

3. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

- Szöveg fordítása, jelenként 0,30 din 
 

 A díjak az adót nem foglalják magukban. 

 A heti reklámciklus hétfőtől hétfőig tart. 

 Hirdetés egyéb formái a hirdetőtér díjszabásán kívül megállapodás szerint. 

 
II. 

 

E végzést  2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni, és közzé kell tenni Topolya község Hivatalos 

Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE Bábi Attila s.k., 

Szám: 38-8/2006 Polgármester 

Topolya, 
2006. 08. 29. 

 

63. 

A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/39, 2003/43 és 2004/55 szám) 
25. szakasza alapján, Topolya község Polgármestere, 2006. augusztus 7-én, meghozta az alábbi 
 

ZÁRÓHATÁROZAT 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Meg kell indítani a topolyai község polgárait tájékoztató helyi sajtó kiadásának 2006. évi 

szolgáltatására irányuló közbeszerzési eljárást. 
 

II. 
 

 A topolyai község polgárait tájékoztató helyi sajtó kiadásának szolgáltatására irányuló 

közbeszerzés becsült értéke 400.000,00 dinár, és ennek fedezetét a 2006. évre a költségvetési határozat 

magában foglalja. 
 

III. 
 

 E záróhatározatot  közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 

Szám: 65-1/2006-I 
Topolya Bábi Attila, s.k., 

2006.08.07. Polgármester 
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64. 

A nemzetek közötti viszonyok topolyai községi tanácsának megalakításáról szóló határozat 
(Topolya község Hiv. Lapja, 2005/9 szám) 7. szakaszának 2. bekezdése alapján, a Nemzetek Közötti 

Viszonyok Topolyai községi Tanácsa, a 2006. július 5-i ülésén, meghozta  
 

A NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYOK 

TOPOLYAI KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK 

Ü G Y R E N D J É T 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

 Ez az ügyrend részletesebben szabályozza a Nemzetek Közötti Viszonyok Topolyai községi 

Tanácsának (a továbbiakban: Tanács)  szervezetét, működésének módját, döntéshozatalát és anyagainak 

előkészítését A nemzetek közötti viszonyok topolyai községi tanácsának megalakításáról szóló határozat 2. 

szakasza szerinti illetékességének keretében. 
 

2. szakasz 

 
A Tanács hatásköre: 

 - megtárgyalja a nemzeti egyenjogúság érvényesítésének, védelmének és fejlesztésének kérdéseit a 

törvénnyel és a község statútumával összhangban, 
 - álláspontjairól és javaslatairól tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet, 

 - véleményezi a nemzeti és etnikai közösségek jogait érintő összes határozati javaslatokat, 

 - joga van arra, hogy az Alkotmánybíróság előtt eljárást indítson a Községi Képviselő-testület 

határozata vagy egyéb általános aktusa alkotmányosságának és törvényességének elbírálására, ha úgy véli, 
hogy azok közvetlenül sértik a Tanácsban képviselt nemzeti és etnikai közösségek jogait, és arra, hogy a 

közigazgatási bíróság előtt azonos feltételekkel eljárást indítson annak elbírálására, hogy a Községi 

Képviselő-testület határozata vagy egyéb általános aktusa összhangban van-e a község statútumával. 
 

II. A MUNKA MÓDJA ÉS A DÖNTÉSHOZATAL 
 

3. szakasz 
 

 A Tanács az ülésein dolgozik és dönt. 
 

4. szakasz 
 

 A Tanács üléseit a Tanács elnöke hívja össze a saját kezdeményezésére vagy a Tanács tagjai 
egyharmadának javaslatára. 

 Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén a Tanács ülését az elnökhelyettes hívja össze. 
 

5. szakasz 
 

 Az ülés napirendjét a Tanács elnöke javasolja a Tanács hatáskörében való megtárgyalásra és 
döntéshozatalra beérkezett anyagok alapján. 

 

6. szakasz 
 

 A Tanács nyilvános szavazással dönt. 

 A nyilvános szavazás kézemeléssel történik. 

 A Tanács tagja oly módon szavaz, hogy a javaslat mellett vagy ellen foglal állást. 
 

7. szakasz 
 

 A döntéshozatal előtt a Tanács egyezteti tagjainak álláspontjait. 
 A Tanács az összes tagjainak szavazattöbbségével dönt. 
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8. szakasz 

 
 A Tanács ülésén a Tanács tagjain kívül jelen vannak a Községi Képviselő-testület titkára és a 

szükség szerint meghívott egyéb személyek. 

 

9. szakasz 
 

 A Tanács ülésére szóló meghívót és napirendi javaslatot szabály szerint legkésőbb három nappal az 

ülés megtartása előtt kézbesíteni kell a Tanács tagjainak. 
 Indokolt okokból az ülés ennél rövidebb határidőn belül (telefon útján) is összehívható. 

 

10. szakasz 

 
 A Tanács ülésén jegyzőkönyv készül. 

 Jegyzőkönyvbe kell foglalni az ülés helyét és idejét, a Tanács jelen levő és hiányzó tagjainak 

nevét, más jelen levők nevét, az elfogadott napirendet, a vitában részt vevők nevét, a szavazás eredményeit, 
a meghozott döntések megfogalmazását és az ülés befejeződésének időpontját. 

 A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a Tanács a következő ülésén 

hitelesíti. 
 A jegyzőkönyv eredeti példányának őrzéséről a Községi Képviselő-testület titkára gondoskodik. 

 

III. A TANÁCS MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 

 
11. szakasz 

 

 A Tanács munkája a nyilvánosság számára hozzáférhető. 
 

12. szakasz 

 
 A Tanács a munkájának nyilvánosságát a tömegtájékoztatási eszközök képviselőinek az ülésein 

való jelenléte, szükség szerint közlemények kiadása és sajtókonferenciák tartása révén biztosítja. 

 

13. szakasz 
 

 A Tanács hatáskörében hozott határozatokat (állásfoglalásokat, véleményeket, javaslatokat, stb.) a 

Tanács elnöke írja alá és küldeményként eredetiségüket a képviselő-testületi ügyek főelőadója hitelesíti. 
 

14. szakasz 

 

 A szakmai, ügyintézési és technikai teendőket a Tanács szükségleteire a Községi Közigazgatás 
látja el. 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15. szakasz 
 

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

Lapjában. 

 
NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYOK 

TAOPOLYAI KÖZSÉGI TANÁCSA 

Szám: 90-5/2006 
Topolya, Egeresi Sándor, s.r., 

2006.07.05. a Tanács elnöke 
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65. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 

89. szakasza, Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 

2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 21. szakasza és 33. szakaszának 5. pontja és Karađorđevo Helyi 

Közösség alapszabályának 16. szakasza alapján, Karađorđevo Helyi Közösség Tanácsa, a 2006. 
szeptember 15-én megtartott ülésén megállapította, hogy Karađorđevo Helyi Közösség polgárai, a 

személyes véleménnyilvánítás és aláírás eljárásának keretében, meghozták az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL KARAĐORĐEVO 

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2006.10.01-TŐL – 2010.09.30-ÁIG 

TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 

 

 Karađorđevo Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére 

szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 
2006.10.01-től – 2010.09.30-áig terjedő időszakra. 

 

 
2. szakasz 

 

 A járulékot Karađorđevo Helyi Közösség területére vezetjük be. 

 
3. szakasz 

 

 A járulékot pénzben vezetjük be. 
 

4. szakasz 

 
 A járulékot Karađorđevo Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 3.157.000,00 dinár 

összegben vezetjük be (a 2006 májusában érvényes árak alapján). 

 

5. szakasz 
 

 A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 

 
- A vízvezetékhálózat és úthálózat fejújítása 35% 

- Utcai világítás és karbantartásának költségei 20% 

- Közszolgálatú épületek karbantartása 15% 
- Ökológia és szemét 10% 

- Technikai korszerűsítés és felszerelés 6% 

- A HK működésének költségei  14% 

 
6. szakasz 

 

 A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Karađorđevo Helyi 

Közösség területén van, valamint azok a polgárok akiknek e helyi közösség területén vagyonból és 

vagyonjogból eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e 
járulék révén járulnak. 
 

7. szakasz 
 

 E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 
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 3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint 

vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után, 

 5% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 

 8% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 

 1% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján, 

 

8. szakasz 
 

 A járulék meghatározására, elszámolására,  elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 

határidejére, a kamat elszámolására és mindenre ami e határozatban nincs előírva, az adóeljárást és –

adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

9. szakasz 
 

Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 

A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

10. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit Karađorđevo Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb 

Köztársaság Pénzügyminisztériumának kötelékébe tartozó Kincstárigazgatóság szabadkai fiókjának 

topolyai kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és 

átutalását az Adóhivatal ellenőrzi. 

 

11. szakasz 
 

 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  

 

12. szakasz 
 

 A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz 

meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. 

szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 

13. szakasz 
 

A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a 

Helyi Közösség  tanácsának elnöke és  helyettese. 

 

14. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácsa  a helyi járulék eszközeinek felhasználásáról minden évben egyszer 
köteles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 

 

15. szakasz 

 

 A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának 

határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 

 

16. szakasz 

 

 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezései alkalmazandók. 
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17. szakasz 

 

 E határozatot a 2006. szeptember 01-jétől 15-éig terjedő időszakban lefolytatott személyes 

véleménnyilvánítás és aláírás eljárásának keretében Karađorđevo Helyi Közösség nagykorú polgárai 
hozták meg.  

 

18. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2006.10.01-jétől kell alkalmazni. 
 

KARAĐORĐEVO HELYI 
KÖZÖSSÉG TANÁCSA 

Szám:4-4/06 Drakulić Novica s.k., 

Karađorđevo a Helyi Közösség  
2006.09.15. Tanácsának elnöke 

 

 

 
 

Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős 

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2006. évre 8.100,00 

dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – 

„Topolya község Hivatalos Lapjára”. 

 
 

Sor- 

szám 
T A R T A L O M OLDAL 

   
60. Végzés az országutak nyomvonalának Topolya község településein áthaladó 

részén elhelyezett jelzőrendszer átadását és átvételét lefolytató bizottság 

megalakításáról  129. 
   

61. Végzés a topolyai község polgárait tájékoztató helyi sajtó kiadásának 

szolgáltatására irányuló kis értékű közbeszerzést lebonyolító bizottság 
megalakításáról és tagjainak kinevezéséről 129. 

   

62. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat szolgáltatási díjainak jóváhagyásáról 130. 
   

63. Záróhatározat közbeszerzési eljárás indításáról 131. 
   

64. A Nemzetek Közötti Viszonyok Topolyai Községi Tanácsának Ügyrendje 132. 
   

65. Határozat a helyi járulék bevezetéséről Karađorđevo Helyi Közösség területén a 

2006.10.01-től-2010.09.30-áig terjedő időszakra 134. 
   


