
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
 
 
 

 TOPOLYA KÖZSÉG 
 

HIVATALOS LAPJA
 

Број 15  – Година XL 
18. децембар 2008. г. , Бачка Топола 

 XL. évfolyam – 15 . szám 
Topolya, 2008. december 18.  

 



Broј 15. 18.12.2008. СТРАНА 172. OLDAL 2008.12.18. 15. szám 

  
 

122. 
 
 A Szerb Köztársaság Alkotmánya 191. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2006/98), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2007/129) és Topolya község Statútuma 33. szakaszának 1. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5) alapján Topolya 
Községi Képviselő-testülete, a 2008. december 18-án megtartott ülésén meghozta  
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
 

S T A T Ú T U M Á T  
 

I.  ALAPRENDELKEZÉSEK 
 

A rendelkezések tárgya 
 

 1. szakasz  
 

 E Statútum rendelkezéseinek tárgya, a törvénnyel összhangban, Topolya község (a továbbiakban: 
Község) jogai és kötelezettségei, ezek megvalósításának módja, feltételei és formái, emellett a Község 
területén szavatolt emberi és kisebbségi jogok megvalósításának formái és eszközei, a Községi Képviselő-
testület képviselőinek száma, a községi szervek és közszolgálatok szervezete és munkája, a polgárok községi 
hatáskörű ügyeket illető irányításban és döntésben való részvételének módja, a helyi közösségek s más 
helybeli önkormányzati egységek alapítása és munkája, valamint a Község számára jelentős egyéb kérdések.  
 

A Község jogi helyzete 
 

2. szakasz 
 

 A Község olyan alapvető területi egység, melyben a polgárok megvalósítják a helyi önkormányzathoz 
való jogukat, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és e Statútummal összhangban.  
 Azon polgárok irányítják a törvénnyel és e Statútummal összhangban a Község ügyeit, akik a Község 
területén választói joggal és állandó lakhellyel rendelkeznek.  
 A polgárok a következő módokon vesznek részt a helyi önkormányzat megvalósításában: polgári 
kezdeményezéssel, polgári gyűléssel, referendummal, s a közügyek irányításának más módján, emellett a 
Községi Képviselő-testületbe választott képviselőik által, mindezt az Alkotmánnyal, a törvénnyel és e 
Statútummal összhangban.  
 

A Község területe 
 

3. szakasz 
 

 A Község törvénnyel megállapított területét a települések, illetve a Község keretébe tartozó kataszteri 
községek területei tartoznak, mégpedig: 
 
Sor-
szám 

A TELEPÜLÉS 
NEVE SZERB 

NYELVEN  

A TELEPÜLÉS 
NEVE MAGYAR 

NYELVEN 

A TELEPÜLÉS 
NEVE RUSZIN 

NYELVEN 

A TELEPÜLÉS 
NEVE SZLOVÁK 

NYELVEN 
1. Багремово Brazilia Баґремово Bagremovo 
2. Бајша Bajsa Байша Bajša 
3. Бачка Топола Topolya Бачка Тополя Báčska Topoľa 
4. Бачки Соколац Cserepes Бачки Соколац Báčsky Sokolac 
5. Богарош Bogaras Боґарош Bogaroš 
6. Горња Рогатица Felsőroglatica Горня Роґатица Gornja Rogatica 
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7. Гунарош Gunaras Ґунарош Gunaroš 
8. Зобнатица Zobnatica Зобнатица Zobnatica 
9. Карађорђево Karađorđevo Карадьордьево Karađorđevo 
10. Кавило Kavilló Кавило Kavilo 
11. Криваја Krivaja Кривая Krivaja 
12. Мали Београд Kisbelgrád Мали Беоґрад Malý Belehrad 
13. Мићуново Karkatur Мичуново Mićunovo 
14. Ново Орахово Zentagunaras Нове Орахово Novo Orahovo 
15. Његошево Njegoševo Нєґошево Njegoševo 
16.  Оборњача Völgypart Оборняча Obornjača 
17. Томиславци Tomislavci Томиславци Tomislavci 
18. Панонија Pannónia Панония Panónia 
19. Пачир Pacsér Пачир Pačir 
20. Победа Pobeda Победа Pobeda 
21. Светићево Svetićevo Светичево Svetićevo 
22. Средњи Салаш Szurkos Стреднï Салаш Srednji Salaš 
23. Стара Моравица Bácskossuthfalva Стара Моравица Stara Moravica 
 

 
 

A 
telepü
lés 
sorszá
ma 

A KATASZTERI 
KÖZSÉG NEVE 

SZERB NYELVEN 

A KATASZTERI 
KÖZSÉG NEVE 

MAGYAR 
NYELVEN 

A KATASZTERI 
KÖZSÉG NEVE 

RUSZIN NYELVEN 

A KATASZTERI 
KÖZSÉG NEVE 

SZLOVÁK NYELVEN 

1. Гунарош Gunaras Ґунарош Gunaroš 
2. Бајша Bajsa Байша Bajša 
3. Бачка Топола - град 

Бачка Топола 
Topolya - város 
Topolya 

Бачка Тополя – ґород 
Бачка Тополя 

Báčska Topoľa – mesto 
Báčska Topoľa 

4. Горња Рогатица Felsőroglatica Горня Роґатица Gornja Rogatica 
5. Гунарош Gunaras Ґунарош Gunaroš 
6. Горња Рогатица Felsőroglatica Горня Роґатица Gornja Rogatica 
7. Гунарош Gunaras Ґунарош Gunaroš 
8. Мали Београд Kisbelgrád Мали Беоґрад Malý Belehrad 
9. Мали Београд Kisbelgrád Мали Беоґрад Malý Belehrad 
10. Гунарош Gunaras Ґунарош Gunaroš 
11. Горња Рогатица Felsőroglatica Горня Роґатица Gornja Rogatica 
12. Мали Београд Kisbelgrád Мали Беоґрад Malý Belehrad 
13. Бачка Топола - град Topolya – város Бачка Тополя – ґород Báčska Topoľa – mesto 
14. Ново Орахово Zentagunaras Нове Орахово Novo Orahovo 
15. Његошево Njegoševo Нєґошево Njegoševo 
16.  Гунарош Gunaras Ґунарош Gunaroš 
17. Горња Рогатица Felsőroglatica Горня Роґатица Gornja Rogatica 
18. Бајша Bajsa Байша Bajša 
19. Пачир Pacsér Пачир Pačir 
20. Гунарош Gunaras Ґунарош Gunaroš 
21. Гунарош Gunaras Ґунарош Gunaroš 
22. Бајша Bajsa Байша Bajša 
23. Стара Моравица Bácskossuthfalva Стара Моравица Stara Moravica 
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Jogi személlyé való minősítés 
 

4. szakasz 
 

 A Község jogi személynek minősül.  
 A Község székhelye Topolyán van, a Tito marsall utca 30. sz. alatt. 
  

Hivatalos nyelv és írásmód 
 

5. szakasz 
 

 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. 

 
A Község jelképei 

 
6. szakasz 

 
 A Községnek címere, zászlaja és díszpecsétje van. 
 A Község címerének, a zászlajának és díszpecsétjének kinézetéről részletesebben a Községi 
Képviselő-testület határozatával rendelkeznek.  
 

7. szakasz 
 

A Község elnevezése: 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА – szerb nyelven, 
TOPOLYA KÖZSÉG - magyar nyelven, 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛЯ – ruszin nyelven, 
OBEC BÁČSKA TOPOLA. – szlovák nyelven. 

 
A Község napja  

 
8. szakasz 

 
 A Község napja szeptember 15-én van.  
 A Község napjának megünnepléséről a Községi Képviselő-testület külön határozata rendelkezik.  
 

A Község jelképeinek használata  
 

9. szakasz 
 

 A Község zászlaját és címerét csak az állami jelképekkel együtt lehet kihelyezni. 
 A községi szervek hivatali helyiségeiben az állami jelképeket, Vajdaság Autonóm Tartomány 
jelképeit, a Község címerét és zászlaját kell kifüggeszteni, valamint azon nemzeti kisebbségek jelképeit, 
amelyek nyelve a Község területén hivatalos használatban van.  
 A díszpecsét használatát a Községi elnöknek kell engedélyeznie.  
 

A Község pecsétje 
 

10. szakasz 
 

 A községi szervek pecséttel rendelkeznek.  
 E pecsét kör alakú, az alábbi szöveget tartalmazza: Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm 
Tartomány, Topolya Község, a szerv elnevezése – Topolya, melyet szerb nyelven, cirill írásmóddal kell 
feltüntetni, emellett magyar, ruszin és szlovák nyelven, az illető nyelvek helyesírása szerint.  
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Díjak és nyilvános elismerések 
 

11. szakasz 
 

 A Község díjakat és más nyilvános elismeréseket ítél oda a szervezeteknek és a polgároknak.  
 A díjak, más nyilvános elismerések adományozása a Község napján történik.  

A díjak és más nyilvános elismerések fajtáiról, ezek odaítélésének feltételeiről és módjáról a Községi 
Képviselő-testület külön határozata rendelkezik.   
 

A településrészek elnevezésének megállapítása  
 

12. szakasz 
 

 A Község állapítja meg az annak területén található utcák, terek, városnegyedek, sorok, és egyéb 
településrészek elnevezését, mégpedig külön határozattal, a helyi önkormányzatok ügyeivel megbízott 
minisztérium és a kisebbségek nemzeti tanácsainak előzőleges jóváhagyásával.  
 

A munka nyilvánossága  
 

13. szakasz 
 

 A községi szervek munkája nyilvános. 
 A munka szabály szerinti nyilvánosságát az alábbiakkal biztosítják: 
 1. Tájékoztató füzetek és lapok kiadásával, a médiával való együttműködéssel, a határozatok és más 
okiratok nyilvánosság elé tárásával, valamint internetes bemutatással; 
 2. Közviták szervezésével, a törvénnyel, e Statútummal és a községi szervek határozataival 
összhangban; 
 3. Egyéb e Statútummal és a községi szervek más okirataival megállapított esetekben. 
 A Községet illető tájékoztatások és értesítések a Község a területén hivatalos használatban levő 
kisebbségi nyelveken és ezek írásmódján is megjelennek. 
 

A Község vagyona 
 

14. szakasz 
 

 A Község javakkal rendelkezik. 
 A Község szervei a községi javakat önállóan kezelik, és ezekkel önállóan rendelkeznek, a törvénnyel 
összhangban. 
 

II. A KÖZSÉG HATÁSKÖRE 
 

A Község hatásköre 
 

15. szakasz 
 

 A Község az Alkotmánnyal és a törvénnyel meghatározott teendőket végzi, emellett megvalósítja a 
Köztársasági teendők törvénnyel átruházott jogait és kötelezettségeit, valamint végzi a Vajdaság Autonóm 
Tartomány határozata által átruházott teendőket. 

 
Az Alkotmány és a törvények által megállapított hatáskör 

 
16. szakasz 

 
 A Község, hatáskörének szervei általi gyakorlásakor, az Alkotmánnyal és törvényekkel összhangban: 
 1. meghozza a Község és bizonyos tevékenységek fejlesztési terveit;  
 2. meghozza a Község területi tervét; 
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 3. meghozza a településrendezési terveket; 
 4. meghozza a költségvetést és elfogadja a zárszámadást; 
 5. megállapítja a Község bevételforrásainak kamatlábait, valamint a helyi illetékek és térítések 
mértéke meghatározásának módját és mércéit;  
 6. szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését (víztisztítás és –
elosztás, csapadékvíz- és szennyvíz tisztítása valamint elvezetése, gőz- és melegvíz előállítása, elosztása, a 
járatszerű, városi, peremvárosi személyszállítás megszervezése, a települések köztisztaságának fenntartása, a 
hulladéklerakók kezelése, a piacok, parkok, zöldfelületek és szabadidős, valamint egyéb területek, parkolók 
szabályzása, rendezése és fenntartása, a közvilágítás karbantartása, a temetők rendezése és fenntartása, 
temetkezés és egyebek), emellett szervezési, anyagi és más feltételeket biztosít e tevékenységek végzésére, s e 
célból közvállalatokat alapít a község területén végzendő, felsorolt tevékenységekre; 
 7. gondoskodik a lakóépületek fenntartásáról s ezek használatának biztonságáról, emellett 
megállapítja a lakóépületek fenntartási díjainak mértékét; 
 8. lebonyolítja a törvénytelenül beköltözött személyek kilakoltatási eljárását a lakásokból és a 
lakóépületek közös helyiségeiből; 
 9. programokat hoz meg az építési terület rendezésére, szabályozza és biztosítja az építési terület 
rendezését és használatát, emellett megállapítja az építési terület rendezésére és használatára felszámított díj 
mértékét; 
 10. meghozza a helyi gazdaságfejlesztési terveket és programokat, emellett végrehajtja a helyi 
gazdaságfejlesztési projekteket, gondoskodik a Község területén folyó gazdálkodás alapvető keretének 
előmozdításáról, hirdeti a Község gazdasági képességeit, kezdeményezi az iskolákban tanulható 
végzettségeknek a gazdaság igényeivel való egybehangolását, könnyíti a létező gazdasági alanyok 
ügyvezetését és ösztönzi az új gazdasági alanyok alapítását, új munkahelyek teremtését;  
 11. szabályozza és biztosítja a kezelésében levő üzleti helyiségek használatát, megállapítja ezek 
használati díjait és felügyeli ezek használatát;  
 12. gondoskodik a környezetvédelemről, meghozza a természeti értékek használatára és védelmére, 
valamint a környezetvédelemre vonatkozó programokat, illetve helyi cselekvési és helyreállítási terveket a 
stratégiai okiratokkal és önérdekeivel, sajátságaival összhangban, emellett megállapítja a környezetvédelem és 
–fejlesztés érdekében kiszabott díjazás mértékét; 
 13. szabályozza és biztosítja a besorolatlan, és a települések utcáit alkotó utak kiépítésére, felújítására 
és újjáépítésére, karbantartására, védelmére, használatára, fejlesztésére és kezelésére vonatkozó 
tevékenységeket;  
 14. szabályozza és biztosítja az utasok taxi-szállításának külön feltételeit és megszervezését;  
 15. szabályozza és biztosítja a Község területén fenntartott vízijáratok megszervezését, emellett 
meghatározza azon partszakaszokat és vízfelületeket, melyeken vízépítészeti létesítmények építhetők, vagy 
úszó létesítmények helyezhetők el;  
 16. árutartalékokat létesít és megállapítja ezek mennyiségét, összetételét, az illetékes minisztérium 
jóváhagyásával, a helyi lakosság szükségleteinek kielégítése végett; 
 17. a község és minden nemzet számára fontos elemi oktatási, művelődési, alapvető egészségvédelmi, 
testnevelési, sportjellegű, gyermekvédelmi és idegenforgalmi intézményeket, szervezeteket alapít, emellett 
figyelemmel kíséri és biztosítja ezek működését; 
 18. szociális védelmi intézményeket alapít, figyelemmel kíséri és biztosítja ezek működését, 
engedélyezi a más jogi vagy természetes személyek alapította intézmények munkáját, megállapítja a szociális 
védelmi szolgáltatások feltételeinek kielégítettségét, követelményeket és szabványokat állapít meg az általa 
alapított intézmények tevékenységének végzésére, előírásokat hoz a szociális védelmi jogokról, valamint 
állami gyámhatóságként jár el.  
 19. megszervezi a Község és a területén élő nemzetek számára jelentős kulturális javak védelmével 
kapcsolatos teendők ellátását, ösztönzi a község területén élő minden nemzet művelődési és művészeti 
alkotómunkáját, biztosítja a Község és a területén élő nemzetek számára jelentős művelődési programok és 
projektumok támogatását és társtámogatását, emellett feltételeket teremt az általa alapított múzeumok, 
könyvtárak és egyéb művelődési intézmények munkájához;  
 20. megszervezi az elemi és egyéb nagyobb csapások elleni védelmet és a tűzvédelmet, megteremti a 
feltételeket azok elhárítására, illetve következményeinek enyhítésére; 
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 21. meghozza a mezőgazdasági földterületek védelmének, használatának és rendezésének alapjait, 
gondoskodik ezek végrehajtásáról, kijelöli az erozív területeket, gondoskodik a legelők használatáról és dönt a 
legelők feltöréséről, más művelési célra való használatáról; 
 22. szabályozza és meghatározza a források, nyilvános kutak és ivókutak használatának és 
kezelésének módját, megállapítja a vízgazdálkodási feltételeket, vízgazdálkodási jóváhagyásokat és 
engedélyeket ad a helyi jelentőségű létesítmények részére;  
 23. gondoskodik és feltételeket teremt a természetes gyógyhatású területek védelmére, használatára és 
előmozdítására; 
 24. ösztönzőleg hat, és gondoskodik az idegenforgalom fejlesztését illetően a község területén, 
valamint megállapítja az üdülőhelyi illeték mértékét;  
 25. gondoskodik a vendéglátóipar, a kisipar és a kereskedelem fejlesztéséről, szabályozza az e 
gazdasági ágakban működő alanyok munkaidejét, bizonyos tevékenységek helyének engedélyezését, s 
munkájuk egyéb feltételeit; 
 26. kezeli a község vagyonát és használja az állami tulajdonban levő eszközöket, emellett 
gondoskodik ezek megőrzéséről, gyarapításáról; 
 27. szabályozza és szervezi a házi- és vadállatok tartásával és védelmével kapcsolatos 
tevékenységeket; 
 28. megszervezi a jogainak és érdekeinek jogvédelmével kapcsolatos teendők ellátását;  
 29. szerveket, szervezeteket és szolgálatokat alakít a Község szükségleteire és szabályozza azok 
szervezetét, működését;  
 30. feltételeket teremt az emberi jogok előmozdítására, megvalósítására és védelmére;  
 31. stratégiákat hoz meg és különleges intézkedéseket alkalmaz az emberi és kisebbségi jogok terén 
tapasztalt egyenlőtlenségek felszámolására, valamint ezek megvalósítási lehetőségének egyenlővé tételére, 
segítséget nyújt az önsegélyezés politikai formáinak és a különleges igényekkel rendelkező, emellett a többi 
polgárral szemben lényegileg egyenlőtlen helyzetű személyek iránti szolidaritás fejlesztésében, így ösztönzi és 
segélyezi a rokkantak, vagy más szociális, emberi jogi szervezeteinek tevékenységét a Község területén; 
 32. ösztönzi és segíti a szövetkezeti mozgalom fejlődését; 
 33. megszervezi a polgárok jogsegélyezését végző szolgálatot; 
 34. gondoskodik az emberi jogok, emellett a nemzeti kisebbségek és népcsoportok személyes, 
valamint kollektív jogainak megvalósításáról, védelméről és előmozdításáról, gondoskodik a nők és férfiak 
egyenjogúságának megvalósításáról, védelméről és előmozdításáról, e jogok megvalósításának 
esélyegyenlőségére és a szabálytalanságok kiküszöbölésére irányuló stratégiákat és különleges intézkedéseket 
fogad el; 
 35. megállapítja a községben hivatalos használatban levő kisebbségi nyelveket és írásmódokat, 
emellett biztosítja ezek egyenrangú használatát a község által alapított szervek, közvállalatok, közintézmények 
és szervezetek, szolgálatok által lefolytatott eljárásokban; biztosítja a helységek, folyók, tavak nevének és más 
földrajzi elnevezéseknek, utcák és terek neveinek, a községi szervek elnevezéseinek, a közlekedési jeleknek, a 
nyilvános tájékoztatásoknak, figyelmeztetéseknek, valamint egyéb közterületi feliratnak a kisebbségek e 
községben hivatalos használatban levő nyelvén való, hagyomány szerinti kiírását; 
 36. gondoskodik a helyi érdekű köztájékoztatásról és biztosítja a szerb és a községben hivatalos 
használatban levő kisebbségi nyelvű köztájékoztatás feltételeit, televíziós és rádióállomásokat alapít a 
községben hivatalos használatban levő kisebbségi nyelveken való tájékoztatás végett, emellett a hivatalosan 
nem használatos kisebbségi nyelveken való tájékoztatás végett is, amennyiben e tájékoztatás az adott 
kisebbség által elért jogok közé tartozik; 
 37. előírja a községi előírások megszegéséért kiszabható kihágások elbírálását;  
 38. felügyeleti szolgálatokat alakít, és felügyeletet folytat az előírások és más, községi illetőségű 
közokirat végrehajtása felett;  
 39. szabályozza a békéltető tanácsok szervezését és munkáját; 
 40. szabályozza és biztosítja a község nevének, címerének és más jelképének használatát; 
 41. segíti a polgári szervezetek és egyesületek munkáját; 
 42. szabályozza és megteremti a fiatalok iránti gondoskodást, meghozza és szervezi a fiatalok iránti 
politika stratégiáját és cselekvési tervét és feltételeket teremt a fiatalok megszervezésére; valamint   
 43. egyéb, a polgárok számára közvetlen érdekű teendőket végez, az Alkotmánnyal, törvényekkel  és 
e Statútummal összhangban.  
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A Község közszolgálatai  
 

17. szakasz 
 

 Jogainak és kötelességeinek megvalósítása, és a helyi lakosság szükségleteinek kielégítése végett, a 
község külön határozattal alapíthat: vállalatokat, intézményeket és más közszolgálatot végző intézményeket.  
 

A Község közszolgálatait irányító szervek kinevezése  
 

18. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület nevezi ki az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és 
szolgálatok igazgató és ellenőrző bizottságainak elnökeit és tagjait, négy éves megbízatásra, kivéve 
amennyiben ezt a törvény másként irányozza elő.  
 

A Község közszolgálatait irányító szervek összetétele  
 

19. szakasz 
 

 A Község által alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek, valamint szolgálatok igazgató és 
ellenőrző bizottságainak kinevezésekor, a kinevezésről döntést hozó szervek legalább 30 százalékos, kevésbé 
képviselt nembeli képviselői helyet biztosítanak e testületekben.  
 A Község által alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek, valamint szolgálatok igazgató és 
ellenőrző bizottságainak kinevezésekor, különösen pedig a kisebbségek jogainak megvalósítása 
szempontjából fontos közvállalatok, intézmények, szervezetek, valamint szolgálatok esetében, a Község 
köteles figyelembe venni lakosságának összetételét, és a kisebbségeknek az említett szervekben való 
megfelelő képviseltetését.  
 

A közszolgálatok igazgatóinak kinevezési eljárása  
 

20. szakasz 
 

 Amennyiben a törvény nem szabályozza a Község által alapított, vagy a Község által többségi 
tulajdonrésszel birtokolt közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóinak kinevezési 
eljárását, az említett igazgatókat, nyilvános pályázat lebonyolítása után, a Községi Képviselő-testület nevezi 
ki.  
  

A közszolgálatok gazdálkodási terveinek és programjainak jóváhagyása 
 

21. szakasz 
 

 A Község által alapított, vagy a Község által többségi tulajdonrésszel birtokolt közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok kötelesek a Községi Képviselő-testülethez, jóváhagyás végett 
eljuttatni többéves munka- és fejlesztési terveiket, valamint éves gazdálkodási programjaikat. 
 

Az ügyvitel jogi vagy természetes személyre való átruházása  
 

22. szakasz 
 

 A Község a szabad verseny és a nyilvánosság elvén alapuló szerződéssel, jogi vagy természetes 
személyre ruházhatja át az illetékességébe tartozó, bizonyos hatásköbe tartozó ügyvitelt.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő ügyviteli átruházást a Községi Képviselő-testület határozata 
szabályozza.  
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A közszolgálatok munkájáról szóló jelentés Községi 
Képviselő-testülethez való benyújtása  

 
23. szakasz 

 
 A közszolgálatot végző vállalatok, intézmények és más szervezetek kötelesek évente legalább egyszer 
a Községi Képviselő-testülethez benyújtani a munkájukról szóló jelentést, legkésőbb a folyó év április 30-ig, 
az előző évet illetően.  
  

III. A KÖZSÉG TEENDŐINEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA  
 

A teendők lebonyolításához szükséges eszközök és ezek forrásai  
 

24. szakasz 
 

 A községi teendőinek az Alkotmány és törvény által megállapított ellátására a Köztársaság jogai és 
kötelezettségei keretén belül, valamint egyes ügyek esetében, melyeket Vajdaság Autonóm Tartomány ruház 
át illetékességéből, a Községet a törvény által megállapított jövedelmek és bevételek illetik meg. 

 
Az eszközök nem rendeltetésszerű jellege  

 
25. szakasz 

 
 A Község minden jövedelme általános, községi költségvetési jövedelemnek számít, s bármilyen 
rendeltetésre felhasználható, kivéve azokat a jövedelmeket, melyek rendeltetési jellegét a törvény állapítja 
meg.  
 

Költségvetés és zárszámadás  
 

26. szakasz 
  

 A költségvetést, minden naptári évre a Községi Képviselő-testület hozza meg, melyben minden 
jövedelmet és bevételt, adósságvállalást, vagy egyéb pénzügyi átutalást, emellett minden költséget és más 
kiadást kimutatnak, a törvénnyel összhangban.  
 Az év leteltével, melyre a költségvetést meghozták, zárszámadást kell összeállítani a Község 
költségvetésének végrehajtásáról.   
 

A költségvetés végrehajtásának felelőssége 
 

27. szakasz 
 

 A Község költségvetésének végrehajtásáért a Községi elnök a Községi Képviselő-testületnek felel.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés 
végrehajtását, s szükség szerint, de évente legalább két alkalommal erről a Polgármestert tájékoztatni.  
 

Önkéntes járulékok 
 

28. szakasz 
 

 A Községben vagy annak egy részében élő polgárok igényeinek kielégítésére, az eszközöket önkéntes 
járulékkal is összegyűjthetik.  
 A Községi Képviselő-testület határozza meg az önkéntes járulékról szóló határozati javaslatot, a 
képviselők összlétszámából számított szavazati többség által. 
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IV. A KÖZSÉG SZERVEI  
 

A Község szervei 
 

29. szakasz 
 

 A Község szervei az alábbiak: Községi Képviselő-testület, Polgármester, Topolya Községi Tanácsa (a 
továbbiakban: Községi Tanács) és a Községi Közigazgatási Hivatal. 
 

Az illetékesség előfeltételezése  
 

30. szakasz 
 

 A Község ügyeinek lebonyolítását a Község szervei végzik, a törvénnyel és e Statútummal 
megállapított illetékességük keretén belül.  
 Amennyiben a törvény vagy más előírás nem határozza meg mely szerv illetékes bizonyos Községi 
hatáskörű ügyekben, a Községi hatáskör viszonyainak szabályzását illető minden ügyet a Községi Képviselő-
testület old meg, míg a végrehajtói jellegű ügyeket a Polgármester bonyolítja le. 
 Amennyiben egy ügy jellegéből adódóan nem állapítható meg az illetékesség a jelen szakasz 2. 
bekezdésével összhangban, az illetékes a Községi Képviselő-testület lesz. 
 
 1. Községi Képviselő-testület 
 

A Községi Képviselő-testület jogi helyzete 
 

31. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület a legfelsőbb szerv, mely a helyi önkormányzat alapvető feladatkörét 
látja el, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és e Statútummal összhangban.  
 

A Községi Képviselő-testület összetétele 
 

32. szakasz 
 

 Községi Képviselő-testületet, a törvénnyel és e Statútummal összhangban, a polgárok által titkos 
szavazással, közvetlenül megválasztott képviselők alkotják. 
 

Az alakuló ülés összehívása  
 

33. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület új összetételének ülését a Községi képviselő-testület előző 
összetételének elnöke hívja össze, a választási eredmények kihirdetését követő 15 napon belül.  
 Amennyiben a Községi Képviselő-testület előző összetételének elnöke nem hívná össze az új 
összetétel ülését a jelen szakasz 1. bekezdésében említett határidő alatt, az új összetételt a jelen szakasz 1. 
bekezdésében említett határidő letelte utáni 15 napon belül a korelnök (legidősebb képviselő) hívja össze.  

Az új összetétel ülésén, a Községi Képviselő-testület elnökének megválasztásáig, a korelnök elnököl. 
 

A Községi Képviselő-testület megalakítása  
 

34. szakasz 
 

A Községi Képviselő-testület megalakultnak kell nyilvánítani, amennyiben megválasztották annak 
elnökét és hivatalba helyezték annak titkárát.  

 



Broј 15. 18.12.2008. СТРАНА 181. OLDAL 2008.12.18. 15. szám 

  
 

A képviselők száma 
 

35. szakasz 
 

 Községi Képviselő-testületnek 41 képviselője van.  
 

A képviselők megbízatása  
 

36. szakasz 
 

 A képviselőket négy éves időszakra választják meg.  
 A képviselő megbízatása a törvényben előírt feltételekkel és módon kezdődhet, vagy szűnhet meg.   
 

Ünnepélyes nyilatkozat 
 

37. szakasz 
 

 A megválasztott képviselők ünnepélyes nyilatkozatot tesznek, mely így hangzik: „Fogadom, hogy 
Topolya Községi Képviselő-testülete munkájában való részvételem közben tiszteletben tartom az Alkotmányt, 
a törvényeket és Topolya Község Statútumát, s hogy tiszteletre méltóan és részrehajlás nélkül végzem 
képviselői kötelességeimet, a polgárok érdekei által vezetve.” 

 

A megbízatások összeférhetetlensége 
 

38. szakasz 
 

 A képviselő nem állhat munkaviszonyban a Községi Közigazgatási Hivatalban, s nem lehet a Községi 
Képviselő-testület által a községi szervekbe, a Község által alapított közvállalatokba és intézményekbe kinevezett, vagy 
hivatalba helyezett személy.  
 Amennyiben a Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottját képviselővé választják, a munkaviszonyából eredő 
jogok és kötelességek szünetelnek, amíg az illető képviselői megbízatása érvényes.  
 A képviselői mandátum megerősítésének napjával a Községi Képviselő-testület által kinevezett, vagy hivatalba 
helyezett személyeknek megszűnik megbízatásuk, melyre kinevezték vagy hivatalba helyezték őket.  
 

A képviselő mentelmi joga 
 

39. szakasz 
 

 A képviselő nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem zárható el, s nem büntethető a Községi Képviselő-
testület vagy a munkatestületek ülésén hangoztatott véleményéért, vagy szavazatáért. 
 

A képviselő jogai és kötelességei  
 

40. szakasz 
 

 A képviselő joga és kötelessége a Községi Képviselő-testület és a munkatestületek munkájában való részvétel, 
bizonyos kérdéseknek a Községi Képviselő-testületben való megvitatásának javaslása, a Községi Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó határozati és más aktusokat illető javaslatok és az előírások javaslataira való módosító indítványok 
benyújtása, valamint a Község szerveinek munkájával kapcsolatos kérdések feltevése, emellett a Községi Képviselő-
testület egyéb tevékenységeiben való részvétel.  
 A képviselő joga, hogy rendszeresen tájékoztassák a képviselői kötelesség végzését illető kérdésekben, hogy a 
szervektől és szolgálatoktól a munkájához szükséges adatokat követeljen, valamint szakmai segítséget kapjon a Községi 
Képviselő-testület elé terjesztendő javaslatokhoz.  
 A képviselő jogait és kötelességeit részletesebben a Községi Képviselő-testület Ügyrendjében szabályozzák.  
 A Községi Képviselő-testület képviselőjének jogában áll bármely, a Község területén hivatalos használatban 
álló nyelven a Községi képviselő-testülethez szólni. 
 

A képviselőt megillető díjak és egyéb juttatások 
 

41. szakasz 
 

 A képviselőt megillető, a jövedelem-kiesés, valamint a Községi Képviselő-testület és munkatestületei ülésére 
való utazás és visszaút útiköltségének megtérítésére, emellett a napidíj és a képviselői tevékenység végzésével 
kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére vonatkozó jogokat a Községi Képviselő-testület külön határozata szabályozza.  
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A Községi Képviselő-testület hatásköre  
 

42. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban: 
 1. meghozza a Község Statútumát és a Községi Képviselő-testület Ügyrendjét; 
 2. meghozza a költségvetést és elfogadja a költségvetés zárszámadását; 
 3. megállapítja a Község bevételi forrásainak kamatlábait, valamint a helyi díjak és illetékek mértéke 
meghatározásának módját és mércéit; 
 4. benyújtja a Község területe megalapítási, megszüntetési vagy módosítási eljárásának 
indítványozását; 
 5. meghozza a Község és bizonyos tevékenységek fejlesztési programját; 
 6. meghozza a területi tervet, a településrendezési terveket, emellett szabályozza az építési telkek 
használatát; 
 7. előírásokat és más általános aktusokat fogad el; 
 8. községi szintű vagy a község egy részén meghirdetett népszavazást ír ki, állást foglal a polgári 
kezdeményezések javaslataival kapcsolatban és megállapítja az önkéntes járulékról szóló határozati 
javaslatokat; 
 9. a Statútum által megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, 
emellett ellenőrzi ezek munkáját; 
 10. kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, szervezetek és szolgálatok igazgató és 
felügyelő bizottságát, igazgatóit és jóváhagyja ezek alapszabályait, a törvénnyel összhangban; 
 11. megválasztja és felmenti a Községi Képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét; 
 12. hivatalba helyezi és felmenti a Községi Képviselő-testület titkárát és ennek helyettesét; 
 13. megválasztja és felmenti a Községi elnököt, s ennek javaslatára megválasztja a Községi elnök-
helyettest, valamint a Községi Tanács tagjait; 
 14. megállapítja a község területén kiszabott díjak és más helyi illetékek mértékét, melyek a községet 
a törvény szerint megilletik; 
 15. megállapítja az építési terület rendezésére és használatára kiszabott díj mértékét; 
 16. meghozza a Község nyilvános adósságvállalásáról szóló aktust, a közadósságokat szabályzó 
törvénnyel összhangban; 
 17. ingatlanbeszerzés céljából éves programot hoz a Község szervei szükségleteinek kielégítésére, a 
Szerb Köztársaság kormányának jóváhagyásával és elindítja ezen ingatlan kisajátítását az illetékes szerveknél; 
 18. meghatározza a vendéglátó-ipari, kereskedelmi és kisipari létesítmények munkaidejét; 
 19. véleményt ad a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervről; 
 20. állandó és időnként összeülő munkatestületeket alakít az illetékességébe tartozó kérdések 
megvitatására; 
 21. elindítja a helyi önkormányzat jogát sértő, a Szerb Köztársaság vagy Vajdaság Autonóm 
Tartomány által meghozott törvény vagy más általános aktus alkotmányosságának és törvényességének 
vizsgálatára irányuló eljárást; 
 22. megvitatja és jóváhagyja a költségvetés felhasználóinak jelentését; 
 23. dönt a városokkal és községekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel való együttműködésről és 
társulásról; 
 24. tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról; 
 25. jóváhagyja a Község nevének, címerének és más jelképének használatát; 
 26. megvitatja és elfogadja a Község által alapított, vagy ennek többségi tulajdonát képező 
közvállalatok, intézmények és más közszolgálatok munkájáról szóló évi jelentéseket; 
 27. megvitatja a polgári jogvédő évi jelentését a Község területén szavatolt emberi és kisebbségi 
jogok megvalósításáról; 
 28. megvitatja a Nemzetek Közötti Viszonyok Tanácsának jelentéseit; 
 29. elfogadja a hivatalnokok viselkedési kódexét; 
 30. intézkedéseket foganatosít és ajánlatokat fogad el az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben 
tartásának előmozdítására; 
 31. ellátja a törvényben és e Statútumban meghatározott egyéb teendőket is és 
 32. véleményezi a helyi önkormányzat érdekeivel kapcsolatos törvényeket. 
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A munkához és döntéshozatalhoz szükséges létszám 
 

43. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület döntésképes, amennyiben az ülésen a képviselők teljes számának 
nagyobbik része jelen van.  
 A Községi Képviselő-testület a jelenlevő képviselők teljes számának szavazati többsége által hoz 
döntést, amennyiben a törvény vagy e Statútum másként nem rendelkezik.  
 A Községi Képviselő-testület a képviselők összlétszámához viszonyított szavazati többséggel: 
 1. meghozza a Statútumot, a költségvetést, a Község és bizonyos tevékenységek fejlesztési 
programját, a területi tervet, a városrendezési terveket, a helyi közösségek alapításáról és megszüntetéséről 
szóló határozatot és a Nemzetek Közötti Viszony Tanácsának megalakításáról szóló határozatot; 
 2. döntést hoz a Község közadósság-vállalásáról, a többi helyi önkormányzattal való 
együttműködésről és társulásról, valamint a külföldi helyi önkormányzatokkal való együttműködésről, az 
utcák, terek, városnegyedek, sorok és egyéb településrészek elnevezéséről; 
 3. megválasztja a Községi Képviselő-testület elnökét, elnökhelyettesét, a Községi elnököt, a Községi 
elnök-helyettest, a Községi Tanács tagjait és hivatalba helyezi a Községi Képviselő-testület titkárát és ennek 
helyettesét; 
 4. etikai kódexet fogad el és egyéb, törvénnyel meghatározott esetekben is döntést hoz; 
 

A Községi Képviselő-testület összehívása 
 

44. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület ülését a Községi Képviselő-testület elnöke hívja össze, szükség szerint, 
de háromhavonta legalább egyszer. 
 A Községi Képviselő-testület elnöke köteles ülést kitűzni, a Községi elnök, a Községi Tanács, vagy a 
képviselők egyharmadának igénylésére, az ennek vételétől számított hét napon belül, oly módon, hogy az ülés 
megtartásának napja legkésőbb az erre irányuló igénylés benyújtásától számított 15 napon belülre essék.  
 Amennyiben a Községi Képviselő-testület elnöke nem tűzné ki az ülést a jelen szakasz 2. 
bekezdésében foglalt határidőn belül, ezt az igénylés benyújtója is megteheti, ezen ülésen pedig az igénylés 
benyújtója által kijelölt képviselő elnököl. 
 A Községi Képviselő-testület elnöke elhalaszthatja az általa összehívott ülést, de kizárólag 
amennyiben nincs meg a munkához szükséges létszám, más esetekben pedig az ülés elhalasztásáról a Községi 
Képviselő-testület dönt. 
  

A munka nyilvánossága  
 

45. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület ülései nyilvánosak. 
 A Községi Képviselő-testület munkájának nyilvánosságáért a Községi Képviselő-testület elnöke felelős. 
 A Községi Képviselő-testület ülésére szóló meghívókat és az ülés anyagagát a köztájékoztatási szervekhez kell 
eljuttatni, a nyilvánosság tájékoztatása végett.  
 A Községi Képviselő-testület ülésein a köztájékoztatási szervek képviselői, a javaslattevők felhatalmazott 
képviselői, valamint más érdeklődők is részt vehetnek, a Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban.  
 Amennyiben nincs lehetőség az összes érdeklődőnek a Községi Képviselő-testület ülésén való részvételére, a 
Községi Képviselő-testület elnöke dönti el azt, hogy kinek teszi lehetővé az ülésen való részvételt, a jelentkezési sorrend 
és a jelentkezők napirendi pontok iránti érdekeit szem előtt tartva.  
 A Községi Képviselő-testület úgy is dönthet, hogy a Községi Képviselő-testület ülése ne legyen nyilvános, 
biztonsági és más, különösen indokolt, törvényben meghatározott okokból. 

 

A Községi Képviselő-testület munkatestületei 
 

46. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület állandó és időnként ülésező munkatestületeket alakít, az illetékességébe 
tartozó kérdések megvitatására.  
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47. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület állandó munkatestületei az alábbi tanácsok és bizottságok: 
 1. a Költségvetési és Pénzügyi Tanács, 
 2. a Településrendezési, Lakásügyi-Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács, 
 3. a Mezőgazdaság- és Szövetkezetügyi Tanács, 
 4. a Gazdaság, Kisüzemi Gazdaság- és Magánvállalkozás-fejlesztési Tanács, 
 5. a Községfejlesztési Tanács, 
 6. a Választási és Kinevezési Bizottság,  
 7. a Statútum és a Képviselő-testület Szervezetének és Jogszabályainak Kérdéseivel Foglalkozó 
Bizottság, 
 8. a Felterjesztés és Panaszügyi bizottság, 
 9. az Oktatásügyi, Művelődésügyi és Informatika-fejlesztési Tanács  
 10. az Egészségügyi, Társadalmi Gyermekjóléti, Szociális Védelmi, Családvédelmi, valamint  
 11. az Ifjúság- és Sportügyi Tanács. 
 

48. szakasz 
 

 A munkatestületek véleményezik a Községi Képviselő-testület által meghozandó előírások és 
határozatok javaslatait, valamint e Statútummal és a Községi Képviselő-testület Ügyrendjével megállapított 
egyéb teendőket végeznek. 
 Az állandó munkatestületek feladatait, valamint ezek elnökeinek és tagjainak jogait és kötelességeit 
közelebbről a Községi Képviselő-testület Ügyrendje szabályozza.  
 Az időnként ülésező munkatestületek alakításának aktusával megállapítják e testületek elnevezését és 
alapítói szándék szerinti hatáskörét, feladatait, tagságának létszámát, feladatai elvégzésének határidejét, 
elnökeinek és tagjainak jogait és kötelezettségeit, s a munkájuk szempontjából lényeges, egyéb kérdéseket.   
 

Az állandó munkatestület megválasztása 
 

49. szakasz 
 

 Az állandó munkatestület elnökét és tagjait Községi Képviselő-testület választja és menti fel, a 
Községi Képviselő-testület elnökének és a képviselői csoportok elnökeinek javaslatára, a képviselői csoportok 
Községi képviselő-testületben betöltött létszámához viszonyítottan.  
 Egy képviselő legfeljebb két állandó munkatestület tagja lehet.  
 Az állandó munkatestületek tagjainak jelölési javaslatáról vitát kell nyitni.  
 A javasolt, állandó munkatestületek tagjait tartalmazó jegyzék megvitatásának befejezése után, nyílt 
szavazással, egészében kell dönteni.  
 Állandó munkatestületek tagjaivá, képviselők mellett, polgárok is megválaszthatók. 
 

Az állandó munkatestület elnöke  
 

50. szakasz 
 

 Az állandó munkatestület elnöke kötelezően egy képviselő.  
 Az állandó munkatestület elnöke megszervezi e testület munkáját, összehívja és vezeti e testület 
üléseit, megfogalmazza a záróhatározatokat, s erről tájékoztatja a Községi képviselő-testület elnökét és 
titkárát.  

A Községi Képviselő-testület külön munkatestületei 
 

51. szakasz 
 

 Az állandó munkatestületek mellet a Községi Képviselő-testület külön munkatestületeket is alakít:  
1. a Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanácsot,  
2. a Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanácsot és    
3. a Nemzetek Közötti Viszonyok Tanácsát.   

 A külön munkatestületek munkafeltételeit és a szakmai és adminisztratív munkák ellátását a Községi 
Közigazgatás biztosítja. 
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1. A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács  
 

52. szakasz 
 

 A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács:  
 1. kezdeményezi és részt vesz a helyi, fiatalok iránti politika kidolgozásában az oktatás, a sport, a 
szabadidős tevékenységek, a foglalkoztatottság növelése, a tájékoztatás, az esélyegyenlősé biztosításában való 
tevékeny részvétel, az egészségvédelem, a művelődés, a nemek egyenjogúsága, az erőszak és bűnözés 
meggátlása, a jogok elérése, a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem területén, valamint más, a fiatalok 
szempontjából fontos területen; 
 2. részt vesz a különleges, helyi szintű cselekvési tervek, programok és politika kidolgozásában, az 
Országos, Fiatalok Iránti Stratégiával összhangban, s figyelemmel kíséri ezek megvalósítását; 
 3. véleményt nyilvánít a fiatalok szempontjából fontos kérdésekben s ezekről tájékoztatja a Község 
szerveit; 
 4. véleményt nyilvánít a Községi Képviselő-testületnek a fiatalok szempontjából fontos kérdésekben 
meghozott előírásairól és határozatairól; 
 5. elfogadja az évi és időszakos, a helyi, fiatalság iránti politika, valamint a helyi, cselekvési tervek és 
programok megvalósításáról szóló jelentéseket s ezeket benyújtja a Községi képviselő-testülethez, a Községi 
elnökhöz és a Községi Tanácshoz; 
 6. indítványozza a projektumok előkészítését vagy a Község részvételét a fiatalok számára készített 
programokat és projektumokat illetően, a fiatalok helyzetének előmozdítása és a nevezettek községi hatáskörű 
jogai megvalósításának biztosítása céljából; 
 7. ösztönzi a Község és az ifjúsági szervezetek, egyesületek közötti együttműködést, emellett 
támogatja ezek tevékenységeinek megvalósítását; 
 8. ösztönzi a községek közötti együttműködés fiatalokat illető kialakítását, s erről a Község szerveit 
tájékoztatja; 
 9. véleményt nyilvánít a fiatalok szempontjából fontos projektumok javaslatairól, melyeket részben, 
vagy teljes egészében a községi költségvetésből támogatnak, figyelemmel kíséri a nevezett projektumok 
megvalósítását, s ezekről véleményt nyilvánít az illetékes községi szerv részére.  
 

A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács összetétele és mandátuma  
 

53. szakasz 
 

 A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanácsnak 7 tagja van. 
 A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács elnökét és tagjait a Községi Képviselő-testület választja, négy 
éves időszakra, s a megbízatásuk leteltével a tagok újból megválaszthatók. 
 

A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács tagjainak megválasztása 
 

54. szakasz 
 

 A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács elnökét és tagjait a Községi Képviselő-testület választja, a 
Községi elnök javaslatára, a Községi Képviselő-testület elnökének, a képviselői csoportok, helyi közösségek, 
polgári egyesületek, ifjúsági szervezetek és egyesületek, iskolák és egyéb közszolgálatok véleményezése 
mellett. 
 Az említett tanács tagjainak jelölésekor a javaslattevő köteles figyelembe venni a nemek 
egyenjogúságának érvényesítését és a nemzeti kisebbségek képviseltetését. 
 A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács tagjainak legalább felét a 15 és 30 év közötti fiatalok 
alkothatják, akik tevékenységükkel és tetteikkel jelentősen befolyásolták a fiatalok helybeli közösségben 
betöltött kedvező szerepét, illetve iskolai, egyetemi, tudományos illetve más, a fiatalok szerteágazó 
érdeklődése szempontjából jelentős tudományos, vagy más díjban részesültek.  
 A Fiatalok Ügyeivel Megbízott Tanács többi tagját a Községi Képviselő-testület választja, azzal a 
feltétellel, hogy a nevezettek többéves tapasztalattal rendelkeznek a fiatalok gondjainak enyhítését illetően, 
bizonyítottak a szakmaiság terén, illetve tevékenyen részt vettek a fiatalok szempontjából lényeges, számos 
tevékenységben. 
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2. A Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanács  
 

55. szakasz 
 

 A Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanácsnak 5 tagja van. 
 A Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanács elnökét és tagjait a Községi Képviselő-testület 
választja, négy éves időszakra, s a megbízatásuk leteltével a tagok újból megválaszthatók. 
 A Bizottság összetételét, megválasztását és munkájának módját a Községi Képviselő-testület 
határozata szabályozza. 
 

56. szakasz 
 

 A Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanács figyelemmel kíséri a nemek egyenjogúságának 
megvalósulását, véleményezi a Községi Képviselő-testület által meghozandó előírások és határozatok 
javaslatait, tevékenységeket és intézkedések foganatosítását javasolja, különösen pedig olyan 
tevékenységeket, melyekkel az esélyegyenlőség politikája községi szinten megvalósul. 
 A Nemek Egyenjogúságával Megbízott Tanács munkájában, ennek meghívására, szavazati jog nélkül, 
más személyek is részt vehetnek.  
 

A Nemzetek Közötti Viszonyok Tanácsa 
 

57. szakasz 
 

 A Községben, önálló munkatestületként megalakul A Nemzetek Közötti Viszonyok Tanácsa.  
 A Bizottságnak 6 tagja van. 
 E tanácsot, a törvénnyel összhangban, a szerb nép és a nemzeti kisebbségek képviselői alkotják.  
 E tanács hatáskörét, összetételét, tagságának megválasztását és munkájának módját a Községi 
Képviselő-testület határozata szabályozza, melyet a képviselők összlétszámához viszonyított szavazati 
többséggel kell meghozni. 
 

58. szakasz 
 

 E tanács álláspontjairól és javaslatairól a Községi Képviselő-testületet tájékoztatja, mely köteles 
ezekről az első adandó ülésén, de legkésőbb 30 napon belül véleményt nyilvánítani. 
 A Községi képviselő-testület köteles az összes, nemzeti és népi közösségek jogait illető, határozati 
javaslatot előzőleges véleményezés végett e tanácshoz eljuttatni.  
 

A Községi Képviselő-testület elnöke  
 

59. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testületnek elnöke van. 
 A Községi Képviselő-testület elnöke megszervezi a Községi Képviselő-testület munkáját, összehívja 
és vezeti ennek üléseit, együttműködést alakít ki a Községi elnökkel és a Községi Tanáccsal, gondoskodik a 
munka nyilvánosságának megvalósulásáról, aláírja a Községi Képviselő-testület által meghozott aktusokat, 
valamint egyéb, e Statútummal és a Községi Képviselő-testület Ügyrendjével megállapított teendőket végez. 
 

A Községi Képviselő-testület elnökének megválasztása 
 

60. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület elnökét a képviselők soraiból választják, a képviselők legalább egyharmadának 
javaslatára, négy éves időszakra, titkos szavazással, a Községi Képviselő-testület képviselői összlétszámához viszonyított 
szavazati többség által. 
 Egy képviselő csak egy jelölt jelölésében vehet részt.  
 Amennyiben a szavazás első körében a javasolt jelöltek egyike sem szerez szavazati többséget, a második 
körben, az első kör legtöbb szavazatot szerzett két jelöltjére szavaznak.  
 A második körben azon jelöltet tekintik megválasztottnak, aki a képviselők összlétszámához viszonyított 
szavazati többséget szerezte.  

Amennyiben a szavazás második körében egy jelölt sem szerezte meg a szükséges szavazati többséget, meg kell 
ismételni az elnökjelölés és –választás eljárását. 
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A Községi Képviselő-testület elnökének felmentése  
 

61. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület elnöke, mandátumának lejárta előtt is felmenthető, mégpedig:  
 1. személyes igénylésre,  
 2. a képviselők legalább egyharmadának javaslatára. 
 E javaslatot írásban kell benyújtani és kötelező megindokolni.  
 A Községi Képviselő-testület elnökének felmentése ugyanoly módon és eljárással történik, mint a 
nevezett megválasztása.  
 

A Községi Képviselő-testület elnökhelyettese  
 

62. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület elnökének helyettese van, aki őt távolmaradása és szolgálata ellátásában 
való gátoltsága esetén helyettesíti. 
 A Községi Képviselő-testület elnök-helyettesét ugyanoly módon választják és mentik fel, mint a 
Községi Képviselő-testület elnökét.  
 

A Községi Képviselő-testület titkára 
 

63. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testületnek titkára van, aki gondoskodik a Községi Képviselő-testület és 
munkatestületei ülése összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakmai teendők ellátásáról, emellett 
irányítja a nevezett testületek munkájához kötődő adminisztratív tevékenységet.  
 A Községi Képviselő-testület titkárának hivatalba helyezése négy éves időszakra, a Községi 
Képviselő-testület elnöke javaslatára történik, s a nevezett ezután ismét hivatalba helyezhető.  
 A Községi Képviselő-testület titkáraként kizárólag jogi egyetemet végzett, államigazgatási 
szervekben végzett munkához szükséges szakvizsgával és legalább három év szakmai tapasztalattal 
rendelkező személy helyezhető hivatalba.  
 A Községi Képviselő-testület, e testület elnöke javaslatára, a titkárt mandátumának lejárta előtt is 
felmentheti. 
 A titkárnak helyettese lehet, aki a titkárt távolmaradása esetén helyettesíti. 
 A Községi Képviselő-testület titkárának helyettesét ugyanoly módon választják és mentik fel, mint a 
Községi Képviselő-testület titkárát. 
 A Községi Képviselő-testület titkára felelős az adatok, iratok és személyes okiratok időben történő 
benyújtására, amennyiben ezt a Köztársaság vagy Vajdaság Autonóm Tartomány illetékes, a Községi 
Képviselő-testület munkáját és aktusait ellenőrző szerve megköveteli. 
 

A Községi Képviselő-testület Ügyrendje 
 

64. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület ülése előkészítésének, vezetésének és munkájának módját, valamint a 
nevezett testület ülésével kapcsolatos egyéb kérdéseket A Községi Képviselő-testület Ügyrendje szabályozza.  
 Az Ügyrendet a Községi Képviselő-testület hozza meg, a képviselők összlétszámához viszonyított 
szavazati többség által. 

 

2. A Község végrehajtó szervei 
 

A végrehajtó szervek  
 

65. szakasz 
 

 A Község végrehajtó szervei a Községi elnök és a Községi Tanács. 
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2.1. A Községi elnök  
 

A Községi elnök megválasztása  
 

66. szakasz 
 

 A Községi elnököt a Községi Képviselő-testület választja a képviselők sorából, négy éves időszakra, titkos 
szavazással, a Községi Képviselő-testület képviselőinek összlétszámához viszonyított szavazati többség által. 
 A Községi elnöknek helyettese van, aki a Községi elnököt, annak távolmaradása, vagy szolgálata 
ellátásában való gátoltsága esetén helyettesíti.  
 A Községi Képviselő-testület elnöke javasolja a községi elnök-jelöltet. 
 A községi elnök-jelölt a képviselők soraiból községi elnökhelyettes-jelöltet javasol, akit a Községi 
Képviselő-testület választ meg, ugyanoly módon, mint a Községi elnök.  
 

A megbízatások összeférhetetlensége  
 

67. szakasz 
 

 A Községi elnök és Községi elnök-helyettes megválasztásával, a nevezett személyek községi 
képviselő-testületi, képviselői minőségű mandátuma a megszűnik. 
 A Községi elnök és a Községi elnök-helyettes a Községnél állandó munkaviszonyban állnak.  
 

A Községi elnök hatásköre 
 

68. szakasz 
 A Községi elnök: 
 1. elöljáróként képviseli a Községet,  
 2. javasolja a Községi Képviselő-testület által döntésre vitt kérdések megoldásának módját, 
 3. utasítást ad a költségvetés végrehajtására 
 4. megalapítja a községi ellenőrző és felügyelő szolgálatot, a költségvetési eszközök használatának 
figyelemmel kísérésére, 
 5. jóváhagyja az általános aktusokat, melyekkel a Község költségvetése által támogatott intézmények 
alkalmazottainak létszámát és összetételét, valamint a Község költségvetése által támogatott felhasználók 
programjainak vagy ezek részeinek megvalósításában alkalmazott dolgozók vagy más személyek létszámát és 
összetételét szabályozzák,  
 6. döntést hoz a Község szervei által kezelt ingatlanok használatra bocsátásáról, illetve bérbeadásáról, 
valamint a használatra bocsátásról, bérbeadásról szóló szerződések felbontásáról, emellett ezen ingatlanok 
bérletéről és jelzálog alá vételéről, a Szerb Köztársaság Vagyonügyi Igazgatóságának jóváhagyásával, 
 7. irányítja és összehangolja a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját, 
 8. meghozza az olyan eseteket illető aktusokat, melyek a törvény, e Statútum s a Községi Képviselő-
testület határozata értelmében a hatáskörébe tartoznak, 
 9. tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról, 
 10. a Szerb Köztársaság Alkotmánybíróságához folyamodik amennyiben állami szerv vagy a Község 
szervének egyes aktusával, vagy intézkedésével a Községi hatáskör ellátása lehetetlenné válna, 
 11. hivatalba helyezi aszisztenseit a Községi Közigazgatási Hivatalban, akik bizonyos szakterületeken 
felmerülő teendőket látnak el, 
 12. szakmai tanácsadó munkatestületeket alakít az egyes, hatáskörébe tartozó teendők ellátására, 
 13. egyéb, e Statútummal és a Község más aktusaival megállapított teendőket végez. 

A Községi elnök felelős az adatok, iratok és személyes okiratok időben történő benyújtására, 
amennyiben ezt a Köztársaság vagy Vajdaság Autonóm Tartomány illetékes, a Községi Képviselő-testület 
munkáját és aktusait ellenőrző szerve megköveteli. 
 

2.2. A Községi Tanács 
 

69. szakasz 
 

 A Községi Tanácsot a Községi elnök, a Községi elnök-helyettes, valamint a Községi Tanács 9 tagja 
alkotja. 
 A Községi elnök egyúttal a Községi Tanács elnöke is.  
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 A Községi elnök-helyettes, megbízatása folytán a Községi tanács tajga.  
 A Községi Tanács tagjait a Községi Képviselő-testület választja, négy éves időtartamra, titkos 
szavazással, a képviselők összlétszámának szavazati többsége által. 
 A Községi Tanács tagjelöltjeit a községi elnökhelyettes-jelölt javasolja. 
 

A megbízatások összeférhetetlensége  
 

70. szakasz 
 

 A Községi Tanács tagjai egyidejűleg nem lehetnek képviselők, de a Község hatáskörébe tartozó, egy 
vagy több meghatározott szakterülettel megbízhatók. 
 A Községi Tanács tagjául választott személy képviselői mandátuma megszűnik. 
 

A Községi Tanács hatásköre 
 

71. szakasz 
 

 Községi Tanács: 
 1. javasolja a Statútumot, a költségvetést és egyéb aktusokat, valamint a Községi Képviselő-testület 
által meghozott aktusokat, 
 2. Községi Képviselő-testület határozatait és más általános aktusait közvetlenül végrehajtja, valamint 
gondoskodik ezek végrehajtásáról,   
 3. döntést hoz az ideiglenes pénzügyi támogatásról, amennyiben a Községi Képviselő-testület a 
költségvetést a pénzügyi év kezdetéig nem hozná meg, 
 4. felügyeli a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját, semmissé nyilvánítja, vagy megszünteti a 
Községi Közigazgatási Hivatal olyan aktusait, melyek nem állnak összhangban a törvénnyel, a Statútummal és 
más, általános aktussal, illetve a Községi Képviselő-testület által meghozott aktussal, 
 5. a közigazgatási eljárásban, másodfokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más 
szervezetek közigazgatási tárgyú, községi hatáskörbe tartozó jogait és kötelességeit illetően, 
 6. gondoskodik a Szerb Köztársaság, illetve Vajdaság Autonóm Tartomány jogai és kötelességei 
keretében átruházott hatáskörök végrehajtásáról, 
 7. hivatalba helyezi és felmenti a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjét, 
 8. szakmai tanácsadó testületeket alakít, bizonyos hatáskörébe tartozó teendők ellátására, 
 9. tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról, 
 10. a Községi elnök javaslatára meghozza a munkájához szükséges Ügyrendet. 
 

A Polgármester helyzete a Községi Tanácsban  
 

72. szakasz 
 

 A Községi elnök képviseli a Községi Tanácsot, emellett összehívja és vezeti ennek üléseit. 
 A Községi Tanács munkájának törvényességéért a Községi elnök felel.  

 
A munkához és a döntéshozatalhoz szükséges létszám  

 
73. szakasz 

 
 A Községi Tanács döntésképes, amennyiben az ülésen részt vesz a tagság összlétszámának többsége. 
 A Községi Tanács a jelenlevő tagság összlétszámának többségi szavazata által hoz döntést, 
amennyiben a törvény vagy e Statútum, bizonyos kérdéseket illetően, másfajta többséget elő nem irányoz.  

 
A Községi Tanács Ügyrendje 

 

74. szakasz 
 

 A Községi Tanács szervezetét, munkájának és döntéshozatalának módját részletesebben e tanács 
Ügyrendjével szabályozzák, a törvénnyel és e Statútummal összhangban. 
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A Gazdasági Tanács  
 

75. szakasz 
 

 A Községi Tanács Gazdasági Tanácsot alakít. 
 A Gazdasági Tanács illetékes a gazdasági fejlődéssel kapcsolatos kezdeményezések elindításában, a 
gazdasági fejlődés stratégiájának és terveinek megvitatásában, valamint a helyi gazdaság-fejlesztés tervei és 
programjai végrehajtásának figyelemmel kísérésében.  
 A Gazdasági Tanács kezdeményezései és záróhatározatai által tájékoztatja a Községi Képviselő-
testületet, a Községi elnököt és a Községi Tanácsot. 
 A Gazdasági Tanács feladatait, munkájának és döntéshozatalának módját közelebbről a Községi 
Tanács Ügyrendje szabályozza.  
 

A Gazdasági Tanács összetétele  
 

76. szakasz 
 

 A Gazdasági Tanács elnökét és hat tagját a Községi Tanács nevezi ki, e tanács mandátumának 
leteltéig terjedő időszakra. 
 A Gazdasági Tanács tagjait jelölhetik a polgári egyesületek, a helyi közösségek, a gazdasági 
társulások és a vállalkozók is.  
 A Gazdasági Tanács tagjai legalább egyharmadának a gyárosok és vállalkozók, illetve ezek 
társulásainak sorából kell származnia. 
 

Jelentés benyújtása a Községi képviselő-testület számára 
 

77. szakasz 
 

 A Községi elnök és a Községi Tanács kötelesek rendszeresen jelentést készíteni a Községi Képviselő-
testület számára, saját kezdeményezésre, vagy a Községi Képviselő-testület igénylésére, e testület 
határozatainak és más aktusainak végrehajtását illetően. 
 

A Községi elnök felmentése 
 

78. szakasz 
 

 A Községi elnök felmenthető azon időn letelte előtt is, melyre megválasztották, a képviselők legalább 
egyharmadának indoklással ellátott javaslatára, megválasztásával azonos módon. 
 A Községi elnök felmentésének javaslatát ezen okiratnak a Községi Képviselő-testület elnökéhez való 
benyújtásától számított 15 napon belül meg kell vitatni, és e tárgyban döntést kell hozni. 
 Amennyiben a Községi képviselő-testület a Községi elnököt nem mentené fel, az illető személy 
leváltásának javaslatát benyújtó képviselők a Községi elnök felmentését újból nem javasolhatják az előző, 
ilyen tárgyú javaslat visszautasításától számított hat hónapon belül. 
 

A Községi elnök felmentésének folyománya  
 

79. szakasz 
 

 A Községi elnök felmentésével megszűnik a Községi elnök helyettesének mandátuma, valamint a 
Községi Tanács mandátuma is.  
 

A Községi elnök helyettesének, valamint a Községi Tanács  
tagjának felmentése 

 
80. szakasz 

 
 A Községi elnök helyettese, illetve a Községi Tanács tagja felmenthető azon időn letelte előtt is, 
melyre megválasztották, a Községi elnök, vagy a képviselők legalább egyharmadának javaslatára, 
megválasztásával azonos módon. 
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 A Községi elnök helyettese, vagy a Községi Tanács tagja felmentésének javaslatával egy időben, a 
Községi elnök köteles a Községi képviselő-testülethez benyújtani új helyettese vagy a Községi Tanács új tagja 
kinevezésének javaslatát, s ekkor a Községi Képviselő-testület egy időben hoz döntést a felmentésről és a 
megválasztásról is.  
 A felmentett vagy lemondott Községi elnök, Községi elnök-helyettes vagy a Községi Tanácstag, 
szolgálatban marad, a folyó ügyeket ellátja, az új Községi elnök, Községi elnök-helyettes, vagy Községi 
Tanácstag kinevezéséig.  
 

A Község végrehajtó szervei mandátumának megszüntetése, a Községi Képviselő-testület 
mandátumának megszűnése miatt 

 
81. szakasz 

 A Községi Képviselő-testület mandátumának megszűntével a Községi elnök és a Községi Tanács 
megbízatása is megszűnik, bár ezek, a hatáskörükbe tartozó, folyó ügyeket az új Községi elnök és Községi 
Tanács, illetve egy ideiglenes szerv elnökének és tagjainak szolgálatba lépéséig ellátják, amennyiben a 
Községi képviselő-testület mandátuma e testület feloszlatása miatt szűnt meg.  
 

3. Községi Közigazgatási Hivatal 
 

Községi Közigazgatási Hivatal 
 

82. szakasz 
 

 A Község jogait és kötelezettségeit illető közigazgatási teendők, valamint a Községi Képviselő-
testület, a Községi elnök és a Községi Tanács meghatározott szakmai teendőinek ellátására, Községi 
Közigazgatási Hivatal alakul. 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal illetékessége 
 

83. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatási Hivatal: 
 1. a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök és Községi Tanács által meghozandó előírásokat és 
más aktusokat készít elő; 
 2. végrehajtja a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök és Községi Tanács határozatait és más 
aktusait; 
 3. az igazgatási eljárásban, első fokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb 
szervezetek jogairól és kötelezettségeiről a Község eredeti hatáskörében; 
 4. ellátja a Községi Képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános aktusainak végrehajtása 
feletti közigazgatási felügyeleti teendőket; 
 5. végrehajtja a törvényeket és az egyéb előírásokat melyek végrehajtását a Községre ruházták; 
 6. ellátja a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök és a Községi Tanács által meghatározott 
szakmai és egyéb teendőket; 
 7. a Községi hatáskörben elvégzett, illetve átruházott teendőiről jelentést nyújt be a Községi elnöknek, 
a Községi Tanácsnak és a Községi képviselő-testületnek, szükség szerint, de évente legalább egyszer. 

 
A Községi Közigazgatási Hivatal szervezete 

 
84. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatási Hivatal egységes szervként alakul meg. 
 A Községi Közigazgatási Hivatalban a hasonló közigazgatási, szakmai és egyéb teendők ellátására 
szervezeti egységeket kell alakítani.  
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A Községi Közigazgatási Hivatal vezetése  
 

85. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatási Hivatalt a jegyző vezeti. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjeként jogi egyetemet végzett, államigazgatási szervekben 
való munkához szükséges szakvizsgával és legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy 
helyezhető hivatalba. 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal 
jegyzőjének és aljegyzőjének hivatalba helyezéséről  

 
86. szakasz 

 

 A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjét a Községi Tanács helyezi hivatalba, öt évre szóló 
nyilvános hirdetmény alapján. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője rendelkezhet helyettessel, aki őt távolléte, vagy kötelessége 
teljesítésében való gátoltsága esetén helyettesíti.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjének helyettesét ugyanoly módon és azonos körülmények 
között helyezik hivatalba, mint a jegyzőt.  
 Az említett hivatal szervezeti egységeinek vezetőit a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője jelöli ki. 

 

A jegyző felelőssége  
 

87. szakasz 
 

 A jegyző saját, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal munkájáért a Községi Képviselő-testületnek 
és a Községi Tanácsnak felel, e Statútummal, és a Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozattal 
összhangban. 
 A Községi Tanács felmentheti a jegyzőt, vagy ennek helyettesét, a Községi elnök vagy a Községi 
Tanács tagjainak kétharmada indoklással ellátott javaslata alapján, amennyiben a Községi Közigazgatási 
Hivatal munkájáról készült jelentést a Községi Tanács egymás utáni két évben kedvezőtlenül bírálná el. 
 

A Községi elnök segítői  
 

88. szakasz 
 

 A Községi elnöknek aszisztensei lehetnek a Községi Közigazgatási Hivatalnál, akik egy-egy 
szakterület tennivalóit végzik (például a gazdasági fejlesztés, városrendezés, közművesítési tevékenységek, a 
helyi közösségek fejlesztése és egyéb tennivalók). 
 A Községi elnök aszisztensei kezdeményezéseket indítanak, projektumokat javasolnak és véleményt 
nyilvánítanak a Község fejlesztése szempontjából jelentős kérdésekben a hivatalba helyezésük célját képező 
szakterületeket illetően, emellett egyéb, a Községi Közigazgatási Hivatal szervezéséről szóló aktus által 
megállapított tevékenységet végeznek. 
 A Községi Közigazgatási Hivatalban legfeljebb három aszisztenst lehet hivatalba helyezni. 

 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal szabályzása 
 

89. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozatot a Községi Tanács javaslatára a Községi 
Képviselő-testület hozza. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezetéről és rendszeréről szóló szabályzatot a Községi 
tanács jóváhagyásával a jegyző hozza.  
 A Községi Közigazgatási Hivatalnál történő munkaviszony létesítésekor, a Község illetékes szerve 
köteles ügyelni a dolgozóknak a Község lakosságának nemzeti összetételét tükröző képviseltetésére.  
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A közigazgatás felügyeletének felhatalmazásai  
 

90. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatási Hivatal számára a közigazgatás felügyelete folyamán lehetséges: 
 1. végzéssel való utasítás bizonyos intézkedések és cselekvések meghatározott határidő alatti 
alkalmazására; 
 2. helyszíni bírság kiszabása; 
 3. bűntett vagy gazdasági kihágás miatti bűnvádi feljelentés, illetve kihágási eljárás igénylésének 
benyújtása az illetékes szervhez; 
 4. ideiglenes utasítás vagy tilalom kiszabása; 
 5. más szerv tájékoztatása, amennyiben indíték áll fenn az illető szerv hatáskörébe tartozó intézkedés 
foganatosítására; 
 6. egyéb, a törvény, előírások vagy általános aktus felhatalmazása általi intézkedések foganatosítása. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tennivalók végzéséhez való felhatalmazásokat és szervezetet 
közelebbről a Községi Képviselő-testület határozata szabályozza. 
 

A közigazgatási eljárást szabályzó előírások alkalmazása  
 

91. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatási Hivatal által folytatott eljárásban, mellyel a polgárok és jogi személyek 
jogairól, kötelességeiről és érdekeiről születik döntés, a közigazgatási eljárást szabályzó előírások 
alkalmazandók. 
 

Az illetékességi viszály 
 

92. szakasz 
 

 A Községi Tanács dönt a Községi Közigazgatási Hivatal és más vállalat, szervezet és intézmény 
közötti illetékességi viszály esetén, amennyiben a Községi Képviselő-testület határozata alapján a polgárok, 
jogi személyek, vagy más ügyfelek egyes jogairól való döntéshozatal esetén. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője dönt e hivatal belső szervezeti egységeinek illetékességi 
viszálya esetén. 
 

A közigazgatási teendők ellátásának feltételei  
 

93. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatási Hivatalnak a polgárok és jogi személyek jogainak, kötelességeinek és 
érdekeinek megvalósítására irányuló teendőit, oly személyek láthatják el, melyek az előírt iskolai 
végzettséggel, az államigazgatási szervekben való munkához szükséges szakvizsgával és megfelelő 
munkatapasztalattal rendelkeznek, a törvénnyel és más előírásokkal összhangban.  

 
A kivételezés  

 
94. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjének kivételezéséről a Községi Tanács dönt. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal hivatali személyének kivételezéséről a jegyző dönt. 
  

A községi jogvédő intézménye 
 

95. szakasz 
 

 A Községben a Községi jogvédő intézményét is megalapíthatják, A községi jogvédői intézményről 
szóló törvénnyel és a Községi Képviselő-testület külön aktusaival összhangban. 
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96. szakasz 
 

 A községi jogvédő a község vagyonjogi védelmét és érdekeit szolgálja, a törvénnyel és a község 
általános aktusaival összhangban. 
 A Községi közjogőrt a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel. 
 A községi jogvédő hatáskörét és eljárásának módját, kinevezésének feltételeit és módját, a törvénnyel 
összhangban, a Község külön határozata szabályozza.  
 

V. A POLGÁROK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN  

 
A polgárok közvetlen részvételének formái  

 
97. szakasz 

 
 A Község polgárai közvetlenül is részt vehetnek a Község teendőinek megvalósításában, polgári 
kezdeményezés, polgárok gyűlése és népszavazás útján.  
 

A polgári kezdeményezés 
 

98. szakasz 
 

 A polgárok polgári kezdeményezés útján javasolhatják a Községi képviselő-testületnek olyan aktus 
meghozatalát, mellyel, a törvénnyel összhangban, a Község hatáskörébe tartozó kérdés szabályzása, a 
Statútum vagy más aktus megváltoztatása és a népszavazás megvitatása történik.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal köteles szakmai tanáccsal ellátni a polgárokat a polgári 
kezdeményezés javaslatának megfogalmazásakor. 
 A polgári kezdeményezés elindítása jogerősnek tekinthető, amennyiben a polgári kezdeményezés 
aláíróinak jegyzékét a törvénnyel összhangban állították össze, s amennyiben ezt a Községi Képviselő-
testületbe való képviselő-választás legkésőbbi, hivatalosan közzétett választói névjegyzékének lezárásáról 
szóló végzésben szereplő választók legalább öt százaléka aláírta, s ha ezt a törvény vagy e Statútum másképp 
nem irányozza elő.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő javaslatot, a Községi Képviselő-testület köteles megvitatni s 
indoklással ellátott válaszát a polgároknak eljutatni, az említett javaslat vételétől számított 60 napon belül.  
 A polgári kezdeményezés végrehajtási eljárását a Községi Képviselő-testület külön határozata 
szabályozza. 

A polgárok gyűlése  
 

99. szakasz 
 

 A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja a községi szervek hatáskörébe tartozó kérdéseket. 
 

A polgárok gyűlésének összehívása  
 

100. szakasz 
 

 A polgárok gyűlése összehívható olyan településen, vagy ennek részén mely sor, utca, településrész, 
helyi közösség vagy a helybeli önkormányzat egyéb formája lehet.  
 A polgárok gyűlését a Községi elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, a helyi közösség vagy a 
helybeli önkormányzat más formájának felhatalmazott képviselője, legalább 50, az illető területen élő polgár 
vagy a képviselők legalább egynegyede hívhatja össze, legalább nyolc nappal e gyűlés megtartása előtt.  
 A polgárok gyűlésének megtartását az adott gyűlésen megtárgyalt kérdésben illetékes községi szerv is 
javasolhatja.  
 Az összehívott gyűlésről a polgárokat a hirdetőtáblákon kifüggesztett iratokból, a köztájékoztatási 
szervektől vagy egyéb, szokványos módon kell tájékoztatni.  
 A polgárok gyűlésének összehívója köteles értesíteni a Községi Közigazgatási Hivatalt e gyűlés 
megtartásáról.  
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A polgárok gyűlésének munkája és e gyűlés véleményének kinyilvánítása   
 

101. szakasz 
 

 A polgárok gyűlésén e gyűlés összehívója vagy az általa felhatalmazott személy elnököl.  
 A polgárok gyűlése javaslatokat vitathat meg és ezekről véleményt nyilváníthat, amennyiben e 
gyűlésen a Községi Képviselő-testületbe való képviselő-választás legkésőbbi, hivatalosan közzétett választói 
névjegyzékének lezárásáról szóló végzésben szereplő, a Község polgárok gyűlését megtartó részén élő 
választók legalább öt százaléka jelen volt.  
 A kérdések megvitatásában, a kezdeményezés elindításában és az egyes végzések javaslásában való 
részvétel joga a Község minden nagykorú polgárát megilleti.  
 A polgárok gyűlésén szavazati jog illet olyan polgárokat is, akik tartózkodási helye vagy birtoka azon 
a területen van, melyre a polgárok gyűlését összehívták.   
 A polgárok gyűlésének határozatait a jelenlevő, szavazásra jogosult polgárok szavazati többsége által 
hozhatják meg.  
 

A Község illetékes szervének eljárása a megtartott gyűlést követően 
 

102. szakasz 
 

 A Község szervei kötelesek a polgárok gyűlése megtartásának napjától számított 60 napon belül 
megvitatni a polgárok követeléseit és javaslatait, emellett kötelesek erről állást foglalni, illetve megfelelő 
határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, s erről a polgárokat értesíteni.  
 

A népszavazás 
 

103. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület saját kezdeményezésére, a képviselők összlétszámához viszonyított 
szavazati többséggel, hatáskörébe tartozó kérdésekben népszavazást írhat ki.  
 A Községi Képviselő-testület köteles népszavazást kiírni a hatáskörébe tartozó kérdésekben, a község 
polgárainak igénylésére. 
 A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő polgári igénylés jogerősnek tekinthető, amennyiben az 
igénylés aláíróinak névsorát a törvénnyel összhangban állították össze, s ezt a Községi Képviselő-testületbe 
való képviselő-választás legkésőbbi, hivatalosan közzétett választói névjegyzékének lezárásáról szóló 
végzésben szereplő, a Község népszavazás kiírását igénylő részén élő választók legalább tíz százaléka aláírta.  
 A népszavazással eszközölt határozat meghozottnak tekinthető, amennyiben emellett a polgárok 
nagyobb része szavazott, azzal a feltétellel, hogy a Község polgárainak több mint fele részt vett a szavazáson.  
 A népszavazás által meghozott határozat kötelező érvényű. 

 
A Község területén tartott népszavazás 

 
104. szakasz 

 
 A Községi Képviselő-testület köteles népszavazást lebonyolítani a Község bizonyos részén, olyan 
kérdésben, mely az ott élő polgárok szükségleteire, érdekeire vonatkozik, amennyiben a népszavazás 
kiírásának igénylését a törvénnyel összhangban állították össze, s ezt a Községi Képviselő-testületbe való 
képviselő-választás legkésőbbi, hivatalosan közzétett választói névjegyzékének lezárásáról szóló végzésben 
szereplő, a Község népszavazás kiírását igénylő részén élő választók legalább tíz százaléka aláírta.  

A polgárok panaszai  
 

 105. szakasz 
 

 A Község szervei és szolgálatai kötelesek a polgárok jogainak megvalósításakor kiszolgáltatni a 
szükséges adatokat, felvilágosításokat és tájékoztatásokat.  
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 A Község szervei és szolgálatai kötelesek mindenki részéről lehetővé tenni az e szervek és 
szolgálatok munkáját, vagy éppen szabálytalan eljárását, illetve az alkalmazottak viszonyulását illető 
panaszok benyújtását.  
 A Község szervei és szolgálatai kötelesek a panasz benyújtójának választ, vagy tájékoztatást adni, 
arról hogy helyt adtak-e, és ha igen, hogyan adtak helyt a panasznak, mégpedig 30 napon belül, amennyiben a 
panasz benyújtója ezt igényli.  

 
VI. A KÖZSÉG TEENDŐIBEN VALÓ  

POLGÁRI RÉSZVÉTEL MÁS FORMÁI   
 

Nyilvános megkérdezés 
 

106. szakasz 
 

 A Község szervei a polgárokhoz fordulhatnak a hatáskörükbe tartozó kérdéseket illetően.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett konzultációt nyilvános megkérdezés útján kell lebonyolítani.  

 

A Közvita 
 

107. szakasz 
 

 A községi szervek kötelesek legalább egy közvitát tartani: 
 1. a Község Statútumának elfogadásakor  
 2. a községi költségvetésről szóló határozat elfogadásának eljárása folyamán  
 3. a stratégiai és cselekvési fejlesztési tervek elfogadásának eljárása folyamán 
 4. egyéb, törvénnyel, Statútummal és a Községi Képviselő-testület határozataival előirányzott 
esetekben. 
 

A közvita szervezése  
 

108. szakasz 
 

 Közvita alatt, e Statútum értelmében, a Község illetékes szervei, illetve közszolgálatok képviselőinek 
az érdekelt polgárokkal, polgári egyesületek képviselőivel, valamint a köztájékoztatás szerveivel való 
nyilvános összejövetele értendő. 
 Községi Képviselő-testület köteles a Község minden részén élő polgárok részére lehetővé tenni a 
közvitán való részvételt.  
 A Községi Képviselő-testület elnöke közvitát szervezhet e Statútum és a Községi Képviselő-testület 
vagy a Községi Közigazgatási Hivatal szerveinek, munkatestületeinek határozatai által előirányzott esetekben, 
valamint saját kezdeményezésből.  
 A Község alapította szervek és közszolgálatok képviselőit a Községi Képviselő-testület elnöke hívja 
fel a közvitában való részvételre.  

 
VII. A HELYBELI ÖNKORMÁNYZAT 

 

A Helybeli Önkormányzat formái 
 

109. szakasz 
 

 A Község egy részén élő polgárok közvetlen jelentőségű szükségleteinek és érdekeinek kielégítése 
végett, a Község területén helyi közösségek és a helybeli önkormányzat más formái alakulnak. 

 
A helybeli önkormányzat jogi helyzete  

 

110. szakasz 
 

 A helyi közösség és a helybeli önkormányzat más formái jogi személy jelleggel bírnak, az e 
Statútumban és az illető önkormányzat alapítói határozatában megállapított jogaik és kötelezettségeik keretén 
belül.  
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A helybeli önkormányzat alapítása, területi módosítása és megszűnése  
 

111. szakasz 
 

 Az új helyi közösség és a helybeli önkormányzat más formái alapításának, a meglevő helyi közösség 
területi módosítási vagy megszüntetési javaslatát a Községi elnök, a képviselők legalább egynegyede, a Helyi 
Közösség és a helybeli önkormányzat más formáinak Tanácsa, vagy az illető területen lakók polgári 
kezdeményezésével nyújthatják be.  
 Az új helyi közösség alapításáról, valamint a meglevő helyi közösség és a helybeli önkormányzat más 
formáinak területi módosítási vagy megszüntetési javaslatáról, a képviselők összlétszámából számított 
szavazati többséggel a Községi Képviselő-testület dönt.  
 Községi Képviselő-testület köteles az új helyi közösség alapításáról, valamint a meglevő helyi 
közösség és a helybeli önkormányzat más formáinak területi módosítási vagy megszüntetési javaslatáról szóló 
határozat meghozatala előtt az illető területen lakó polgárok véleményét kikérni. A Községi Képviselő-testület 
köteles a meglevő helyi közösség és a helybeli önkormányzat más formáinak területi módosítási vagy 
megszüntetési javaslatáról szóló határozat meghozatala előtt kikérni az illető javaslat tárgyát képező helyi 
közösség és a helybeli önkormányzat más formái tanácsának véleményét. 
 

112. szakasz 
 

 A helyi közösség és a helybeli önkormányzat más formáinak aktusaival, e statútummal és a helyi 
közösség alapítói okiratával összhangban megállapítják mindazokat a teendőket, melyeket a helybeli 
önkormányzatok ellátni kötelesek, ezek szerveit és e szervek megválasztási eljárását, szervezetét és munkáját, 
a döntéshozatal módját és a helyi közösség munkája szempontjából lényeges egyéb kérdéseket.  

 

A helybeli önkormányzat munkájához szükséges eszközök  
 

113. szakasz 
 

 A helyi közösség, vagy a helybeli önkormányzat más formája munkájához szükséges eszközöket az 
alábbiakból kell biztosítani:  
 1. a községi költségvetésről szóló határozatban megállapított eszközök, ideértve az önkéntes járulékot; 
 2. adományok; 
 3. a helyi közösség, vagy a helybeli önkormányzat más formája saját tevékenységéből megvalósított 
jövedelem. 
 A helyi közösség, vagy a helybeli önkormányzat más formája pénzügyi tervet hoz meg, melyre a 
Községi Tanács ad jóváhagyást.  

 
A teendők helybeli önkormányzatra való átruházása  

 

114. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület határozatával mindegyik, vagy egyes helyi közösségek, vagy más 
helybeli önkormányzati formák részére átruházhatóak a Község illetékességébe tartozó bizonyos teendők, az 
ezek lebonyolításához szükséges eszközök biztosítása mellett.  
 A teendők átruházása esetén a kiindulópontot annak kérdése alkotja, hogy az illető teendők 
mennyiben bírnak közvetlen és mindennapi jelentőséggel az adott helyi közösség, vagy a helybeli 
önkormányzat más formájának lakossága életében. 

 
VIII. A KÖZSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS TÁRSULÁSA  

 
A Község együttműködése és társulása a belföldi községekkel és városokkal 

 
115. szakasz 

 

 A Község, ennek szervei és szolgálatai, valamint az általa alapított vállalatok, intézmények és más 
szervezetek, társulnak és együttműködést valósítanak meg más községekkel és városokkal, illetve ezek 
szerveivel és szolgálataival, a közös érdekeket s ezek megvalósítását illetően, összevonhatják eszközeiket, 
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emellett közös szerveket, vállalatokat, intézményeket és más szervezeteket alapíthatnak, a törvénnyel és e 
Statútummal összhangban.  
 

Más államok területi egységeivel és helyi  
önkormányzataival való együttműködés  

 
116. szakasz 

 
 A Község együttműködést folytathat, közös érdekek terén a más államok területén található területi 
egységekkel és községekkel, valamint városokkal, a Szerb Köztársaság külpolitikája keretében, a Szerb 
Köztársaság területi egységének és jogrendjének tisztelete mellett, az Alkotmánnyal és törvénnyel 
összhangban.  
 A megfelelő területi közösségekkel, községekkel és városokkal való együttműködésről szóló 
határozatot a Községi Képviselő-testület hozza meg, a Szerb Köztársaság kormányának jóváhagyásával.  
 Az egyezményt vagy más, együttműködés megkezdéséről szóló okiratot a Községi elnök, vagy az 
általa felhatalmazott személy írja alá.  
 A jelen szakasz 3. bekezdésében szereplő okiratot a Szerb Köztársaság kormánya általi jóváhagyás 
megszerzése után lehet megjelentetni.   
 

A városok és községek társulásához való csatlakozás 
 

117. szakasz 
 

 A Község alapítója vagy csatlakozója lehet városok és községek társulásainak.  
 A Község városok és községek társulását alapít és ezekhez csatlakozik, a helyi önkormányzat 
fejlesztésének előmozdítása, védelme és a községek közös érdekeinek megvalósítása érdekében. A Község, 
szintén társulási tagság által, tapasztalatot cserél és együttműködést folytat belföldi és külföldi városokkal és 
községekkel, részt vesz a közösen megállapított és saját célok állami szervek előtti képviseletében, különösen 
pedig a törvények és más törvényes, a helyi önkormányzat védelmére, előmozdítására és pénzelésére 
vonatkozó aktusok, valamint egyéb, a városok és községek tennivalóinak megvalósítása tekintetében fontos 
előírások meghozatali eljárásában. 

 
Civil és más szervezetekkel való együttműködés  

 
  118. szakasz 

 
 A Község szervei a község és polgárai érdekében együttműködhetnek civil, emberbaráti és más 
szervezetekkel is.  

 
IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT VÉDELME 

 
A Község jogainak védelme  

 
119. szakasz 

 
 A Község jogainak védelme a törvény által megállapított módon és eljárással biztosítható.   
 

Az alkotmányosság és törvényesség felbecslési eljárásának megindítása  
 

120. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület megindítja az alkotmányosság és törvényesség felbecslésére hivatott 
eljárást a Szerb Köztársaság vagy Vajdaság Autonóm Tartomány bizonyos törvényét vagy más törvényes 
aktusát illetően, mely törvény vagy aktus sérti a helyi önkormányzat jogait.  
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Az alkotmánybírósághoz való folyamodás joga  
 

121. szakasz 
 

 A Községi elnök jogot formálhat az Alkotmánybírósághoz való folyamodásra, amennyiben egy állami 
szerv vagy a Község aktusa illetve intézkedése folytán lehetetlenné válik a Községi hatáskör gyakorlása.  

A polgárok védője  
 

122. szakasz 
 

 A Községben létrehozhatják a polgárjogi biztos hivatalát, mely felhatalmazást nyer a polgárjogok 
tiszteletben tartásának ellenőrzésére, megállapítja a közigazgatási szervek által, aktusokkal, cselekedetekkel 
vagy tétlenséggel elkövetett jogsértéseket, amennyiben a helyi önkormányzat előírásainak és törvényes 
aktusainak megsértése áll fenn.  
 A polgárjogi biztos hatáskörét és felhatalmazásait, fellépésének és megválasztásának módját, valamint 
megbízatásának megszűnését a Községi Képviselő-testület külön határozatával szabályozzák.  

 
X. A KÖZSÉG AKTUSAI 

 
A Község aktusai  

 
123. szakasz 

 
 Az illetékességébe tartozó tennivalók végzése közben a Község statútumot, határozatokat, 
szabályzatokat, rendeleteket, utasításokat, végzéseket, záróhatározatokat, ajánlatokat és más szükséges 
aktusokat.  

 
A Község aktusainak rangsora  

 
124. szakasz 

 
 A Községi Képviselő-testület határozatainak és törvényes aktusainak összhangban kell állnia az 
Alkotmánnyal, a törvényekkel és e Statútummal.  
 A Községi elnök és a Községi Tanács aktusainak összhangban kell állniuk az Alkotmánnyal, a 
törvényekkel és e Statútummal, ezenkívül a Községi Képviselő-testület határozataival és törvényes aktusaival.  
 A községi közigazgatás aktusainak összhangban kell állnia az Alkotmánnyal, a törvényekkel és e 
Statútummal, valamint a Község szerveinek határozataival és törvényes aktusaival.  
 

A törvényes aktusok megjelenése és életbe lépése  
 

125. szakasz 
 

 A Község szerveinek törvényes aktusai Topolya Község Hivatalos lapjában jelennek meg, szerb 
nyelven, cirill írásmóddal és magyar nyelven, az ennek megfelelő írásmóddal.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett aktusok a megjelenésüktől számított nyolcadik napon lépnek 
életbe, kivéve amennyiben ezek meghozója a meghozatal eljárása folyamán megállapítja, hogy a korábbi 
életbe lépésnek igazolt okai vannak.  
 A Község egyéb aktusai Topolya Község Hivatalos Lapjában jelennek meg, amikor az illető 
aktusokkal ezt előirányozták.  

 
XI. A STATÚTUM ÉRTELMEZÉSE, MEGHOZATALA ÉS MÓDOSÍTÁSA  

 

A Statútum eredeti értelmezése 
 

126. szakasz 
 

 A Statútum eredeti értelmezését a Községi Képviselő-testület végzi, a Községi Tanács javaslatára. 
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A Statútum meghozatalának és módosításának eljárása 
 

127. szakasz 
 

 A Statútum meghozatalának vagy módosításának javaslatát a Község választóinak legalább 10 
százaléka, a képviselők egyharmada, a Községi elnök és a Községi Képviselő-testület Statútumügyi bizottsága 
nyújthatja be. 
 A javaslatot írásban, indoklással kell benyújtani.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett javaslatról a Községi Képviselő-testület dönt, a képviselők 
összlétszámából számított szavazati többséggel. 
 Amennyiben a Községi Képviselő-testület úgy dönt, hogy a községi Statútum meghozatalához vagy 
módosításához lát hozzá, ugyanazzal a határozattal meg kell határoznia e meghozatal módját és eljárását, 
illetve a Statútum módosítását, s ki kell neveznie a községi Statútum meghozatalára vagy módosítására 
vonatkozó aktus tervének kidolgozását végző bizottságot.  
 A Községi Képviselő-testület elfogadja a Statútum meghozatalának vagy módosításának aktusát, 
mégpedig a képviselők összlétszámából számított szavazati többséggel, közvita lebonyolítása után.  
 Amennyiben a törvényekkel való összhangba hozatal végett módosítják a Statútumot, ennek 
módosításáról a Községi Képviselő-testület közvita lebonyolítása nélkül is dönthet.  

 
 

XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

A községi előírásoknak e Statútummal  
való összhangba hozatala  

 
128. szakasz 

 
 A községi előírásokat összhangba kell hozni e Statútum rendelkezéseivel, e Statútum életbe lépésétől 
számított hat hónapon belül.  
 A községi előírások a jelen Statútummal való összhangba hozatalukig érvényben maradnak. 
 

A korábbi Statútum érvényességének megszűnése 
 

129. szakasz 
 

 E Statútum életbe lépésének napjával, érvényét veszti Topolya Község Statútuma (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. szám). 
 
 

A Statútum életbe lépése  
 

130. szakasz 
 

 E Statútum Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe.  
 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TOPOLYA 
Szám: 110-17/2008-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2008.12.18. a Községi Képviselő-testület  
Topolya  elnöke 
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123. 
 

A Helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 25. szakasza  (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85. szám) és Topolya község Statútuma 33. szakaszának 2. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. 
szám), Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2008.12.18-án megtartott ülésén meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 2008. ÉVI PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. szakasz 
 

Topolya község 2008. évi költségvetési határozatának (Topolya Község Hivatalos Lapja 2007/10 és 
2008/10 – a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul, s ezek után így szól:   

„A 2008. évi költségvetés rendelkezésre álló összegét 700.000.000,00 dinárban állapítjuk meg.” 
 

2. szakasz 
 

A Határozat 2. szakasza módosul és így hangzik: 
„A 2008. évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete 945.626.000,00 

dinárban állapítjuk meg, s ez az alábbiakból áll: 
1. a 2008. évi költségvetés 598.500.000,00 dinár összegű, folyó évi bevételeiből és illetményeiből, 
2. a helyi járulékból befolyó 69.500.000,00 dinárösszegű, folyó évi bevételből, 
3. a korábbi évekből származó, 32.000.000,00 dinár értékű bevételi többletből, 
4. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak saját számláin előirányzott, eredeti 

tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó 245.626.000,00 dinár összegű bevételből és 
illetményeiből áll.” 

3. szakasz 
 

Az említett Határozat 3. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik: 
 

Gazd. 
oszt. 

BEVÉTELNEM 
A 2008. évi 

várható 
bevételek 

321311 Az előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 32.000.000,00
  FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL – 7 ROVAT   
711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ   
711110 Keresetek utáni adó 149.000.000,00
711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 10.500.000,00
711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 28.000.000,00
711190 Egyéb jövedelemadók 27.500.000,00
  711 ÖSSZESEN: 215.000.000,00
713 VAGYONADÓ   
713120 Vagyonadó 43.000.000,00
713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 2.500.000,00
713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 25.550.000,00
713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 200.000,00
  713 ÖSSZESEN: 71.250.000,00
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714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ   
714420 Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték 50.000,00
714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 400.000,00

714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 
6%-ából 400.000,00

714510 Gépjárművek utáni adók   
714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 10.500.000,00
714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.500.000,00
714543 A termőföld művelési ágának változtatásáért járó térítés 400.000,00
714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 3.000.000,00
714552 Tartózkodási illeték 900.000,00
714562 Környezetvédelmi és –fejlesztési díj 800.000,00
714570 Községi kommunális illetékek 200.000,00
  714 ÖSSZESEN: 21.150.000,00
716 EGYÉB ADÓK   
716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 4.600.000,00
  716 ÖSSZESEN: 4.600.000,00
732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI    

732151 Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a  
község javára 1.200.000,00

  732 ÖSSZESEN: 1.200.000,00
733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI   
733151 Köztársaság céleszközátutalásai a község javára   139.211.000,00
733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 800.000,00
733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 4.000.000,00
733251 Köztársaság kapitális céleszközátutalásai  1.160.000,00
733252 VAT kapitális céleszközátutalásai 27.000.000,00
  733 ÖSSZESEN: 172.171.000,00
741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK   
741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 6.000.000,00

741522 Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó  
eszközök 55.000.000,00

  Terület- és telekhasználati díj   
741530 - kommunális illetékek  1.500.000,00
741534 - városi építési telek használati díja 9.500.000,00
  741 ÖSSZESEN: 72.000.000,00
742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL   
742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 29.000,00
742251 Községi közigazgatási illetékek 4.400.000,00
742253 Telekrendezési díj 12.000.000,00
742351 Községi igazgatási szervek bevételei 100.000,00
  742 ÖSSZESEN: 16.529.000,00
743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON   

743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból  
eredő bevételek 100.000,00

  743 ÖSSZESEN: 100.000,00
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745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK   
745151 Egyéb bevételek a község javára 18.000.000,00
  745 ÖSSZESEN: 18.000.000,00
7 7. ROVAT ÖSSZESEN 592.000.000,00

  8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- 
KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK   

811122 Примања од откупа станова у државној својини 0,00
8 8. ROVAT ÖSSZESEN 0,00

  ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL 
EREDŐ ILLETMÉNYEK – 9 ROVAT   

911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY   

911451 Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények 
a község javára 0,00

  911. ÖSSZESEN 0,00
921 HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY   
921951 A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő illetmények 6.500.000,00
  921. ÖSSZESEN 6.500.000,00
9 9.  ROVAT  ÖSSZESEN 6.500.000,00

7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI  ÉS 
ILLETMÉNYEI  ÖSSZESEN 598.500.000,00

711180 Helyi járulékok  69.500.000,00

  
KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN 700.000.000,00

 
KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB 
FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI 245.626.000,00

 ÖSSZESEN 945.626.000,00
 

4. szakasz 
 

Az említett Határozat 4.  szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik:  

Feladat- 
kör LEÍRÁS Községi 

költségvetésből 

Felhasználók 
egyéb 

forrásaiból 
ÖSSZESEN 

000 Szociális védelem 20.204.000,00 0,00 20.204.000,00
100 Általános közszolgáltatások 142.841.000,00 14.300.000,00 157.141.000,00
300 Közrend és nyugalom 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
400 Gazdasági teendők 81.650.000,00 990.000,00 82.640.000,00
500 Környezetvédelem 42.100.000,00 27.693.000,00 69.793.000,00
600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 188.983.000,00 176.556.000,00 365.539.000,00
700 Egészségügy  7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 55.219.000,00 4.195.000,00 59.414.000,00
900 Oktatás 160.103.000,00 21.892.000,00 181.995.000,00

  
KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 700.000.000,00 245.626.000,00 945.626.000,00

 
5. szakasz 

 
Az említett Határozat 5. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik:: 
„A költségvetés és a felhasználók összesen 945.626.000,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeinek és 

illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő:” 
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SZÁM
LA KÖLTSÉGFAJTA Községi 

költségvetés-ből

Felhasználók 
egyéb 

forrásaiból 
ÖSSZESEN 

41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 137.730.000,00 14.027.000,00 151.757.000,00
411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 103.710.000,00 9.029.000,00 112.739.000,00
412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 18.518.000,00 1.642.000,00 20.160.000,00
413 Természetbeni térítések 1.051.000,00 420.000,00 1.471.000,00
414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 5.125.000,00 2.531.000,00 7.656.000,00
415 Foglalkoztatottak térítményei 1.783.000,00 405.000,00 2.188.000,00
416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 7.543.000,00 0,00 7.543.000,00
42 SZOLGÁLTAT.ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE 102.056.000,00 20.105.000,00 123.161.000,00
421 Állandó költségek 10.215.000,00 4.383.000,00 14.598.000,00
422 Útiköltségek 1.100.000,00 494.000,00 1.594.000,00
423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 68.141.000,00 3.207.000,00 72.348.000,00
424 Szakosított szolgáltatások 11.665.000,00 2.612.000,00 14.277.000,00
425 Folyó javítások és karbantartás 6.577.000,00 2.847.000,00 9.424.000,00
426 Anyagok költségei 4.358.000,00 6.562.000,00 10.920.000,00
44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE 4.000.000,00 191.500,00 4.191.500,00
441 Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése 4.000.000,00 191.500,00 4.191.500,00
45 TÁMOGATÁSOK 47.800.000,00 2.559.000,00 50.359.000,00

451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 
szervezeteknek szánt támogatások 47.800.000,00 2.559.000,00 50.359.000,00

46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 249.837.000,00 79.263.000,00 329.100.000,00
463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adom.és átutalások 249.837.000,00 79.193.000,00 329.030.000,00
465 Egyéb adományok,támogatások és átutalások 0,00 70.000,00 70.000,00
47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 18.400.000,00 619.000,00 19.019.000,00

472 Szociális védelmi térítmények a 
költségvetésből 18.400.000,00 619.000,00 19.019.000,00

48 EGYÉB KIADÁSOK 41.815.000,00 517.500,00 42.332.500,00

481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt 
támogatások 41.065.000,00 2.000,00 41.067.000,00

482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt 
adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 600.000,00 515.500,00 1.115.500,00

483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, 
büntetések 150.000,00 0,00 150.000,00

49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT 
ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK   1.820.000,00 0,00 1.920.000,00

499 Tartalékeszközök 1.820.000,00 0,00 1.920.000,00
51 ALAPESZKÖZÖK 37.542.000,00 127.044.000,00 164.586.000,00
511 Épületek és építészeti létesítmények 28.340.000,00 122.797.000,00 151.137.000,00
512 Gépek és felszerelés 6.182.000,00 4.027.000,00 10.209.000,00
513 Épületek beruházási karbantartása 0,00 200.000,00 200.000,00
515 Nem anyagi természetű vagyon 3.020.000,00 20.000,00 3.040.000,00
54 TERMÉSZETES VAGYON 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
541 Földterületek 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00
61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 3.000.000,00 1.300.000,00 4.300.000,00
611 Hiteltörlesztés 3.000.000,00 1.300.000,00 4.300.000,00
  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 700.000.000,00 245.626.000,00 945.626.000,00
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6. szakasz 
 

Az említett Határozat 6.szakasza 1. bekezdésének táblázatos része módosul és így hangzik: 

LEÍRÁS 
Gazdasági 
besorolás 
jelszáma 

Költségvetési 
eszközök 

1 2 3 

А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI     
FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 7   
1. Adóbevételek 71 381.500.000,00
1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 284.500.000,00
1.2 Vagyonadó 713 71.250.000,00
1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 21.150.000,00
1.4 Egyéb adók 716 4.600.000,00
2. Nem adókból eredő bevételek 74 106.629.000,00
    Ebből megfizettetett kamatok 7411 6.000.000,00
3. Adományok 731+732 1.200.000,00
4. Átutalások 733 172.171.000,00
Folyó évi bevételek összesen 7 661.500.000,00
NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ 
ILLETMÉNYEK 8 0,00
I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. rovat)   661.500.000,00
FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK     
1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 138.130.000,00
2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 102.656.000,00
3. Kamatok törlesztése 44 4.000.000,00
4. Támogatások 45 47.800.000,00
5. Társadalombiztosításból eredő jogok 47 18.400.000,00
6. Egyéb kiadások 48+49 43.635.000,00
7. Folyó évi átutalások 4631+4641 93.318.000,00
8. Kapitális átutalások 4632+4642 156.519.000,00
Folyó évi kiadások összesen 4 604.458.000,00
NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 
– KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 92.542.000,00
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA (4. és  5. rovat)   697.000.000,00

III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY)) 
(7+8)-
(4+5) -35.500.000,00

ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT 
KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ 
FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) 

(7-7411+8) 
-  (4-44+5) -37.500.000,00

ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI)   -29.000.000,00
B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ 
ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK     
IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI 
VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK   92 6.500.000,00

V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN 
ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 
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VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT 
HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN 
ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) 92-62 6.500.000,00

C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS     
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00
VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 3.000.000,00
IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII   -32.000.000,00
X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS  (VI+VII-VIII-IX= - III)   35.500.000,00

 
 Az említett Határozat 6. szakaszának 2. bekezdése módosul és így hangzik: 

 „A költségvetési hiányt 35.500.000,00 dinár összegben az előző évi áthozott eszközökből és a 
magánosítás alapján megvalósított illetményekből kell fedezni.”   

 
7. szakasz 

 
A 8. szakaszban szereplő 2.987.000,00 pénzösszeg helyett 1.470.000,00 összeg áll. 

 
8. szakasz 

 
A 9. szakaszban szereplő 67.500.000,00 pénzösszeg helyett 69.500.000,00 összeg áll. 

 
9. szakasz 

 
A 10. szakaszban szereplő 226.683.000,00 pénzösszeg helyett 232.776.000,00. 
 
 

10. szakasz 
 

A 17. szakaszban szereplő 20 szám helyett 34,78 szám áll. 
 
 

11. szakasz 
 

A 19. szakasz 1 bekezdésében szereplő 673.500.000,00 összeg helyett 700.000.000,00 összeg áll, míg 
a 248.657.000,00 pénzösszeg helyett 245.626.000,00 pénzösszeg áll. 
 
Az említett Határozat 19. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik: 
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12. szakasz 
 

Az említett Határozat  37. szakasza 2. bekezdésében található 15 szám 17,43 számra módosul. 
 

13. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Községi Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép életbe 
s a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához is eljuttatjuk.  

 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-32/2008-III-2 Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2008.12.18. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 

 
124. 
 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 
33/2002, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 25. szakasza és Topolya község 
statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 
szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2008. december 18-i ülésén, 
meghozta az alábbi  

 
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. szakasz 
 

A Topolya község 2009. évi költségvetése rendelkezésére álló összeg 710.000.000,00 dinár.  
 

2. szakasz 
 

A 2009. évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete  985.228.000,00 dinárt tesz 
ki és:  

5. a 2009. évi költségvetés 635.800.000,00 dinár összegű folyó évi bevételeiből és illetményeiből, 
6. a helyi járulékból befolyó 74.200.000,00 dinár összegű, folyó évi bevételekből, 
7. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott,eredeti 

tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó 275.228.000,00  dinár összegű bevételeiből és 
illetményeiből áll. 

 

3. szakasz 
 

 A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnemek szerint a következő: 
Gazda-

sági 
besoro- 

lás 

BEVÉTELNEM 
A 2009. ÉVI 
VÁRHATÓ 

BEVÉTELEK 

  FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL – 7 ROVAT    
711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ   
711110 Keresetek utáni adó 159.500.000,00



Broј 15. 18.12.2008. СТРАНА 221. OLDAL 2008.12.18. 15. szám 

  
 

711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 11.500.000,00
711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 29.700.000,00
711190 Egyéb jövedelemadók 29.000.000,00
  711 ÖSSZESEN: 229.700.000,00
713 VAGYONADÓ   
713120 Vagyonadó 47.000.000,00
713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 2.700.000,00
713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 27.000.000,00
713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 200.000,00
  713 ÖSSZESEN: 76.900.000,00
714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ   
714420 Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték 60.000,00
714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 550.000,00

714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 
6%-ából 450.000,00

714510 Gépjárművek utáni adók   
714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 11.750.000,00
714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.800.000,00
714543 A termőföld művelési ágának változtatásáért járó térítés 450.000,00
714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 3.200.000,00
714552 Tartózkodási illeték 1.000.000,00
714562 Környezetvédelmi és –fejlesztési díj 900.000,00
714570 Községi kommunális illetékek 200.000,00
  714 ÖSSZESEN: 23.360.000,00
716 EGYÉB ADÓK   
716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 5.000.000,00
  716 ÖSSZESEN: 5.000.000,00
732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI    

732151 Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a  
község javára 1.500.000,00

  732 ÖSSZESEN: 1.500.000,00
733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI   
733151 Köztársaság céleszközátutalásai a község javára   162.408.000,00
733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 2.000.000,00
733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 5.000.000,00
733251 Köztársaság kapitális céleszközátutalásai  1.300.000,00
733252 VAT kapitális céleszközátutalásai 17.000.000,00
  733 ÖSSZESEN: 187.708.000,00
741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK   
741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 6.500.000,00
741522 Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök 60.000.000,00
  Terület- és telekhasználati díj   
741530 - kommunális illetékek  1.600.000,00
741534 - városi építési telek használati díja 10.500.000,00
  741 ÖSSZESEN: 78.600.000,00
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742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL   
742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 32.000,00
742251 Községi közigazgatási illetékek 4.800.000,00
742253 Telekrendezési díj 12.700.000,00
742351 Községi igazgatási szervek bevételei 100.000,00
  742 ÖSSZESEN: 17.632.000,00
743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON   
743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 100.000,00

  743 ÖSSZESEN: 100.000,00

745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK   
745151 Egyéb bevételek a község javára 5.000.000,00
  745 ÖSSZESEN: 5.000.000,00
7 7. ROVAT ÖSSZESEN 625.500.000,00

  8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- 
KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK   

811122 Примања од откупа станова у државној својини 0,00
8 8. ROVAT ÖSSZESEN 0,00

  ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ 
ILLETMÉNYEK – 9 ROVAT   

911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY   

911451 Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a 
község javára 0,00

  911. ÖSSZESEN 0,00
921 HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY   
921951 A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő illetmények 10.300.000,00
  921. ÖSSZESEN 10.300.000,00
9 9.  ROVAT  ÖSSZESEN 10.300.000,00

7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI  ÉS ILLETMÉNYEI  
ÖSSZESEN 635.800.000,00

711180 Helyi járulékok  74.200.000,00

  KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN 710.000.000,00

 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL 
EREDŐ BEVÉTELEI 275.228.000,00

 ÖSSZESEN 985.228.000,00
 

4. szakasz 
 

A pénzforgalom lebonyolításának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat értelmében a költségvetés és a 
felhasználók összbevételeinek és illetményeinek feladatkörök szerinti felosztása a kincstár konszolidált 
számlája keretében a következő: 

Feladat- 
kör LEÍRÁS Községi 

költségvetésből 
Felhasználók 

egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 

000 Szociális védelem 20.617.000,00 0,00 20.617.000,00
100 Általános közszolgáltatások 145.416.000,00 12.000.000,00 157.416.000,00
300 Közrend és nyugalom 800.000,00 0,00 800.000,00
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400 Gazdasági teendők 88.822.000,00 500.000,00 89.322.000,00
500 Környezetvédelem 42.150.000,00 23.910.000,00 66.060.000,00
600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 175.300.000,00 211.115.000,00 386.415.000,00
700 Egészségügy  8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 56.619.000,00 4.352.000,00 60.971.000,00
900 Oktatás 172.276.000,00 23.351.000,00 195.627.000,00

  KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 710.000.000,00 275.228.000,00 985.228.000,00
 

5. szakasz 
 

 A költségvetés és a felhasználók összesen 985.228.000,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeinek és 
illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő:  

SZÁM
LA KÖLTSÉGFAJTA Községi 

költségvetésből 

Felhasználók 
egyéb 

forrásaiból 
ÖSSZESEN 

41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 139.703.000,00 14.961.444,00 154.664.444,00
411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 107.540.000,00 9.490.124,00 117.030.124,00
412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 19.090.000,00 1.701.320,00 20.791.320,00
413 Természetbeni térítések 1.248.000,00 460.000,00 1.708.000,00
414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 5.612.000,00 2.970.000,00 8.582.000,00
415 Foglalkoztatottak térítményei 2.327.000,00 340.000,00 2.667.000,00

416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön 
kiadások 3.886.000,00 0,00 3.886.000,00

42 SZOLGÁLT. ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE 111.134.000,00 20.183.000,00 131.317.000,00
421 Állandó költségek 11.006.000,00 5.263.000,00 16.269.000,00
422 Útiköltségek 1.215.000,00 515.000,00 1.730.000,00
423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 74.478.000,00 3.003.000,00 77.481.000,00
424 Szakosított szolgáltatások 12.326.000,00 1.750.000,00 14.076.000,00
425 Folyó javítások és karbantartás 6.858.000,00 3.212.000,00 10.070.000,00
426 Anyagok költségei 5.251.000,00 6.440.000,00 11.691.000,00
44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE 4.000.000,00 205.000,00 4.205.000,00
441 Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése 4.000.000,00 205.000,00 4.205.000,00
45 TÁMOGATÁSOK 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 
szervezeteknek szánt támogatások 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00

46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 257.243.000,00 23.910.000,00 281.153.000,00
463 Egyéb hatós. szinteknek szánt adom.és átutalások 257.243.000,00 23.910.000,00 281.153.000,00

47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ 
JOGOK 18.800.000,00 450.000,00 19.250.000,00

472 Szociális védelmi térítmény.a költségvetésből 18.800.000,00 450.000,00 19.250.000,00
48 EGYÉB KIADÁSOK 40.521.000,00 667.000,00 41.188.000,00

481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt 
támogatások 39.721.000,00 132.000,00 39.853.000,00

482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt 
adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 650.000,00 445.000,00 1.095.000,00

483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 150.000,00 90.000,00 240.000,00

49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT 
ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK   3.992.000,00 0,00 3.992.000,00

499 Tartalékeszközök 3.992.000,00 0,00 3.992.000,00
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51 ALAPESZKÖZÖK 20.807.000,00 213.551.556,00 234.358.556,00
511 Épületek és építészeti létesítmények 17.114.000,00 211.915.000,00 229.029.000,00
512 Gépek és felszerelés 1.993.000,00 1.496.556,00 3.489.556,00
515 Nem anyagi természetű vagyon 1.700.000,00 140.000,00 1.840.000,00
54 TERMÉSZETES VAGYON 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
541 Földterületek 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00
61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 5.800.000,00 1.300.000,00 7.100.000,00
611 Hiteltörlesztés 5.800.000,00 1.300.000,00 7.100.000,00
  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 710.000.000,00 275.228.000,00 985.228.000,00

 
6. szakasz 

 

A költségvetési hiány, az elsődleges hiány és a költségvetés összesített pénzügyi eredménye a 
költségvetési rendszerről szóló törvény 13. szakaszának értelmében a következő:  

LEÍRÁS 
Gazdasági 
besorolás 
jelszáma 

Költségvetési 
eszközök 

1 2 3 

А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI     
FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 7   
1. Adóbevételek 71 409.160.000,00
1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 303.900.000,00
1.2 Vagyonadó 713 76.900.000,00
1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 23.360.000,00
1.4 Egyéb adók 716 5.000.000,00
2. Nem adókból eredő bevételek 74 101.332.000,00
    Ebből megfizettetett kamatok 7411 6.500.000,00
3. Adományok 731+732 1.500.000,00
4. Átutalások 733 187.708.000,00
Folyó évi bevételek összesen 7 699.700.000,00
NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ 
ILLETMÉNYEK 8 0,00
I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. rovat)   699.700.000,00
FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK     
1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 139.703.000,00
2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 111.134.000,00
3. Kamatok törlesztése 44 4.000.000,00
4. Támogatások 45 48.000.000,00
5. Társadalombiztosításból eredő jogok 47 18.800.000,00
6. Egyéb kiadások 48+49 44.513.000,00
7. Folyó évi átutalások 4631+4641 106.250.000,00
8. Kapitális átutalások 4632+4642 150.993.000,00
Folyó évi kiadások összesen 4 623.393.000,00
NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 
– KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 80.807.000,00
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA (4. és  5. rovat)   704.200.000,00
III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY)) (7+8)-(4+5) -4.500.000,00
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ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT 
KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ 
FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) 

(7-7411+8) 
-  (4-44+5) -7.000.000,00

ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI)   5.800.000,00
B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ 
ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK     
IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI 
VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK   92 10.300.000,00

V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON 
BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00

VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT 
HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN 
ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) 92-62 10.300.000,00

C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS     
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00
VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 5.800.000,00
IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII   0,00
X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS  (VI+VII-VIII-IX= - III)   4.500.000,00

 
A költségvetési hiányt 4.500.000,00  dinár összegben a privatizáció alapján megvalósított 

illetményekből kell fedezni.  
7. szakasz 

 
 A költségvetés állandó tartalékába 500.000,00  dinárt kell elkülöníteni. 
 A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználására vonatkozó végzést a község Polgármestere 
hozza meg, a Községi Közigazgatás Pénzügyi Osztályának javaslatára. 

A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználásáról szóló jelentést a költségvetés 
zárszámadásához mellékelve meg kell küldeni Topolya Községi Képviselő-testületének. 

 
8. szakasz 

 
 A tervezett bevételek 3.492.000,00  dinár kitevő részét folyó költségvetési tartalék címén kell 
tartalékolni. 
 Ezen eszközök felhasználásáról Topolya község Polgármestere dönt a Községi Közigazgatás 
pénzügyekben illetékes szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a költségvetési 
eszközök közvetlen felhasználói között kell felosztani, és meghatározott rendeltetésekre vonatkozó 
végrehajtási felhatalmazásaik bővítésére szolgálnak. 
  

9. szakasz 
 

 Az. 1. szakasz szerinti bevétel 74.200.000,00  dinárt kitevő részét helyi járulékból eredő eszközök 
képezik, amelyeknek megvalósítását helyi közösségenként külön-külön kell nyilvántartani. A járulékból 
befolyt eszközöket a költségvetésből a helyi közösségeknek kell átutalni a járulék bevezetéséről szóló 
határozatban kijelölt célokra, a megvalósított összeg erejéig.  
 

10. szakasz 
 

Az 1. szakasz szerinti bevétel 247.962.000,00 dinárt kitevő része a polgárok törvényben szavatolt 
jogainak az oktatás, a művelődés, a testnevelés, a tájékoztatás, a szociális, a gyermek- és az egészségvédelem 
terén történő fedezésére szolgál. 
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11. szakasz 
 

 A felsőbb hatósági szintek által kiírt pályázatok alapján megvalósított átutalási eszközöket a 
megvalósított bevételek összegében az eszközök felhasználóinak kell átutalni a szerződéssel kijelölt célokra. 

 
12. szakasz 

 
 A tartózkodási illetékből befolyó bevételeket Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének kell 
átutalni, a megvalósított összegük erejéig. 
 

13. szakasz 
 

 A tűzvédelemre szolgáló eszközökből eredő bevételeket Topolya község Tűzvédelmi Alapjának kell 
átutalni, a megvalósított összegek erejéig. 
 

14. szakasz 
 

 A közúti gépjárművek utáni évi díjból befolyó bevételeket az utak karbantartására és a téli 
szolgálat működésére kell átutalni. 

15. szakasz 
 

 A környezetvédelmi és -fejlesztési díjat a Községi Közigazgatás reszortszerve által a 
Településrendezési, Lakáskezelési-közművesítési és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével 
előterjesztett programok realizálására kell átutalni 

Az előző bekezdés szerinti díjat a környezetvédelmi különszámla és az állatvédelmi alap javára kell 
átutalni. 

16. szakasz 
 

 A környezetszennyezési térítést a következő célokra kell átutalni: 
- a HKCsT programjának valóra váltására, 
- a regionális hulladéklerakó működésének költségeire és tervdokumentációjának kidolgozására, 
- a rovar- és patkányirtási költségek egy részének fedezésére.  
 

17. szakasz 
 

 Az állami tulajdonú földek bérbeadásából megvalósult eszközöket, valamint a mezőgazdasági 
földterületek rendeltetésének átminősítéséért felszámított térítést a mezőgazdasági földek védelme és 
rendezése munkálatait megállapító program megvalósítására kell átutalni.  
 

18. szakasz 
 

 A cégek által befizetett közművesítési illetékből megvalósult bevételek 24%-nyi részét  a Gazdaság- 
és vállalkozásfejlesztési különszámla javára kell átirányítani.  
 

19. szakasz 
 

 A magánosítási eljárás során a Köztársaság költségvetéséből a községi költségvetéshez átirányított 
eszközöket a Költségvetési határozat 10. külön részének keretében mérlegelt, Topolya község területén 
található infrastruktúra fejlesztési programjaira kell átirányítani.  
 

II. KÜLÖN RÉSZ 
 

20. szakasz 
 

A költségvetés 710.000.000,00 dinárt kitevő eszközeinek és a község konszolidált kincstári számlájának 
használatába bevont közvetlen és közvetett felhasználók 275.228.000,00 dinárt kitevő bevételeinek felosztása 
igényjogosultak és a kiadások közelebbi rendeltetései szerint a következő: 
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III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 
 

  21. szakasz 
 

 E határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Pénzügyi Osztály értesíti a költségvetési 
eszközök felhasználóit a 2009. évre jóváhagyott költségek végrehajtási felhatalmazásairól. 

  
22. szakasz 

 
 A község és a felsőbb hatósági szintek költségvetési eszközeit és felhasználóinak saját 
tevékenységével megvalósított bevételeit közelebbi rendeltetések szerint a bevételek és a kiadások eves 
pénzügyi tervében kell felosztani és kimutatni a Pénzügyi Osztály véleményének előzetes kikérése után. 
 A bevételek és a kiadások e szakasz 1. bekezdése szerinti éves pénzügyi tervét a költségvetés 
felhasználójának vezető tisztségviselője, illetve illetékes szerve hozza meg, és legkésőbb 2009.01.15-éig 
megküldi jóváhagyásra. A bevételeket és az illetményeket, valamint a költségeket és kiadásokat az eves 
tervben a gazdasági besorolás negyedik szintjén kell kimutatni, a csatolt melléklet hatodik szintű kidolgozása 
mellett. 

A 2009. évi költségvetési határozatnak a törvényben meghatározott jogok terén történő végrehajtására 
vonatkozó terveket a Polgármester javaslatára a Községi Tanács hozza meg. 

Ha a költségvetés felhasználója nem jár el e szakasz 2. bekezdésének megfelelően, akkor számára az 
eszközöket a községi költségvetésből nem utalják át. 

Ha az év folyamán a községi költségvetés, a felsőbb hatósági szintek költségvetése vagy a saját 
tevékenységgel szerzett bevétel viszonylatában jóváhagyott költség végrehajtási felhatalmazás terjedelme 
változik, a költségvetés felhasználója köteles az éves pénzügyi tervben a bevételek és a kiadások 
összehangolását elvégezni. 

  23. szakasz 
 

A megvalósított bevételek felosztása a költségvetés végrehajtásának háromhavi terveivel történik. 
A költségvetés végrehajtásának háromhavi terveit a Polgármester egyetértésével a Pénzügyi Osztály 

hozza meg. 
A költségvetési eszközök közvetlen felhasználója a pénzügyi tervben jóváhagyott végrehajtási 
felhatalmazásait csak a törvényben meghatározott terjedelemben és a Községi Közigazgatás Pénzügyi 
Osztályának jóváhagyásával csoportosíthatja át. 

 
24. szakasz 

 

A költségvetési eszközöket a felhasználók részére a megvalósított költségvetési bevételek arányában, 
a jelen határozattal jóváhagyott eszközök keretében kell átutalni. 

A költségvetési eszközök felhasználója csak a költségvetésben számára biztosított eszközök erejéig 
vállalhat kötelezettséget. 

Amennyiben a költségvetés bevételei nem valósulnak meg a tervezett összegben, a kiadások 
végrehajtásában elsőbbségben részesülnek: a törvényben meghatározott kötelezettségek a meglevő szinten és 
a költségvetési eszközök felhasználójának zavartalan működéséhez elengedhetetlenül szükséges 
minimális állandó költségek. 

Ha a költségvetési eszközök felhasználója bizonyos költségek és kiadások fedezésére a 
költségvetésből eredő bevételeken kívül egyéb forrásokból eredő bevételeket is megvalósít, köteles e 

költségeket és kiadásokat először az egyéb forrásokból eredő bevételekből fedezni. 
 

25. szakasz 
 

 Topolya község költségvetésének végrehajtásában az utalványozó Topolya község 
Polgármestere vagy az általa felhatalmazott személy. 

A költségvetés végrehajtásáért a Polgármester a felelős. 
 

  26. szakasz 
 

 A költségvetés terhére eszközölt minden egyes kifizetés az utalványozónak a kifizetés 
kötelezettségét és összegét megállapító végzése alapján történik. 
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A költségvetési eszközök átutalása iránt a felhasználó keresetet nyújt be a Pénzügyi Osztály 
költségvetési és kincstári ügyosztályának a megfelelő dokumentációval. A törvényben szavatolt jogok terén 
finanszírozott felhasználó esetében a költségvetési eszközök iránti igényt a Társadalmi Tevékenységek 
Ügyosztályának főnöke nyújtja be, és az erről való döntés során szem előtt kell tartani a felhasználó 
szolgáltatások nyújtásával vagy a közbevételek átengedésével szerzett bevételeit. 

A költségvetési eszközök átutalása illetve kifizetése iránti igényben a kiadásokat a törvényes 
előírásoknak megfelelő gazdasági besorolás szerint kell megjelölni. 

 
27. szakasz 

 
A javak beszerzésére, szolgáltatásokra vagy építési munkálatok kivitelezésére vonatkozó 

szerződéseket, amelyeket a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói, a támogatásokat igénybe vevő 
közvállalatok kötnek, a közbeszerzéseket szabályozó jogszabályokkal összhangban kell odaítélni. 

 
28. szakasz 

 
 A községi költségvetés felhasználói A költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezéseivel 
összhangban kötelesek jelentést tenni a költségvetésből átutalt eszközök felhasználásáról. 

  29. szakasz 
 

 A költségvetés felhasználójának számláján az év végén felhasználatlanul fennmaradt eszközök 
visszatérítendők a költségvetésbe, a megkötött szerződéseken alapuló beruházásokra céleszközökként 
átutaltak kivételével. 
 A költségvetés számláján az év végén felosztatlanul fennmaradt eszközöket a következő költségvetési 
évre kell átvinni és A 2008. évi költségvetés zárszámadásáról szóló határozattal kell felosztani. 

  30. szakasz 
 

 A község konszolidált kincstári számláján levő pénzeszközök letétbe helyezése és kihelyezése a 
törvényes előírásokkal összhangban történik. A kapitális beruházásokra való adósságvállalás A közadósságról 
szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik. 
 

31. szakasz 
 

A költségvetésben kimutatott vagyon után elszámolt amortizációt a tőke terhére kell leírni. 
A költségvetés felhasználóinak, akiknek tevékenységét egészében vagy túlnyomórészt a költségvetés 

finanszírozza, a 2009. évi működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját az eszközöknek a 
költségvetésből biztosított hányada arányában kell csökkenteniük. 

  
 32. szakasz 

 
A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett felhasználói, akik rendes tevékenységük 

végzésére állami tulajdonban levő üzletteret használnak és finanszírozásuk túlnyomórészt költségvetési 
eszközökből történik, a 2009. évben bérletdíjat nem fizetnek.  

 
33. szakasz 

 
A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett felhasználói, akik a foglalkoztatottakra és az 

áruk és szolgáltatások igénybevételére szánt költségvetési eszközök költésében megtakarításokat érnek el, a 
megtakarított összeget a foglalkoztatottak külön munkaeredményeinek jutalmazására fordíthatják. 

Az előző bekezdés szerinti eszközök felhasználásnak módját részletesebben a Községi Közigazgatás 
jegyzője, illetve a költségvetés felhasználójának munkáját irányító személy szabályozza. 
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34. szakasz 
 
A Községi Közigazgatás eszközeinek törvényes felhasználásáért az összes rendeltetések tekintetében 

a Községi Közigazgatás jegyzője a felelős. 
A törvényben szavatolt jogok érvényesítésére szánt eszközök törvényes és rendeltetésszerű 

felosztásáért a Társadalmi Tevékenységek Ügyosztályának főnöke a felelős. 
A menekültek topolyai községi különszámláján levő eszközök törvényes és rendeltetésszerű 

felhasználásáért a menekültbiztos a felelős 
A közvállalatoknak, intézményeknek, szervezeteknek vagy egyesületeknek átutalt eszközök törvényes és 
rendeltetésszerű felhasználásáért a költségvetési eszközök felhasználójának munkáját irányító személy a 
felelős. 

 
IV. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

 
  35. szakasz 

 
 A 104. helyrendszám alatt – A nonprofit szervezetek – a kissportok dotálására és a 105. helyrendszám 
alatt – A labdarúgó és kosárlabda egyesületek dotálására előirányozott eszközöket a Szabályzat, a 106. 
helyrendszám alatt – A tömegsportra előirányozottakat pedig a topolyai Községi Sportszövetség programja 
alapján kell átutalni, az utalványozó egyetértésével. A 108. helyrendszám alatt – A Községi Sportszövetség 
dotálására előirányozott eszközöket a Községi Sportszövetség munkaprogramja és pénzügyi terve alapján kell 
átutalni. 

  36. szakasz 
 

Azon eszközök átutalása, amelyeknek helyrendszáma és rendeltetése: 
- 6 - Szerződés szerinti szolgáltatások (a község napja megünneplésének és a testvérvárosokkal való 

együttműködésének költségei) 
- 7  – A községi jelentőségű rendezvények költségeinek fedezése, 
- 30 – А civil szervezetek támogatása 
- 97 – A magasabb rangú szemléken való részvétel költségeinek fedezése, 
- 98 – A hitközösségek támogatása, 
- 99 – A művelődési rendezvények támogatása, 
- 100 – Helytörténeti monográfiák kiadásának támogatása, 
- 103 – Lapkiadással foglalkozó civil szervezetek támogatása, 
- 106 – Tömegsportok támogatása, 
- 107 - A nonprofit szervezetek – sportrendezvények támogatása, 
- 114 – A nonprofit szervezetek – szociális védelmi szervezetek támogatása, 
- 130 - A család első gyermeke utáni szülői pótlék fedezése, 
- 131 – A hitközösségek által működtetett óvodák támogatása, 
- 134 – A lakosság megelőző egészségvédelme, 
- 167 - A HKCsT programjának valóra váltása, 
- 168 – Sürgős beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek céljaira, 
- 171 – A község stratégiai terveinek kidolgozása, 
- 172 – А mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére irányuló munkaprogram, 
- 175 – A regionális hulladéklerakó működése költségeinek fedezése, 
- 176 – A Regionális hulladéklerakó tervdokumentációjának kidolgozása,  
- 180 – A 6%-os bitosítási prémium megfizettetésén kívüli eszközök elosztása az utalványozó külön 

végzései alapján történhet 
 

  37. szakasz 
 

 A 127. helyrendszám alatt – Az egészségügyi intézmények feletti alapítói jogok gyakorlására 
előirányozott eszközöket a Dr. Hadzsy János Egészségházzal kötött szerződés és az utalványozó végzése 
alapján kell megvalósítani.  
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38. szakasz 
 

 A 136. helyrendszám alatt – A helyi közösségeknek az átruházott teendők ellátására 
továbbítandókként mérlegbe foglalt eszközöket a helyi közösségek részére, a topolyai helyi közösség 
kivételével, a lakosok számának arányában kell elosztani. Az eszközöket a helyi közösségek részére 
havonként a költségvetési határozat végrehajtásának háromhavi terveivel összhangban kell átutalni. A helyi 
közösségek ezeket az eszközöket a víz- és csatornahálózat karbantartására, a közterületek fenntartására, a 
szemét elszállítására és tárolására és a közvilágításra használhatják fel. 

A 137. helyrendszám alatt – A közérdekű létesítmények társfinanszírozására mérlegbe foglalt 
eszközöket a Községi Közigazgatás reszortszervének a Községfejlesztési Bizottság közreműködésével 
előterjesztett javaslata alapján kell elosztani, 15%-ot kitevő intervenciós eszközök kivételével, amelyeknek 
átutalásáról a község Polgármestere dönt 

 
 39. szakasz 

 
 A 186. helyrendszám – Topolya község fejlesztési projektumainak társtámogatása  alatt mérlegbe 
foglalt eszközöket, a Fejlesztési Projektumokat Társtámogató és Átütemező Alap Igazgató Bizottságának 
határozatai illetve záróhatározatai alapján kell átutalni.  

 
  40. szakasz 

 
E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép életbe, és 

2009. január 1-től kell alkalmazni. 
 

41. szakasz 
 

 A 2009. évi költségvetésről szóló határozatot közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában és 
meg kell küldeni a Szerb köztársaság Pénzügyminisztériumának. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-41/2008-III Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2008.12.18. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
125. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 4. pontja (SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. 
szám) és Topolya község Statútuma 33. szakaszának 3. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2002/6, 
2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete, a 2008. december 18-án megtartott ülésén meghozza az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG FIATALOK IRÁNTI, 2008 - 2011 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 
KITERJEDŐ HELYI CSELEKVÉSI TERVÉNEK  MEGHOZATALÁRÓL  

 
1. szakasz 

 
 Meghozzuk Topolya Község Fiatalok Iránti, Helyi Cselekvési Tervét, mely a 2008-2011közötti 
időszakra terjed ki (a továbbiakban: HCsT). 

 
2. szakasz 

 
 A HCsT szövege e határozat szerves része, s e két szöveg egységet képez.  
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3. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe.  
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Fazekas Róbert s.k. 
Szám: 016-58/2008-IV a Községi Képviselő-testület 
Kelt: 2008.12.18. elnöke 
Topolya 
 
126. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 6) pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye 2007/129. szám), Az állami szervek és közszolgálatok alkalmazottjainak bérezéséről szóló törvény 
1. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint ugyanezen törvény 9. szakasza  (SzK Hivatalos Közlönye  
2001/34, 2006/62 és 2006/63) végül Topolya község Statútuma 33. szakasza 1. bekezdésének 5) pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. 
szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 2008. december 18-án megtartott ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG SZERVEIBE ÉS SZERVEZETEIBE VÁLASZTOTT, KINEVEZETT ÉS 
HATÁSKÖRBE HELYEZETT SZEMÉLYEK FIZETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSÁRA ÉS 
KIFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZORZÓSZÁMOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  
 

1.szakasz 
 
 A Topolya község szerveibe és szervezeteibe választott, kinevezett és hatáskörbe helyezett személyek 
fizetésének elszámolására és kifizetésére szolgáló szorzószámok meghatározásáról szóló határozat 
kiegészítéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/10. szám) 4. szakasza után 4а. Szakasz 
következik, mely így hangzik: 
 „A Topolya Község Mezőgazdasági Alapjának Igazgató Bizottságába kinevezett személyek térítése 
kiszámításánál és kifizetésénél alkalmazandó szorzószám 0,24. 
 E térítést a megtartott ülések után kell kifizetni.“ 
 

2. szakasz 
 

 A 6. szakaszban az „ e határozat” és  „szakaszában” szavak között „1., 2., 3., 4. és 4а –nak kell 
állnia“. 
 

3. szakasz 
  

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe.  
 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 121-34/2008-IV  Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2008.12.18. a Községi Képviselő-testület  
Topolya  elnöke 
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127. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 22.szakasza 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62. szám) és Topolya Község Statútuma 21. és 33. szakaszának 
5. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 
2008/5. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 2008. december 18-án megtartott ülésén megállapította 
az alábbi  
 

HATÁROZATI  JAVASLATOT  
 

A NJEGOŠEVOI HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE,  
2009.01.01. ÉS 2013.12.31. KÖZÖTT KIVETETT,  

ÖNKÉNTES JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL  
 

1. szakasz 
 

 A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett,  Njegoševo 
Helyi Közösségben 2009.01.01. és 2013.12.31. között, a polgárok bevételeire kivetett, önkéntes helyi 
járulékot vezetünk be.  

2. szakasz 
 

 Az önkéntes járulékot Njegoševo Helyi Közösség területén vezetjük be.  
 

3. szakasz 
 

 Az önkéntes járulék pénzben fizetendő. 
 

4. szakasz 
 

 Az önkéntes járulékot 5.800.000,00 dinár összértékben (a 2008. decemberi árak alapján), Njegoševo 
Helyi Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be.  
 

5. szakasz 
 

 A jelen határozat 4. szakaszában említett önkéntes járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 
irányozzuk elő: 
 

- a vízvezeték- és az úthálózat újjáépítése és fenntartása …...................................... 30 % 
- a közérdekű épületek fenntartása ……...…………………………………………..10% 
- a közvilágítás és ennek fenntartása ......................................................................... 10% 
- villanyáram-költségek ………………………………..............................................12% 
- a sport és művelődés fejlesztése ….………………………………...........................5% 
- polgári és sportegyesületek támogatása ………….....................................................3 % 
- sürgős intézkedések.....................................................................................................2 % 
- környezetvédelem és hulladéklerakó..……………………………………………….2 % 
- a helyi közösség költségei és dolgozóinak bére ........................................................25 % 
- a helyi közösség egyéb költségei …............................................................................1 %. 
 
 Minden itt felsorolt, program által előirányzott, dinárban kifejezett tétel az önkéntes helyi járulék 
eszközeinek beérkezési arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig.  
 

6. szakasz 
 

 Az önkéntes helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik Njegoševo Helyi Közösség területén 
állandó lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül az említett helyi közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt 
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megvalósító, illetve e helyi közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, amennyiben az 
önkéntes járulék javít az ingatlan használati feltételein.  

 
7. szakasz 

 
 Az adóköteles személyek az önkéntes járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. 
szakaszában említett rendeltetésekre: 
 

- 4%-ot a nettó jövedelemből illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 
jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki fejlesztésből 
származó jövedelemből, 

- 6%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 
- 25 kg búza dinár ellenértékét, minden holdnyi művelhető föld után, mégpedig a folyó évben érvényes 

árak szerint, a mezőgazdasági termelők és a földek haszonélvezői esetében 
- 1%-ot a belföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben ezt az illető nyugdíjas önszántából aláírja.  

 
8. szakasz 

 
 Az önkéntes járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a 
kamatok felszámítására s a jelen határozat előírásaiban külön nem szabályozott, egyéb tárgyakra Az 
adótörvény adózási eljárást és adózási ügyvitelt szabályzó előírásai alkalmazandók.  
 

9. szakasz 
 

 Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget az önkéntes járulék időbeni befizetésének, ennek 
megfizettetésére kényszerítő eljárást indítanak. A kényszerítő eljárást illető kamatokra, költségekre és az 
önkéntes járulék megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló előírások 
érvényesek.  
 

10. szakasz 
 

 Az önkéntes járuléknak előirányzott pénzeszközöket Njegoševo Helyi Közösség számlájára kell 
befizetni, s melyet a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatósága szabadkai fiókintézete 
topolyai, kihelyezett irodájának külön számláján vezetnek. Az önkéntes járulék elszámolásának, 
megfizettetésének és befizetésének felügyeletét az Adóhatóság végzi.  
 Az önkéntes járulék összegének nyilvántartását a könyvelési előírások szerint kell vezetni.  
 

11. szakasz 
 

 Az önkéntes járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és 
vagyonra.  

12. szakasz 
 

 Az önkéntes járulékból származó eszközöket a Helyi Közösség Tanácsa által meghozott, évi pénzügyi 
terv alapján használják fel. E tanács, a piaci feltételek függvényében, a pénzügyi tervvel módosíthatja az e 
határozat 5. szakaszában említett, előszámlázott összegeket.  
 

13. szakasz 
 

 A helyi önkéntes járulék pénzügyi terve és programja felhasználására irányuló végrehajtás elrendelői 
a Helyi Közösség Tanácsának elnöke és titkára.  
 

14. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente jelentést készíteni a helyi önkéntes járulék felhasználásáról, 
a Polgárok Gyűlése számára.  
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15. szakasz 
 

 A helyi önkéntes járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 
Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett program 
szerint.   

16. szakasz 
 

 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról szóló törvény előírásai 
alkalmazandók (SzK Hivatalos Lapja, 2007/129. szám). 
 

17. szakasz 
 

 A njegoševoi helyi közösség területére, 2009.01.01. és 2013.12.31. közötti időszakban kivetett 
önkéntes járulék bevezetéséről szóló határozatot a nagykorú lakosság népszavazás útján hozza meg, mely 
szavazást 2008. december 21-én tartják meg, 7,00 és 20,00 óra között. 
  

18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-51/2008-II-01                                                                   Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2008.12.18.                                                                          a Községi Képviselő-testület 
Topolya                                                                                             elnöke 
 
128. 
 

A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 13. szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám) és Topolya község Statútuma 33. szakasza 5. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. 
száma) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2008.december 18-án megtartott ülésen meghozta az 
alábbi  

 

V É G Z É S T  
 

A NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN, 2009.01.01. ÉS 2013.12.31. KÖZÖTT 
BEVEZETENDŐ HELYI JÁRULÉK KÉRDÉSÉBEN TARTOTT  

NÉPSZAVAZÁST  LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL  
 

I. 
 

Megalakítjuk A Njegoševo Helyi Közösség területén, 2009.01.01. és 2013.12.31. között bevezetendő 
helyi járulék kérdésében tartott népszavazást  lebonyolító Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 

 
II. 

E Bizottságba az alábbiakat nevezzük ki: 
 

- Janjić Fima, Njegoševo, Nikola Tesla u. 54. sz. alatti lakost, elnöknek, 
- Ivanišević Milan, Njegoševo, Ivo Lola Ribar u. 31. sz. alatti lakost, tagnak,  
- Ogrizović Vlado, Njegoševo, M. Stančić u. 11. sz. alatti lakost, tagnak. 
 

III. 
 

E Bizottság feladata az alábbi teendők ellátása:  
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- felügyel a népszavazás törvényes lebonyolítására, 
- gondoskodik a népszavazáshoz szükséges anyag biztosításáról, 
- előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
-  megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét 
-  jelentést tesz a Községi Képviselő-testület előtt az említett népszavazás lebonyolításáról 
-  egyéb teendőket végez az érvényben levő előírásokkal összhangban. 

 
IV. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
 

TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-109/2008-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2008.12.18.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
129. 
 
A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 22. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 
2000/25, 2002/25 és 2005/107. szám) és Topolya község Statútuma  33. szakaszának 5. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2008. decemer 18-án megtartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Jóváhagyjuk a Topolyai Komgrad Közvállalat Igazgató Bizottsága által 2008.12.11-én  meghozott, 
2009. évi gazdálkodási programot. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA Fazekas Róbert s.k.  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület 
Szám: 023-29/2008   elnöke 
Kelt: 2008.12.18. 
Topolya 
 
130. 
 

A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 22. szakasza (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2000/25, 2002/25 és 2005/107. szám) és Topolya község Statútuma  33. szakaszának 5. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2008. december 18-án megtartott ülésén meghozta az 
alábbi 
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V É G Z É S T  

 
A TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI- ÉS RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSI 
PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Jóváhagyjuk a Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési- és 
Rendezési Közvállalata Igazgató Bizottsága által 2008.12.04-én  meghozott, 2009. évi gazdálkodási 
programot. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában 
 
TOPOLYA Fazekas Róbert s.k.  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület 
Szám: 023-30/2008   elnöke 
Kelt: 2008.12.18. 
Topolya 
 
 
131. 
 

A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 22. szakasza (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2000/25, 2002/25 és 2005/107. szám) és Topolya község Statútuma  33. szakaszának 5. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2008. december 18-án megtartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI PIAC KV Kft 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Jóváhagyjuk a Topolyai Piac KV Kft Igazgató Bizottsága által 2008.12.08-án  meghozott, 2009. évi 
gazdálkodási programot. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA Fazekas Róbert s.k.  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület 
Szám: 023-31/2008   elnöke 
Kelt: 2008.12.18. 
Topolya 
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132. 
 

A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 22. szakasza (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2000/25, 2002/25 és 2005/107. szám) és Topolya község Statútuma  33. szakaszának 5. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2008. december 18-án megtartott ülésén meghozta az 
alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSI 
PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Jóváhagyjuk a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat Igazgató Bizottsága által 2008.12.10-én meghozott, 
2009. évi gazdálkodási programot. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában 
 
TOPOLYA Fazekas Róbert s.k.  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület 
Szám: 023-32/2008   elnöke 
Kelt: 2008.12.18. 
Topolya 
 
133. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 
Topolya község Statútumának 37. és 40. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 
2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 
2008. december 18-án megtartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T   
 

A FELTERJESZTÉS- ÉS FOLYAMODVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 FELMENTJÜK Duronić Dragan, gépésztechnikus, Topolya, Július 7. u. 45.а. sz. alatti lakost – 
Topolya Községi Képviselő-testülete Felerjesztés- és Folyamodványügyi Bizottságának tagsága alól, 2008. 
12.18-i hatállyal. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 02-110/2008-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 200812.18. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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134. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 
Topolya község Statútumának 37. és 40. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 
2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 
2008.december 18-án megtartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T   
 

A FELTERJESZTÉS- ÉS FOLYAMODVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

 
I. 
 

 MEGVÁLASZTJUK Traljić Ilija, Topolya, Május 1. u. 18. III/17. sz. alatti lakost Topolya Községi 
Képviselő-testülete Felterjesztés- és Folyamodványügyi Bizottságába, a Bizottság tagjai megbízatásának 
leteltéig terjedő időszakra, 2008.12.19-i hatállyal. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 02-111/2008-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2008.12.18. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
135. 
 
 A Topolya községbeli polgárok egyesületeinek támogatásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2004/5. szám) és Topolya község Statútuma 101. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. szám) alapján 
Topolya község Polgármestere 2008. november 11-én meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉGBELI  POLGÁROK EGYESÜLETEINEK TÁMOGATÁSÁT MEGSZABÓ 
BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
I. 
 

 A Topolya Községbeli Polgárok Egyesületeinek Támogatását Megszabó Bizottság kinevezéséről 
szóló, 02-2/2005-III. számú,  2005.02.01-i végzés I. pontjának 3. sorszáma alatt, Kolbas Radmila helyett 
Edelényi Anetta nevének kell állnia.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE 
Szám: 02-95/2008-IV 
Kelt: 11.11.2008. Bábi Attila s.k. 
Topolya Polgármester 
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136. 
 

A helyi önkorányzatról szóló törvény 44. szakasza (SzK Hivatalos Lapja 2007/129. szám) és Topolya 
Község Statútuma 100. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 
2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 2008/5. szám), Topolya Község Polgármestere, 2008. november 
26-án meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T 

 
A PEREN KÍVÜLI MEGEGYEZÉST LEBONYOLÍTÓ  

BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL  
 
 

I. 
 

 Megalakítom a Peren kívüli megegyezést lebonyolító bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), 
mely feladata a Topolya község területén, a 2006/2007. és 2007/2008. termelési időszakban jogalap nélkül 
használt, állami tulajdonú földterületek illetményeivel kapcsolatos kérdések megoldása.  

 
 

II. 
 

 A bizottság elnökből és két tagból áll, az alábbiak szerint: 
 
1. Csorba Ottó, mezőgazdasági mérnök, a Községi Tanács tagja - elnök, 
2. Vasić Beatriksz, okl. jogász, a Községi Közigazgatás képviselője - tag, 
3. Nenadić Olivera, okl. jogász, a Községi Közigazgatás képviselője - tag. 
 
 

III. 
 

A bizottság feladata peren kívüli megegyezés eljárásának lebonyolítása, mégpedig úgy, hogy a 
Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség jegyzőkönyve alapján összehívja mindazon jogi személyeket, 
melyek állami tulajdonú földeket jogalap nélkül használtak, majd jegyzőkönyvet és javaslatot készít, mellyel a 
felek egyezségben és kölcsönös jóváhagyással  megállapítják a megegyezést, mellyel kizárólag a Szerb 
Köztársaság, mint az illető mezőgazdasági földterületek tulajdonosa kártalanításának kérdését rendezik, a 
lebonyolított eljárás után pedig a tárgyalt ügyet, további eljárás végett a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, 
Erdőgazdasági és Vízgazdasági Minisztériumának továbbítjuk.  

 
 

IV. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE       
Szám: 02-104/2008 Bábi Attila s.k.  
Kelt: 2008.11. 26. Polgármester 
Topolya
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137. 
 

A közbeszerzésről szóló törvény 25. szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 
2002/39 és 2004/55. szám) alapján Topolya község Polgármestere 2008.11.21-én meghozza az alábbi  
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  
 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Topolya Polgármestere közbeszerzési eljárást indít a Topolya község területén élő tanulók szállítására 
vonatkozó szolgáltatás ellátását illetően.  
 

II. 
 

 Topolya község 2009. évi költségvetéséről szóló határozat e rendeltetésre 45.000.000,00 dinár 
összegű pénzeszközt irányoz elő.  
 E szolgáltatás kifizetése az erről szóló szerződés megkötése, valamint a szerződésben meghatározott 
határidőn belül elvégzett szolgáltatás leszámlázása után történhet.  
 

III. 
 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE 
Szám: 451-52/2008 
Kelt: 2008.11.21.  Bábi Attila, s.k. 
Topolya Polgármester 
 
138. 
 

A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 27. szakasza alapján (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2000/25, 2002/25, 2005/107, 2005/108 és 2007/123. szám) és Topolya Község 
Statútumának 101. szakasza alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 
2004/3, 2004/14,  2006/2 és 2008/5. szám) Topolya község Polgármestere, 2008. december 18-án meghozza 
az alábbi 
 

 V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI PIAC KV KFT PIACI ÉS VÁSÁRI SZOLGÁLTATÁSAI 
2009. ÉVI DÍJSZABÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

 

 Jóváhagyjuk a Topolyai Piac KV Kft piaci és vásári szolgáltatásainak 2009. évi, alábbiak szerinti 
díjszabását: 
 

 ADÓ 
NÉLKÜLI 

DÍJ 

HOZZÁADOTT 
ÉRTÉKRE 
KIVETETT 

ADÓ 

ADÓZ-
TATOTT 

DÍJ 

- egy árusító pult használatának havidíja a csarnokban 1.810,17 325,83 2.136,00 
- egy árusító pult használatának napidíja a csarnokban 905,09 162,91 1.068,00 
- egy árusító pult használatának havidíja szabadtéri piaci területen 1.085,59 195,41 1.281,00 
- egy árusító pult használatának napidíja szabadtéri piaci területen 451,70 81,30 533,00 
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- a teherautók részére előirányzott árusító hely használatának 
havidíja   2.415,26 434,74 2.850,00 
- a teherautók részére előirányzott árusító hely használatának 
napidíja   905,09 162,91 1.068,00 
- haláru árusító helyének havidíja  1.085,59 195,41 1.281,00 
- haláru árusító helyének napidíja 451,70 81,30 533,00 
- egy vásártéri elárusító hely foglalásának kikiáltási ára 1 
hosszméterenként  1.448,31 260,69 1.709,00 
- a vásártér árusító helyeinek napidíja 1 hosszméterenként  201,70 36,30 238,00 
- a jószágvásáron a díjak az alábbiak szerint alakulnak:  
а) egy lábasjószágot szállító teherautó vásári napidíja  500,00 90,00 590,00 
b) egy kisebb háziállatokat szállító teherautó vásári napidíja 300,00 54,00 354,00 
v) üres teherautó vagy fogat behajtása a vásártérre 317,80 57,20 375,00 
g) személygépkocsik és más járművek behajtása a vásártérre  167,80 30,20 198,00 
- a vásári vendéglátósok kihelyezett asztalonkénti napidíja  167,80 30,20 198,00 
- a vásártérre behajtott, nagyobb mezőgazdasági gépek napidíja  529,66 95,34 625,00 
- a vásártérre behajtott, egyéb mezőgazdasági gépek napidíja 317,80 57,20 375,00 
- a takarmánytárolók eladói által fizetendő napidíj  673,72 121,28 795,00 
- a vásártérre behajtott, tűzifát, szenet szállító teherautók napidíja  673,72 121,28 795,00 
- a gyakorlópálya használatának havidíja  2.455,93 442,07  2.898,00 
- az árusító bódék területhasználati díja 1 négyzetméterenként 96,61 17,39 114,00 
- üzleti helyiség havi bérleti díja 1 négyzetméterenként 269,49 48,51 318,00 

 

II. 
 

  E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazására pedig 2009. január 1-től 
kerül sor.  

 
TOPOLYA KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE 
Szám: 38-9/2008-IV Bábi Attila s.k. 
Kelt:18.12.2008. Polgármester 
 
139. 
 

Az eredeti szöveggel való összevetés során, megállapítást nyert, hogy a Topolya Község Hivatalos 
Lapja 2006/5. számában, 2006. június 08-án közzétett, A keleti kerülőút és a Topolyai Ipari Park részletes 
rendezési tervének meghozataláról szóló határozat szövegébe hiba került, ezért meghozzuk az alábbi   
 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S T 
 

A KELETI KERÜLŐÚT ÉS A TOPOLYAI IPARI PARK RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK  
MEGHOZATALÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT SZÖVEGÉT ILLETŐEN  

 
 A 3. szakasz 3. bekezdése második fordulatában törölni kell a 3602. hrsz. telket; 
 A 3. szakasz 3. bekezdése harmadik fordulatába be kell iktatni a 6100/2. és 6102. hrsz. telkeket; 
 A 3. szakasz 3. bekezdése negyedik fordulatában be kell iktatni a 6116/2. hrsz. telket, emellett a 
61141; 61142; 61143 és 61144. hrsz. telkek helyett 6141; 6142; 6143. és 6144. hrsz. telkeknek kell állnia. 
 A 3. szakasz 3. bekezdésében törölni kell a hatodik fordulat szövegét, mely így hangzik: 
- a 67. telektömb egy része: 
- a 3341. hrsz. telek egészében. 
 A 3. szakasz 4. bekezdésében a 94-78-33 m2 terület helyébe a 94-41-66 m2 terület kerül.  
 
 Képviselő-testület 
 Szakszolgálata 
 



Broј 15. 18.12.2008. СТРАНА 255. OLDAL 2008.12.18. 15. szám 

  
 

140. 
 

A Topolya község Hivatalos Lapjának 2008/14. száma magyar nyelvű szövege 109. számú 
közleményének illetve tartalomjegyzékben közzétett címének 
 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S A 
 

a 109. számú szövege a következő: 
 

109. 
 

„A közvállalatokról és közérdekű tevékenység végzéséről szóló törvény 22. szakasza alapján, (SzK 
Hivatalos Lapja, 2000/25, 2002/25 és 2005/107. szám) és Topolya község Statútuma 33. szakaszának 5. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14, 2006/2 és 
2008/5. szám) alapján, Topolya Község Képviselő-testülete, a 2008.október 30-án megtartott ülésen meghozta 
az alábbi  
 

V É G Z É S T   
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT 2008. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJA 
MÓDOSÍTÁSÁSÁNAK ÉS BŐVÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Jóváhagyjuk a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2008. évi ügyviteli programja 392-2008 számmal 
jelzett, 2008.07.24-én kelt módosítását és bővítését.  

 
II. 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  Fazekas Róbert s.k.  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület  
Szám: 023-15/2008-IV   elnöke” 
Kelte: 2008.10.30. 
Topolya 
 

A közlemény címe a tartalomjegyzékben helyesbítve a következő: 
 

„109.   Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2008. évi ügyviteli programja módosításának 
          és bővítésének jóváhagyásáról” 
    

Sor- 
szám T A R T A L O M OLDAL 

   
122. Topolya Község Statútuma 272 

   
123. Határozat Topolya Község 2008. évi pótköltségvetéséről 201 

   
124. Határozat Topolya Község 2009. évi költségvetéséről 220 

   
125. Határozat Topolya Község Fiatalok Iránti, 2008-2011. közötti időszakra kiterjedő 

Helyi Cselekvési Tervének meghozataláról 243 
   

126. Határozat a Topolya község szerveibe és szervezeteibe választott, kinevezett és 
hatáskörbe helyezett személyek fizetésének elszámolására és kifizetésére szolgáló 
szorzószámok meghatározásáról szóló határozat kiegészítéséről 244 
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Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős 
szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2008. évre 9.9.460,00 
dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya 
község Hivatalos Lapjára”. 

127. Határozati javaslat a Njegoševoi Helyi Közösség területére, 2009.01.01. és 
2013.12.31. között kivetett, önkéntes járulék bevezetéséről 245 

   
128. Végzés a Njegoševoi Helyi közösség területén , 2009.01.01. és 2013.12.31. között 

bevezetendő helyi járulék kérdésében tartott népszavazást lebonyolító Bizottság 
megalakításáról 247 

   
129. Végzés a Topolyai Komgrad Kv 2009. évi gazdálkodási programjának 

jóváhagyásáról  248 
   

130.  Végzés a Topolya Telekrendezési, Űtgazdálkodási, Közművesítési és 
Településtervezési- és Rendezési Közvállalata 2009. évi gazdálkodási 
programjának jóváhagyásáról 248 

   
131. Végzés a Topolyai Piac Kv Kft 2009. évi gazdálkodási programjának 

jóváhagyásáról 249 
   

132. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2009. évi gazdálkodási programjának 
jóváhagyásáról 250 

   
133. Végzés a Felterjesztés- és Folyamodványügyi Bizottság tagjának felmentéséről 250 

   
134. Végzés a Felterjesztés- és Folyamodványügyi Bizottság tagjának megválasztásáról  251 

   
135. Végzés a Topolya Községbeli Polgárok Egyesületeinek Támogatását Megszabó 

Bizottság kinevezéséről szóló végzés módosításáról 251 
   

136. Végzés a Peren kívüli megegyezést lebonyolító Bizottság megalakításáról 252 
   

137. Záróhatározat közbeszerzési eljárás megindításáról 253 
   

138. Végzés a Topolyai Piac KV Kft piaci és vásári szolgáltatásai 2009. évi 
díjszabásának jóváhagyásáról 253 

   
139. Helyreigazítás a keleti kerülőút és a Topolyai Ipari Park részletes rendezési 

tervének meghozataláról szóló határozat szövegét illetően 254 
   

140. Helyreigazítás a 2008/14-es számú Topolya község Hivatalos Lapjában közzétett 
109-es számú közlemény szövegét és tartalombeli címét illetően, a magyar nyelvű 
szövegben 255 
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