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65. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának  2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 64. szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2002/9; 2002/87; 2005/66. és 2006/85. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. 
szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, és a Községi 
elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009.05.28-i ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK   
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
1. szakasz 

 
 Topolya község 2008. évi költségvetése folyó évi megvalósított bevételeinek és illetményeinek, 
illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek összege dinárban a következő:  
 
- Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi 
   évekből áthozott eszközök összesen 686.474.792,02 
- Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen 610.545.407,39 
- Az össz bevételek és illetmények és az össz kiadások és költségek különbözete   75.929.384,63 
 

2. szakasz 
 

 A 2008. december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen  ezer 543.700  dinár, 
és a passzíva összege összesen 543.700 ezer dinár, az alábbiak szerint: 
 

Gazda-
sági 

besorolás 
LEÍRÁS 

2008.12.31-i  
ÖSSZEG  

(ezer dinárban) 
  AKTÍVA   
01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 403.278
0111 Épületek és építészeti létesítmények 212.563
0112 Felszerelés 11.348
0141 Telkek 73.351
0143 Erdők és vizek 55.506
0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben   46.606
0161 Nem pénzügyi vagyon 3.904
02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 621
0221 Apróleltár tartalékai 621
  O. ROVAT – NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 403.899
11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 4.036
1119 Hazai részvény és egyéb tőke 4.036

12 
Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és 
rövidtávú ütemezések 81.435

1211 Zsiró- és folyószámlák 75.929
1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 282
1213 Pénztár 69
1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 5.155
13 Aktív időbeli elhatárolások 54.330
1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 533
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1313 Egyéb aktív időbeli elhatárolások 53.797
  1. ROVAT – PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 139.801
  AKTÍVA ÖSSZESEN 543.700
  PASSZÍVA  
21 Hosszúlejáratú kötelezettségek 53.532

2114 
Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú 
hitelekből eredő kötelezettségek  53.532

24 
Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek, kivéve 
az alkalmazottakra fordított összegeket 265

2411 Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek 265
25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 533
2521 Hazai szállítók 533
29 Passzív időbeli elhatárolások 5.224
2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 69
2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 5.086
2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 69
  2. ROVAT – KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 59.554
31 A tőkeforrások 408.217
3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 403.278
3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 622
3117 Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök 282
3119 Egyéb saját források 4035
32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 75.929
3211 Bevételtöbblet - szuficit 75.929

  
3. ROVAT – TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT 
ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 484.146

  PASSZÍVA ÖSSZESEN 543.700
 

3. szakasz 
 
A 2008 január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a 
nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 649.520 ezer 
dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 
607.842  ezer dinár, a következő gazdasági besorolás szerint: 

Gazda-
sági 

besorolás 
LEÍRÁS 

2008.évi  
ÖSSZEG  

(ezer dinárban)
  BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK   
7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 283.817
7111 Természetes személyek  jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 283.817
7120 Keresetalap utáni adó 381
7121 Keresetalap utáni adó 381
7130 Vagyonadó 70.983
7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 42.529
7133 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 2.047
7134 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 25.687
7136 Vagyon utáni egyéb időszaki adók 720
7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 19.205
7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 510

7145 
Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek 
végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 18.695

7160 Egyéb adók 4.524
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7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 4.524
732 Nemzetközi szervezetek átutalásai 1.120
7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 1.120
733 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai  170.628
7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 142.738
7332 Egyéb hatósági szintek kapitális átutalásai 27.890
7410 Vagyonból eredő bevételek 70.165
7411 Kamatok 6.181
7415 Nem termelő vagyon bérlete 63.984
7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 11.814

7421 
Javak és szolgáltatások értékesítéséből  vagy piaci szervezetek általi 
bérletéből eredő bevételek 15

7422 Illetékek és díjak 11.799
7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 3
7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 3
7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 16.880
7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 16.880

  
7. ÉS  8. ROVAT ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYON 
ELADÁSÁBÓL EREDŐ FOLYÓ JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK  649.520

  KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK  
4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 100.523
41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 100.523
4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 17.910
4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék  11.041
4122 Egészségbiztosítási járulék 6.129
4123 Munkanélküliségi járulék 740
4130 Természetbeni juttatások 844
4131 Természetbeni juttatások 844
4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 3.380
4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések  42
4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 2.237
4143 Végkielégítések és segélyek 488
4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének  segélyezése 613
4150 Foglalkoztatottak térítményei 1.670
4151 Foglalkoztatottak térítményei 1.670
4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 6.873
4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 6.873
4210 Állandó költségek 8.961
4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 1.371
4212 Energetikai szolgáltatások 3.598
4213 Kommunális szolgáltatások 127
4214 Távközlési szolgáltatások 2.302
4215 Biztosítási költségek 1.049
4216 Vagyon és felszerelés bérlete 259
4219 Egyéb költségek 255
4220 Útiköltségek 661
4221 Belföldi szolgálati utak költségei 514
4222 Külföldi szolgálati utak költségei 112
4223 Útiköltségek a rendes munka keretében 35
4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 63.941
4231 Adminisztratív szolgáltatások 1.260
4232 Számítógépes szolgáltatások 156
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4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 348
4234 Tájékoztatási szolgáltatások 5.667
4235 Szakmai szolgáltatások 9.228
4237 Reprezentáció 2.852
4239 Egyéb általános szolgáltatások 44.430
4240 Szakosított szolgáltatások 9.499
4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 220
4243 Orvosi szolgáltatások 1.570
4246 Természetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások 3.923
4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 3.786
4250 Folyó javítások és karbantartás 5.987
4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 4.118
4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 1.869
4260 Anyagok 4.155
4261 Irodai anyag 1.100
4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 487
4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 2.438
4266 Anyagok az oktatás, művelődés és sport szükségleteire 9
4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 121
441 Belföldi kamatok  kamatainak visszatérítése 3.646
4414 Belföldi banki  kamatok visszatérítése 3.646
451 Nyilvános, nem pénzügyi  vállalatok és szervezetek évdíjai   47.535
4511 Nyilvános, nem pénzügyi  vállalatok és szervezetek  folyó évdíjai   47.535
463 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 243.096
4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 88.741
4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 154.355
472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 17.110
4723 Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére 807
4726 Költségvetési térítés halál esetén 565
4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra  10.914
4728 Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre  2.845
4729 Egyéb költségvetési térítések 1.979
4810 Civil szervezetek  támogatása 40.139
4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 5.420
4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 34.719
4820 Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok 324
4821 Egyéb adók 294
4822 Kötelező illetékek 30
511 Épületek és építmények 22.738
5112 Épületek és építmények kiépítése 2.080
5113 Épületek és építmények tőkeszintű karbantartása 4.294
5114 Tervezés 16.364
512 Gépek és felszerelés 5.884
5121 Közlekedési felszerelés 1.179
5122 Irodai felszerelés 4.525
5126 Oktatási, művelődési és sport-felszerelés 180
515 Nem anyagi vagyon 2.966
5151 Nem anyagi vagyon 2.966

  
4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA 
FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 607.842
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  Bevételek és jövedelmek többlete - KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT 41.678

 
BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK TÖBBLETÉNEK 
KORRIGÁLÁSA: 36.954

  
A bevételek és jövedelmek előző évekből áthozott többletének folyó évi 
költségek és kiadások fedezésére fordított része  31.997

 
A magánosítás eszközeinek folyó évi költségek és kiadások fedezésére 
fordított összege  4.957

 
A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS 
JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE  2.703

 
A folyó bevételek és jövedelmek nem anyagi természetű vagyon 
eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére  fordított eszközei   

2.703

321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET – SZUFICIT 75.929
  Ebből:  
  a következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 61.279
  a következő évre ütemezett, elosztatlan többlet 14.650

 
4. szakasz  

 
A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő  75.929.384,63  
dinár értékű szuficit áttevődik a következő évre, s az alábbiakból áll:   

• a szuficit 61.279.157,51 dinár összegű részét rendeltetésszerűen az alábbiakra fordítandó: 
- 53.280.822,51 dinár a mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése és használata 

programjának megvalósítására, melyet a Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és Vízgazdasági 
Minisztérium hagy jóvá; 

- 5.274.600,00 dinár a Bajsa, Sokolac, Topolya helységekben kiépítendő szennyvízelvezető 
csatornarendszer ötlettervének kidolgozására és a  Buránysor utcáinak helyreállítására; 

- 2.723.735,00 dinár a zentagunarasi általános iskolánál található gyalogátkelőhely 
fényjelzésekkel való ellátására; 

• a felhasználatlan bevételi és jövedelmi többlet 14.650.227,12 dinár összegű része, mely Topolya 
község 2009. évi költségvetéséről szóló határozattal meghatározott rendeltetésre lesz felhasználva.   

 
5. szakasz 

 
 A költségvetés költségvetési nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a 
következő: 

LEÍRÁS 
Gazdasági 
besorolás 
jelszáma 

Költség-vetési 
eszközök 

1 2 3 
I    AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) 3+7+8+9 686.474
II   ÖSSZBEVÉTEL 7+8+9 654.477
1. Folyó jövedelem 7 649.520
      melyből 1.1. kamat  7411 6.181
2. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 8 0
3. Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó 

bevételek  9 4.957

    3.1. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 4.957
III  ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 3 31.997
IV   ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) 4+5+6 610.545
4. Folyó költségek 4 576.254
    melyből 4.1. a kamatok törlesztése  44 3.646
5. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai  5 31.588
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6. Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének 
kiadásai  6 2.703

      6.1. Pénzügyi vagyon beszerzése 62 0

V  AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK  (3+7+8+9)-
(4+5+6) 75.929

VI  KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 41.678
VII ELSŐDELGES NYERESÉG  (ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ 
MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ ÖSSZKIADÁSOK 
MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) 

(7-7411+8) - 
(4-44+5) 39.143

VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY  (7+8) -
(4+5)+(92-62) 46.635

                                                                                                                                                                                    
 A költségvetési nyereség, mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon 
beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbsége, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi 
vagyon beszerzésére fordított kiadások különbsége, melyet 41.678 ezer dinárban állapítottunk meg.  
 Az elsődleges nyereség, illetve költségvetési nyereség, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk 
(a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), melyet  39.143 ezer dinárban állapítottunk meg.  
 A pénzügyi összeredmény az a költségvetési nyereség, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a 
pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei 
alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 46.635 ezer dinárban állapítottunk meg.  

  
6. szakasz  

 
 A 2007. január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt kapitális kiadásokról és a 2008. 
január 1. és 2008. december 31. közötti pénzelésről összeállított jelentésben  (3. Űrlap) 4.957  ezer dinár 
összegű pénzügyi forrást és 34.291 ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági 
osztályzás szerint:  
 

Számla- 
szám LEÍRÁS 

ÖSSZEG  
2008-ra  

(ezer din-ban) 
  BEVÉTELEK   
8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0

9 
Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó 
bevétel 4.957

9219 Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 4.957
  ÖSSZBEVÉTELEK 4.957
  KIADÁSOK  
5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 31.588
5112 Épületek és építmények kiépítése 2.080
5113 Épületek és építmények kapitális karbantartása 4.294
5114 Tervezés 16.364
5121 Közlekedési felszerelés 1.179
5122 Irodai felszerelés 4.525
5126 Oktatási, művelődési és sport-felszerelés 180
5151 Nem anyagi természetű vagyon 2.966

6 A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 
2.703

6114 A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál  2.703
  ÖSSZKIADÁSOK 34.291
 BEVÉTELI  HIÁNY 29.334
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7. szakasz 
 

 2008. január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap), 
654.477 ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és 610.545 ezer dinár összegű kiáramlást  állapítottunk 
meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: 

Rovat 
száma LEÍRÁS 

2008. évi 
ÖSSZEG 
(ezrekben) 

  PÉNZBEÁRAMLÁS   
7 Folyó bevételek 649.520
8 Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0
9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek  4.957
  PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 654.477
  PÉNZKIÁRAMLÁS  
4 Folyó kiadások 576.254
5 Nem pénzügyi vagyonra való kiadások 31.588
6 Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 2.703
  PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 610.545
  PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 43.932

 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN 31.997
 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 75.929

 

A 2008. év végi készpénz-egyenleg állapotát 75.929.384,63 dinárban állapítjuk meg.  
 

8. szakasz  
 
 A költségvetés 2008. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben 
(5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét 9.325 ezer dinár 
összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint:  

Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint  költségek és 
kiadások 

Költségvetésből 
Leírás 

Összesen Köztár-
saság 

 

Autonóm 
Tartomán

y 

Község, 
város 

 
Kkt 

 

Adomá-
nyokból

Egyéb 
források

- 
ból 

A nem pénzügyi vagyon eladásából 
eredő folyó jövedelmek és 
bevételek (7. és 8. rovat) 740.058 151.259 59.777 460.892 736 2.486 64.908
A nem pénzügyi vagyon 
beszerzésére fordított folyó öltségek 
és kiadások (4. és 5. rovat) 731.562 156.216 56.190 419.250 736 2.486 96.684
JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI 
TÖBBLET 8.496 3.587 41.642  
JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI 
HIÁNY 4.957  31.776
A pénzügyi vagyon eladásából és 
adósságvállalásból eredő 
bevételek (9. rovat) 22.495 4.957  17.538
A tartozás alapösszegének 
törlesztésére és pénzügyi vagyon 
beszerzésére fordított kiadások  
(6. rovat)  21.666 4.153  17.513
BEVÉTELI TÖBBLET 829 4.957  25
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BEVÉTELI HIÁNY 4.153  
KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI 
TÖBBLET 9.325 3.587 37.489  
KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI 
HIÁNY  31.751

 
KÜLÖN RÉSZ 

 
 9. szakasz 

 
A költségvetésnek a 2008. évben megvalósított bevételei és illetményei 654.477  ezer dinárt, a 

költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 107.491 ezer 
dinárt tesznek ki.. 
 Topolya község költségvetése 2008. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a 
következő: 
 

Gazd. 
Besor. BEVÉTELNEM 

2008. ÉVRE 
TERVEZETT  
JÖVEDELEM 

 

2008. ÉVI 
MEGVALÓ-

SÍTÁS 

A 
MEG-
VAL. 

% 
321311 Az előző évek nem felhasznált eszközei 32.000.000,00 31.997.069,68 99,99
  FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7.  ROVAT       

711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY 
UTÁNI ADÓ       

711110 Keresetek utáni adó 149.000.000,00 150.406.418,16 100,94
711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 10.500.000,00 10.031.379,54 95,54
711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 28.000.000,00 23.266.107,84 83,09
711190 Egyéb jövedelemadók 27.500.000,00 28.090.463,03 102,15
  711 ÖSSZESEN: 215.000.000,00 211.794.368,57 98,51
713 VAGYONADÓ       
713120 Vagyonadó 43.000.000,00 42.528.819,19 98,90
713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 2.500.000,00 2.046.807,90 81,87
713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 25.550.000,00 25.687.241,30 100,54
713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 200.000,00 719.870,19 359,94
  713 ÖSSZESEN 71.250.000,00 70.982.738,58 99,62
714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ       
714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 50.000,00 14.700,00 29,40
714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 400.000,00 313.334,12 78,33

714440 
Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett 
biztosítási díj 6%-ából 400.000,00 182.248,89 45,56

714510 Gépjárművek utáni adók       
714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 10.500.000,00 10.149.200,70 96,66
714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.500.000,00 4.241.725,00 94,26

714543 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása 
utáni térítés 400.000,00 0,00 0,00

714547 Környezetszennyezés utáni térítés 3.000.000,00 2.679.075,53 89,30
714552 Tartózkodási illeték 900.000,00 845.720,00 93,97
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714562 Környezetvédelmi díj 800.000,00 721.093,50 90,14
714570 Községi kommunális illetékek 200.000,00 55.272,09 27,64
  714 ÖSSZESEN: 21.150.000,00 19.202.369,83 90,79
716 EGYÉB ADÓK       
716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 4.600.000,00 4.523.538,27 98,34
   716 ÖSSZESEN: 4.600.000,00 4.523.538,27 98,34
732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI       

732151 Nemzetközi szervezetek folyó adományai a 
községek számára 1.200.000,00 1.120.000,00 93,33

  732 ÖSSZESEN 1.200.000,00 1.120.000,00 93,33
733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI       

733151 Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község 
javára 139.211.000,00 139.210.445,00 100,00

733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 800.000,00 0,00 0,00
733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 4.000.000,00 3.528.035,00 88,20
733251 Köztársaság kapitális céleszközátutalásai  1.160.000,00 600.000,00 51,72
733252 VAT kapitális céleszközátutalásai 27.000.000,00 27.290.346,87 101,08
    733 ÖSSZESEN 172.171.000,00 170.628.826,87 99,10
741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK       
741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 6.000.000,00 6.180.679,05 103,01

741522 Az állami tulajdonú földek bérbeadásából származó 
eszközök  55.000.000,00 53.280.822,51 96,87

  Terület- és telekhasználati díj       
741530 - kommunális illetékek  1.500.000,00 1.641.590,27 109,44
741534 - városi építési telek használati díja 9.500.000,00 9.012.402,43 94,87

741541 A tópart üzleti vagy egyéb használatáért felszámított 
kommunális illeték 0,00 1.280,00 -

    741 ÖSSZESEN 72.000.000,00 70.116.774,26 97,38

742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL       

742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 29.000,00 15.000,00 51,72
742251 Községi közigazgatási illetékek 4.400.000,00 4.294.183,57 97,60
742253 Telekrendezési díj 12.000.000,00 7.504.851,75 62,54
742351 Községi igazgatási szervek bevételei 100.000,00 120,00 0,12
    742 ÖSSZESEN 16.529.000,00 11.814.155,32 71,48

743 
PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI 
HASZON       

743350 
A község javára megítélt szabálysértési bírságokból 
eredő bevételek 100.000,00 3.000,00 3,00

    743 ÖSSZESEN 100.000,00 3.000,00 3,00

745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN 
BEVÉTELEK       

745151 Egyéb bevételek a község javára 18.000.000,00 17.312.004,46 96,18
    745 ÖSSZESEN: 18.000.000,00 17.312.004,46 96,18
7   7 ROVAT ÖSSZESEN 592.000.000,00 577.497.776,16 97,55
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  8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK       

811122 Állami tulajdonú lakások eladásából eredő 
illetmények 0,00 0,00 -

8 8. ROVAT ÖSSZESEN 0,00 0,00 -

  
9. ROVAT – ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS 
TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY      

921 
HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 
ILLETMÉNY       

921951 A magánosítási eljárás keretében való tőke 
eladásából származó bevételek  6.500.000,00 4.957.436,29 76,27

    912 ÖSSZESEN 6.500.000,00 4.957.436,29 76,27
9     9 ROVAT ÖSSZESEN: 6.500.000,00 4.957.436,29 76,27

7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI  
ÉS ILLETMÉNYEI  ÖSSZESEN 598.500.000,00 582.455.212,45 97,32

711180 Helyi járulékok 69.500.000,00 72.022.509,89 103,63

  
KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ 
ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 700.000.000,00 686.474.792,02 98,07

  

A KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK MÁS 
FORRÁSOKBÓL VALÓ BEVÉTELE ÉS 
JÖVEDELME 245.626.000,00 107.491.000,00 43,76

  ÖSSZESEN :  945.626.000,00 793.965.792,02 83,96
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
12. szakasz 

 
 Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: 

• 2008.12.31-i állapotmérleg (1. űrlap), 
• a 2008.01.01. és 2008.12.31. közötti időszak sikermérlege (2. űrlap), 
• a 2008.01.01. és 2008.12.31. közötti időszak tőkekiadásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. 

űrlap), 
• a 2008.01.01. és 2008.12.31. közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap),  
• a 2008.01.01. és 2008.12.31. közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. 

űrlap). 
 

 A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának 
ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel.  
 Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési 
rendszerről szóló törvény 65. szakaszával összhangban  
 A Topolya község 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás 
alkotórészét képezi. 

13. szakasz 
  
 A Topolya község 2008. évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári 
Igazgatósághoz, legkésőbb 2009. június 15-ig.  
 

14. szakasz 
 
 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG         
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE        
Szám: 402-10/2009-III Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.05.28. Községi Képviselő-testületének 
Topolya elnöke 
 
66. 
 
 A költségvetésről szóló törvény 80. szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2002/9; 2002/87; 2005/66. és 2006/85. szám ) valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja 
alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1.. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 
2009.május 28-án megtartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
TOPOLYA KÖZSÉG 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAHOZ SZÜKSÉGES,  

KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁNAK MELLŐZÉSÉRŐL  
 

1. szakasz 
 

 E határozattal megállapítjuk Topolya község 2008. évi zárszámadásához szükséges külső revizor 
alkalmazásának mellőzését. 
 A jelen szakasz 1. bekezdéséből eredően, Topolya község 2008. évi zárszámadása nem tartalmaz 
külső revizori jelentést.  
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2. szakasz 
 

 E végzés Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe.  
    
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 400-25/2009-III Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 28.05.2009. a Községi Képviselő-testület           
Topolya elnöke 
 
67. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 97. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám), és  Topolya község Statútumának (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/5. és 2009/1. 
szám) 122. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

H AT Á R O Z AT O T  
 

A POLGÁRI JOGVÉDŐRŐL 
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
1. szakasz 

 
 E határozattal megalapítjuk a Polgári jogvédő intézményét Topolya község területén, mint független 
és önálló szervet, mely feladata a polgárjogok védelme és a Községi Közigazgatási Hivatal, Topolya község 
szolgálatában álló más szervezetek és szolgálatok, valamint egyéb szervek, szervezetek, vállalatok és 
intézmények munkájának ellenőrzése, melyek alapítója Topolya község, s melyek nyilvános felhatalmazással 
bírnak (a továbbiakban: igazgatási szervek). 
 

2. szakasz 
 
 A polgári jogvédő gondoskodik az emberi és kisebbségi jogok, valamint szabadságjogok védelméről 
és előmozdításáról.  

3. szakasz 
 

 Polgár fogalom alatt, e határozat értelmében természetes személyeket értünk, akik lehetnek itteni 
vagy külföldi állampolgárok, valamint belfőldi és külföldi jogi személyek, akik jogairól és kötelezettségeiről 
a közigazgatási szervek döntenek.  

 
4. szakasz 

 
 A polgári jogvédő független és önálló az e határozatban meghatározott teendők végzése közben, és 
senkinek sincs joga munkájába és eljárásába külsőleg beavatkozni.  
 Illetékességébe tartozó teendői végzése közben a Polgári jogvédő az Alkotmánnyal, a törvényekkel 
és a Szerb Köztársaság, s Vajdaság Autonóm Tartomány általános aktusaival, a ratifikált nemzetközi 
egyezmények és a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályainak más előírásaival, valamint Topolya 
község szervei határozataival és más általános aktusaival összhangban tartozik eljárni.   
 A Polgári jogvédő működésének alapelvei a törvényesség, a pártatlanság, a függetlenség és az 
igazságosság.  

5. szakasz 
 

 A Polgári jogvédőnek pecsétje van. 
 A pecsét alakját és használatát a Polgári jogvédő határozata szabja meg. 
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6. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő teendőit a község székhelyén látja el, különleges esetekben pedig e teendőket 
elláthatja a községi székhelyen kívül is, amennyiben ez célszerű.  
 
II. MEGVÁLASZTÁS ÉS A MEGBÍZATÁS LEJÁRTA  
 

7. szakasz 
 

 A Polgári jogvédőt Topolya Községi elnökének javaslatára Topolya Községi Képviselő-testülete 
helyezi hivatalba (a továbbiakban: Képviselő-testület), összes képviselőinek szavazattöbbségével.  

 
  8. szakasz 

 
 A polgári jogvédő megbízatása öt évre szól, és ugyanaz a személy legfelejebb kétszer egymás után 
választható meg. 

 

9. szakasz 
 

 Polgári jogvédőnek a Szerb Köztársaság azon polgárát választhatják, aki az alábbi feltételeknek is 
eleget tesz:  

1. okleveles jogász,  
2. sikeres jogászvizsgát tett, 
3. legalább tíz évnyi tapasztalata van a Polgári közjogőr jogköri teendőinek végzése szempontjából 

jelentős jogügyletekben, 
4. nagy erkölcsi és szakmai színvonalon áll,  
5. megfigyelhető tapasztalattal rendelkezik a polgárjogok védelmét illetően, 
6. nem ítélték el, s nem folyik ellene büntetőjogi eljárás oly tettek miatt, melyek megbízatásának 

ellátására méltatlanná tennék,  
7. politikailag pártatlan, 
8. ismeri az igazgatási szervek munkáját és a Topolya községben hivatalos használatban levő nyelveket.  

 

10. szakasz 
 

 A polgári jogvédő a szolgálatba lépése előtt esküt tesz, amely így szól: „Kijelentem, hogy 
tisztségemet lelkiismeretesen , pártatlanul és függetlenül, az alkotmánnyal, a törvénnyel és Topolya község 
statútumával összhangban fogom gyakorolni, és hogy lelkiismeretesen védeni és előmozdítani fogom a 
polgárok jogait és szabadságjogait”. 
 A polgári jogvédő az esküt a Képviselő-testület előtt teszi le, szabály szerint ugyanazon az ülésen, 
melyen hivatalba helyezték.   
 

11. szakasz   
 

 A Polgári jogvédőt a hivatali eskü elhangzása után hivatalba lépettnek tekintik, kivéve ha a 
kinevezéséről szóló végzésben a hivatalba lépését valamely más időpontra helyezték.  
 Amennyiben a Polgári jogvédő, indokolt okok nélkül nem lépne hivatalba a hivatali eskütételétől, 
vagy a hivatalba lépésének meghatározott időpontjától számított 30 napon belül, nem tekinthető 
megválasztottnak, amit a Képviselő-testület köteles megállapítani, s ezen esetben új Polgári jogvédő 
megválasztására irányuló eljárás indul.  

 

12. szakasz   
 

 A Polgári  jogvédő megbízatásával összeférhetetlen bármely más közjogi megbízatás vagy szakmai 
ténykedés ellátása, valamint bármely más megbízatás vagy teendő ellátása, mely kihatással lenne 
önállóságára és függetlenségére, de akadálytalanul foglalkozhat tudományos kutatói, oktatói vagy művészeti 
tevékenységgel.  
 A Polgári jogvédő nem lehet politikai párt vagy egyéb politikai szervezet tagja.   
 A Polgári jogvédőnek megbízatása van, a közjogi megbízatások érdekösszeférhetetlenséget 
szabályzó törvény értelmében, és teljes egészében vonatkoznak rá az említett törvény előírásai. 
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 Hivatalba lépésének napjától a Poglári jogvédőnek megszűnik minden addigi közjogi megbízatása, 
vagy szakmai tevékenysége, illetve addig ellátott tisztségei vagy teendői,  melyek érdekösszeférhetetlenséget 
okoznának a polgári jogvédői megbízatás ellátásával, a törvény és e határozat előírásaiból eredően, emellett 
tilos a politikai pártoknál és más politikai szervezeteknél létesített tagság is. 
 

 13. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő nem vonható felelősségre s nem büntethető hangoztatott véleményéért, vagy a 
jelen határozatban megállapított teendők ellátásakori cselekményekért, vagyis a Képviselő-testület 
képviselőihez hasonló védettséget élvez.  

 
 14. szakasz 

 

 A Polgári jogvédő nem tehet politikai jellegű kijelentéseket.  
 

15. szakasz   
 

 A Polgári jogvédő megbízatása az alábbi esetekben szűnik meg:  
1.  annak az időszaknak lejártával, melyre megválasztották, amennyiben nem választják újra; 
2.  elhalálozás esetén, 
3.  lemondás esetén, 
4.  állampolgárságának elveszítése esetén, melyet az illetékes állami szerv aktusa állapít meg; 
5. a nyugdíjaztatás törvényes feltételeinek eleget tesz,  
6. tartós testi vagy szellemi cselekvőképtelenség fellépése esetén, mely meggátolná megbízatása 

ellátásában, s melyet az illetékes egészségügyi intézmény iratanyaga állapít meg, és 
7. felmentéssel. 

 

16. szakasz 
 

 A Polgári jogvédőt a Községi Képviselő-testület menti fel, összes képviselőinek 
szavazattöbbségével, a Községi elnök, vagyy az összes képviselő egyharmadának indoklással ellátott 
javaslatára. 

 
 A Polgári jogvédőt megbízatási idejének lejárta előtt csak az alábbi esetekben lehet felmenteni:  

1.  ha szakmaiság nélkül és lelkiismeretlenül látja el megbízatását, 
2. ha más közjogi megbízatást vagy szakmai ténykedést lát el, ha más tisztséget tölt be, vagy egyéb 

munkahelyen alkalmazzák, mely kihatna önállóságára és függetlenségére, vagy amennyiben a közjogi 
megbízatásokat betöltők érdekösszeférhetetlenségéről szóló törvény ellenében cselekszik megbízatásának 
betöltése közben, és 

3. ha bűntettért ítélték el, mely alkalmatlanná teszi e megbízatásra. 
 A Polgári jogvédőnek jogában áll hogy a Községi Képviselő-testület ülésén, melyen felmentéséről 
döntenek, a képviselőkhöz forduljon.  

 

17. szakasz 
 

 A Képviselő-testület a községi elnök javaslatára vagy az összes képviselő egyharmadának javaslatára  
határozatot hozhat a Polgári jogvédő felfüggesztéséről az alábbi esetekben: 

1.  ha elzárást rendeltek el ellene, és 
2.  ha bűncselekményért ítélték el, mely alkalmatlanná teszi e megbízatásra, de az ítélet nem jogerős. 

A  Községi képviselő-testület a felmentésről  szóló határozatot a jelenlevő képviselők többsége által 
hozza.  

 A Községi Képviselő-testület megszünteti a felfüggesztésről szóló határozatot, amint megszűnnek a 
felfüggesztés okai.  

 

18. szakasz 
 

 Amennyiben a Polgári jogvédő megbízatása a jelen határozat 15. szakaszának 1-5. pontjaiban 
említett okokból szűnne meg, a Községi Képviselő-testület vita nélkül határozatot hoz, melyben 
megállapítják, hogy fennállnak a megbízatás megszűntének körülményei.  
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 A megbízatás megszűntének jogi következményei a jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozat 
meghozatalának napjától lépnek életbe, illetve attól a naptól, amelytől fennállnak a felmentés körülményei, 
ahogyan a Községi Képviselő-testület határozatában megállapítják.  
 

III. HATÁSKÖR ÉS JOGOSÍTVÁNYOK  
19. szakasz 

 

 A Polgári jogvédő felhatalmazást nyer a polgárok jogainak tiszteletben tartásának ellenőrzésére, az 
igazgatási szervek aktusaival, eljárásaival, vagy mulasztásával elkövetett jogsértések megállapítására, 
amennyiben Topolya község határozatai vagy más általános aktusai megsértéséről van szó.  
 A Polgári jogvédő felhatalmazást nyer az igazgatási szervek munkája törvényességének, 
szabályosságának és hatékonyságának ellenőrzésére. 
 A Polgári jogvédő nem jogosult a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök és a Községi Tanács 
munkájának ellenőrzésére. 
 A Polgári jogvédő nem jogosult a Topolya község területén illetékes bíróságok és ügyészségek 
munkájának ellenőrzésére.   

20. szakasz 
A Polgári jogvédő az alábbi teendőket látja el: 
-  figyelemmel kíséri a nemzetközi szabványok emberi jogok területén való alkalmazását Topolya község 
területén; 
- különféle forrásokból adatokat gyűjt a törvény és egyéb előírások alkalmazásának tekintetében, valamint a 
községi szervek határozatainak és más általános aktusainak emberi jogok területén való alkalmazása 
tekintetében; 
- évi jelentést készít az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és a 
megkülönböztetésmentesség elvének alkalmazásáról az igazgatási szervek által s e jelentést eljuttatja a 
Községi Képviselő-testülethez; 
- fogadja és kivizsgálja a beadványokat melyek az emberi jogok igazgatási szervek általi megsértésére 
vonatkoznak; 
- saját kezdeményezés alapján eljárást folytat minden olyan esetben, ahol fennáll  az emberi jogok igazgatási 
szervek általi megsértésének gyanúja; 
- közvetít a Topolya területén folytatott, emberi jogok megsértésével kapcsolatos peres ügyek békés 
megoldása érdekében; 
- szervez, emellett részt vesz az emberi jogok megvalósításáról, tiszteletben tartásáról és a megkülönböztetés 
tilalmáról szóló tanácsadások szervezésében és előkészítésében; 
-  szervez, emellett részt vesz az emberi jogok megvalósításáról, tiszteletben tartásáról és a megkülönböztetés 
tilalmáról szóló, nyilvánosságot tájékoztató kampányok szervezésében és előkészítésében; 
-  kezdeményezi és ösztönzi az emberi jogokról szóló oktatást az élet minden területén; 
- olyan aktusokat hoz, melyekkel szabályozza intézményének belső szervezetét, működését és munkáját 
illető kérdéseket (munkaidő, pecsét, hivatali igazolvány és egyebek); 
- együttműködik és tapasztalatokat cserél más polgári jogvédőkkel, s más olyan szervekkel és 
szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és előmozdításával foglalkoznak itthon és külföldön, és 
-  egyéb teendőket lát el, a törvénnyel, e határozattal és Topolya község szerveinek más általános aktusaival 
összhangban.  

21. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő felhatalmazást nyer arra, hogy a Községi Képviselő-testületnél, a Községi elnöknél, illetve a 
Községi Tanácsnál indítványozza a határozatok és más általános aktusok módosítását, amennyiben úgy véli, hogy a 
polgárok jogainak megsértésére az említett szervek előírásainak hiányossága miatt kerülhetett sor, emellett 
felhatalmazást nyer arra, hogy új határozatok és általános aktusok meghozatalát indítványozza, amennyiben úgy véli, 
hogy ez fontos a polgárok jogainak védelme szempontjából.  
 A Községi Képviselő-testület, a Községi elnök, illetve a Községi Tanács illetékes munkatestületei kötelesek 
megvitatni a Polgári jogvédő indítványait.  
 A Községi Képviselő-testület községi előírásokra és általános aktusokra adott, az emberi jogok 
megvalósítására és védelmére, valamint az igazgatási szervek és a polgárok közötti viszonyra kihatni képes javaslataira, 
az előkészítő köteles megszerezni a Polgári jogvédő jóváhagyását, melyet a Községi Képviselő-testület  megvitat, az 
említett előírások és általános aktusok elfogadási eljárásával.   
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 A Polgári jogvédőnek jogában áll a Községi Képviselő-testület és munkatestületei minden ülésén 
részt venni, valamint jogában áll részt venni a Községi Képviselő-testületben végbemenő vitákon, 
amennyiben az illetékességébe tartozó kérdéseket vitatják meg.  
 

  22. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő felhatalmazást nyer az Alkotmánybíróság előtti eljárás indítására, Topolya község 
szervei által meghozott határozatok és más általános aktusok alkotmányosságának és törvényességének 
kérdésében, melyekkel a polgárok jogait és szabadságjogait szabályozzák. 

 
23. szakasz 

 
 A Polgári jovédő felhatalmazást nyer az igazgatási szerv vezetője felmentésének nyilvános 
indítványozására, mely szerv felelős a polgárjogok megsértéséért, illetve felhatalmazást nyer fegyelmi eljárás 
indítására az igazgatási szerv dolgozója ellen, aki közvetlenül felelős az elkövetett jogsértésért, mégpedig 
amennyiben az igazgatási szerv vezetőjének vagy alkalmazottjának ismételt cselekedetéből azon szándék 
rejlik, hogy visszautasítsa a Polgári jogvédővel való együttműködést, vagy amennyiben megállapítják hogy 
az elkövetett jogsértésből a polgárnak anyagi vagy más tetemes kára származott.  
 Amennyiben úgy találja, hogy az igazgatási szervek vezetőinek vagy dolgozójának munkájában 
bűncselekményt vagy más büntetendő tett elemét fedte fel, a Polgári jogvédő felhatalmazást nyer az illetékes 
szervnél való igénylés, illetve feljelentés tételére, bűnvádi, kihágási vagy más megflelő eljárás indítása 
érdekében.  

  24. szakasz 
 

 Az igazgatási szervek kötelesek együttműködni a Polgári jogvédővel, s lehetővé tenni számára a 
helyiségek hozzáférését, emellett rendelkezésére kell bocsátaniuk, a folyamatban levő eljárás szempontjából 
fontossággal bíró, összes adatot,  illetve a megelőzés szintű működés szempontjából jelentős adatokat 
tekintet nélkül a bizalmasság fokára, kivéve ha ez törvénybe ütközne.  
 A Polgári jogvédőnek jogában áll írásos idézést küldeni s kihallgatnást tartani az igazgatás minden 
dolgozója részére, amennyiben ez a folyamatban levő eljárás szempontjából fontos.   
 A Polgári jogvédő köteles a megbízatásának lejárta után is titokként őrizni a megbízatásának ellátása 
alatt szerzett bizalmas adatokat. 

  25. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület elnöke, a Községi elnök, a Községi Tanács tagjai és a közigazgatási 
szervek vezetői, kötelesek a Polgári jogvédőt, annak igénylésére fogadni, legkésőbb az említett igénylés 
vételétől számított 3 nappal. 
 
IV. ELJÁRÁS  

26. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő a polgárok panasza alapján, vagy saját kezdeményezésre eljárást indíthat.  
 Az eljárás indítására és vezetésére vonatkozó joga mellett, a Polgári jogvédőnek jogában áll az 
illetékességébe tartozó kérdések tárgyában szívességgel, közvetítéssel, tanácsadással és véleményezéssel 
megelőzőleg hatni, az igazgatási szervek munkája előmozdításának és az emberi jogok és szabadságjogok 
védelmének előmozdítása érdekében. 

 
27. szakasz 

 
 Minden természetes vagy jogi, itteni vagy külföldi személy aki úgy véli, hogy az igazgatási szervek 
aktusával, tettével vagy mulasztásával sérültek jogai, panaszt tehet a Polgári jogvédőnél.  
 Amennyiben gyermek elleni jogsértés történt, a jelen szakassz 1. bekezdésében szereplő panaszt, 
kiskorú személy nevében a szülő, vagy törvényes képviselő is tehet, amennyiben pedig jogi személy elleni 
jogsértés történt, panaszt az illető jogi személy képviseletére felhatalmazott személy tehet. . 
 A Polgári jovédőhöz a jelen szakasz 1. bekezdésében említett személy nevében ennek örököse, 
gyámja vagy felhatalmazottja is panaszt nyújthat be.  
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 Harmadik személy, civil szervezet, vagy egyéb szervezet fordulhat a Polgári jogvédőhöz, a jelen 
szakasz 1. bekezdésében említett személy írásos felhatalmazásával, s aki szerint jogai sérültek.  
 

28. szakasz 
 

 A panasz benyújtása előtt, a jelen határozat 27. szakaszában szereplő személyek kötelesek megfelelő 
eljárás keretében védeni jogaikat, az illetékes szerv előtt. 
 A Polgári jogvédő a jelen határozat 27. szakaszában említett személyeket az illetékes szerv előtti, 
megfelelő eljárás megindítása végett fogja helyreigazítani, amennyiben ilyen eljárást előírtak, s nem indít 
eljárást ameddig nem merítettek ki  minden törvényes lehetőséget.  
 Különleges esetben a Polgári jogvédő eljárást indíthat az összes jogi eszköz kimerítése nélkül is, 
amennyiben a panasztevőnek jóvátehetetlen kára származna, vagy a panaszt a jó igazgatás elvének 
megsértése miatt tették, különösen pedig az igazgatási szerv panasztevővel szembeni inkorrekt viselkedése, 
nem időben végzett munkája vagy az igazgatási szervek dolgozóinak erkölcsös viselkedés elleni más 
vétségei miatt.  

  29. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő nem járhat el névtelen panaszok alapján, kivéve, ha úgy véli, ilyen névtelen 
bejelentés nyomán is van alapja az eljárásának, s ekkor saját kezdeményezésre indít eljárást.  

   
30. szakasz 

 
 A panaszt írásban (ideértve az elektronikus kommunikáció minden módját), illetve szóban, 
jegyzőkönyvbe vétel mellett lehet beadni. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő panasz benyújtásáért nem fizettethetnek illetéket, vagy 
bármilyen más térítést.  

 
31. szakasz   

 
 A panaszt a polgár jogának megsértése után legkésőb egy évvel lehet benyújtani, illetve az igazgatási 
szerv  utolsó eljárási mozzanatig, vagy az polgári jogs megsértésével kapcsolatos tétlenségéig,.   
 

 
32. szakasz   

 
 A panasznak tartalmaznia kell a benyújtó (panaszos) személyi adatait (név, vezetéknév, postacím) s a 
benyújtónak alá kell írnia.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében tartalmazott adatok mellett a panasznak tartalmaznia kell még az 
igazatási szerv elnevezését, mely munkájára e panasz vonatkozik, az eset tényszerű körülményeit, a tényeket 
és bizonyítékokat, melyek támogatják a panaszban elmondottakat, valamint azon adatokat, mely jogorvoslati 
eszközöket vett már igénybe a panaszos.  

  33. szakasz 
 

 A panaszt szerb nyelven, vagy a Topolya község területén hivatalos használatban levő nyelvek 
egyikén  lehet megtenni.  

34. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő előtti eljárás nem nyilvános.  
 

 
35. szakasz 

 
 A panasz előzőleges kivizsgálásának eljárásában a Polgári jogvédő a panasz elvetése mellett dönthet, 
amennyiben megállapítja: 
- hogy a panasz nem tartalmazza azokat az adatokat, melyek alapján a panaszos bizonyossággal azonosítható 
lenne (névtelen igénylés); 
- hogy a panasz nem tartalmaz más, előírt adatokat, a panaszos pedig nem hárította el az említett 
hiányosságokat az utólagosan beadott határidőn belül sem; 
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- hogy a panasz a Községi Képviselő-testület, a Községi elnök vagy a Községi Tanács munkájára 
vonatkozik; 
- hogy a panaszt az erre vonatkozó,  másodfokú határozat meghozatalától eltelt egy év után nyújtották be; 
- hogy a panaszt a jogsértés elkövetését követő egy év után nyújtották be, az igazgatási szerv aktusa vagy 
eljárása ellen nem lehetséges igazgatási eljárás indítása; 
- hogy ismételt panaszról van szó, mely nem tartalmaz új értesüléseket és tényeket, melyek e panaszt 
támogatnák; 
- hogy a panasztevési joggal való visszaélés történik, a panaszos pedig nem a Polgári jogvédő meghagyása 
szerint jár tel, s igénylését nem bővítette a panaszt támogató értesüésekkel és tényekkel; 
- hogy a panasz tárgyát képező határozatot és tárgyat nem másodfokú szerv hozta, kivéve amennyiben a  
Polgári jogvédő megállapítja hogy tényszerű okok miatt elmulasztották a rendes jogorvoslat határidőn belüli 
benyújtását, vagy amennyiben úgy véli, hogy a panaszos tetemes és jóvátehetetlen kárt szenvedne 
amennyiben a másodfokú eljárás befejezésére várnának, végül  
- hogy oly tárgyról van szó melyben igazgatási pert, vagy más bírósági eljárást folytatnak,  kivéve ha a 
Polgári jogvédő úgy véli, hogy túlzottan elnyújtják az eljárás idejét, vagy visszaélnek az eljárásból eredő 
felhatalmazásukkal.  
 A Polgári jogvédő kivételes esetben dönthet az 1. bekezdés ötödik és hatodik fordulatában szereplő 
esetben való eljárás indításáról, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a panasz tárgyát képező eset körülményei, 
illetve következményének súlyossága vagy más körülmények indokolják az eljárás indítását.  
 A panasz elvetése esetén, a névtelen panasz kivételével, a Polgári jogvédő írásban indokolja az 
elvetés okait, és a panasz benyújtójának tanácsot ad az esetleges egyéb lehetőségekre, a panaszos 
jogvédelmét illetően.  
 A Polgári jogvédő e szakasz 3. bekezdésében említett határozata ellen nem folyamodhatnak jogi 
eszközökhöz.  

 
36. szakasz 

 
 Amennyiben a Polgári jogvédőhöz olyan panasz érkezik, mely a köztársasági törvények, előírások 
vagy általános aktusok megsértésére vonatkozik, az ilyen panaszt, halasztás nélkül, a Szerb Köztársaság 
Polgári jogvédőjéhez fogja irányítani, illetve, amennyiben Vajdaság AT előírásai vagy általános aktusai 
előírásainak megsértéséről van szó, a panaszt, halasztás nélkül, a Tartományi Ombudszmanhoz irányítja.  
 Amennyiben a panasz benyújtója panaszában egyidejűleg a köztársasági törvények, előírások vagy 
általános aktusok, emellett Vajdaság AT előírásainak vagy általános aktusainak, illetve Topolya község 
előírásainak megsértésére hívja fel a figyelmet, a Polgári jogvédő eljárása saját illetékességi körén belül 
történik, a panasz másolatát pedig továbbítja a többi illetékes szervhez, az ezek hatáskörére vonatkozó eljárás 
érdekében.   

  
 37. szakasz 

 
 Amennyiben a Polgári jogvédő a panasz alapján való eljárás megindítása mellett dönt,  erről a 
panaszost és azt az igazgatási szervet értesíti, mely eljárására a panasz vonatkozik. 
 A Polgári jogvédő köteles minden oly tárgyban, melyben eljárás folytatása mellett döntött, 
megszerezni a panasz tárgyát alkotó eljárást lefolytató szerv véleményét.  
 Az igazgatási szerv köteles értesíteni a Polgári jogvédőt véleményéről, a Polgári jogvédő által 
meghatározott határidőn belül, mely nem lehet rövidebb a Polgári jogvédő eljárás indításáról szóló 
értesítésének vételétől számított nyolc napnál, sem hosszabb 30 napnál, a kivételesen összetett tárgyakban 
pedig hosszabb határidő is szabható, mely nem lehet hosszabb 60 napnál.  

  
 38. szakasz 

 
 Amennyiben az igazgatási szerv nem a jelen határozatban megállapított kötelezettségek szerint jár el, 
a Polgári jogvédő erről az illető szerv munkáját felügyelő szervet értesíti, illetve a Községi Képviselő-
testületet, a Községi elnököt és a Községi Tanácsot.  
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39. szakasz 
 

 Amennyiben a panasz tárgyát képező eljárást folytató igazgatási szerv belsőleg elhárítja a 
hiányosságokat, erről köteles értesíteni a Polgári jogvédőt.  
 A Polgári jogvédő az igazgatási szerv, jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő eljárásáról értesíti a 
panaszost, és 15 napos határidőt hagy a panaszos nyilatkozatának vételére, mely arra vonatkozik, elégedett-e 
az igazgatási szerv ilyen eljárásával.  
 Amennyiben a panaszos válaszában elégedett a hiányosság elhárításának módjával, valamint ha a 
panaszos nem válaszol a meghagyott határidőn belül, a Polgári jogvédő megszünteti az eljárást. 

 
40. szakasz 

 
 Amennyiben a Polgári jogvédő megállapítja hogy a panasz alapján folytatott eljárásnak nincs alapja, 
e határozatáról értesíti a panaszost, és a panasz tárgyát alkotó eljárást folytató igazgatási szervet.  
 A Polgári jogvédő nelen szakasz 1. bekezdésében említett határozata ellen, nem alkalmazhatók jogi 
eszközök.  

  41. szakasz 
 

 Amennyiben a Polgári jogvédő úgy véli, hogy az igazgatási szerv munkájában hiányosságok 
merültek fel, erről az igazgatási szervhez ajánlást intéz, az észrevételezett hiányosság eljhárításának módját 
illetően.  
 Az igazgatási szerv, melyhez a Polgári jogvédő ajánlást intézett, köteles értesíteni a Polgári jogvédőt 
a foganatosított intézkedésekről, illetve az ajánlásban foglaltak elmulasztásának okairól, az ajánlás vételétől 
számított legkésőbb 30 napon belül.  
 Kivételes esetben, amennyiben fennáll annak veszélye, hogy a hiányosságok elhárírásának 
mulasztása miatt a panaszos jogai tartósan és jelentős mértékben sérülnek, a Polgári jogvédő ajánlásában az 
igazgatási szervnek a hiányosságok elhárítására rövidebb határidőt is szabhat, azzal, hogy e határidő nem 
lehet rövidebb 15 napnál.  
 Amennyiben az igazgatási szerv nem az ajánlás szerint jár el, illetve nem értesíti a Polgári jogvédőt a 
foganatosított intézkedésekről, vagy a Polgári jogvé úgy véli, hogy e foganatosított intézkedések nem 
megfelelőek, erről az igazgatási szerv munkájának ellenőrzését végző szervet értesíti, a Községi Képviselő-
testületet, a Községi elnököt és a Községi Tanácsot, de javasolhatja az igazgatási szerv vezetője 
felelősségének megállapítását is.  

 

42. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő saját kezdeményezésre is eljárást indíthat, amennyiben saját értesülései alapján 
vagy más forrásokból való értesülések alapján, kivételesen ideértve a névtelen panaszokat is, úgy ítéli meg, 
hogy egy igazgatási szerv aktusával, eljárásával, vagy mulasztásával az emberi jogok és szabadságjogok 
megsértésére került sor.  
 A jelen határozat benyújtott panaszok esetén folytatott, polgári jogvédői eljárást tárgyaló előírásai 
megfelelően alkalmazandóak a a Polgári jogvédő saját kezdeményezésére indított eljárására is.  

 
43. szakasz   

 
 A Polgári jogvédő, munkája és eljárásának lefolytatásában szolgálati igazolványt használ. 
 A szolgálati igazolvány kinézetét és tartalmát a Polgári jogvédő saját határozatával írja elő. 
 
V. A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK BENYÚJTOTT JELENTÉS  

   
44. szakasz 

 

 A Polgári jogvédő évente egyszer, de lagkésőbb a következő év március 15-ig a Községi Képviselő-
testületnek jelentést nyújt be az előző évi tevékenységéről, az emberi jogok helyzetéről és a Topolya község 
területén megvalósuló jogbiztonságról.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jelentésnek különösen a panaszok számát és összetételét, az 
igazgatási szervek munkájának általános, az előírások alkalmazása, a megfigyelt mulasztások és az ezek 
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elhárítására tett ajánlások, valamint egyes igazgatási szervek és vezetőik bírálata, elismerése tekintetében 
való felmérését kell tartalmaznia.   
 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jelentés tartalmazhatja egyes, Topolya község hatáskörébe 
tartozó előírások módosításának vagy meghozatalának indítványozását is, a hiányosságok elhárítása és az 
igazgatási szervek hatékonyabb működése végett.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
és eljut a köztájékoztatási eszközökhöz, melyek kötelesek a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni e 
jelentés tartalmáról.  

  45. szakasz 
 

 Az év folyamán a Polgári jogvédő külön jelentéseket is benyújthat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
erre különösen igazolt oka van, vagy amennyiben a Községi Képviselő-testület ilyen jelentést követel a 
Polgári jogvédőtől.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jelentés, megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
és eljut a köztájékoztatási eszközökhöz, melyek kötelesek a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni e 
jelentés tartalmáról. 

  46. szakasz 
 A Topolya község által alapított, vagy támogatott köztájékoztatási eszközök, illetve elektronikus 
média, kötelesek a Polgári jogvédőnek lehetővé tenni a nyilvánossághoz fordulást, legkésőbb az erre 
vonatkozó igénylés vételétől vett 48 órán belül, míg  a nyomtatásban megjelenő média az igénylés vétele 
után megjelenő első számban.  
 
VI. MUNKÁN ALAPULÓ JOGOK 

47. szakasz 
 

 A Polgári jogvédőnek joga van a fizetésre.  
 A Polgári jogvédő fizetésének elszámolására és folyósítására Községi Képviselő-testület által 
meghatározott szorzószámot kell alkalmazni.   
 A Polgári jogvédő a munkán alapuló jogokat, az állami szervek tisztviselői és alkalmazottai 
fizetéseire vonatkozó aktusokkal összhangban érvényesíti.  
 
 

VII. A POLGÁRI JOGVÉDŐ MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 

  48. szakasz 
 

 A Polgári jogvédő munkájához szükséges eszközöket Topolya községi költségvetéséből biztosítják. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöknek elegendőeknek kell lennie a Polgári jogvédő 
megbízatásának hatékony és célszerű működéséhez, azonban összhangban kell állnia Topolya község 
költségvetési politikájával.  
 
VIII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 

  49. szakasz 
 

 A Topolya község szerveiben, önálló szervekben és szolgálataiban, valamint egyéb, Topolya község 
által alapított, nyilvános felhatalmazással rendelkező szervben és szervezetben, vállalatban, intézményben 
megbízatást teljesítő vagy alkalmazott személy, ki visszautasítja a Polgári jogvédő meghagyása alapján 
doganatosítandó eljárást, 10.000 – 50.000 dinár összegű pénzbírsággal sújtható.  
 A Polgári jogvédő, szóban vagy írásban tett nyilatkozattétel végetti, idézésére nem válaszoló 
személy  10.000 – 50.000 dinár összegű pénzbírsággal sújtható. 
  
IX. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

   
50. szakasz 

 

 E határozat életbe lépésével megszűnik A polgárjogi biztosról (ombudsmanról) szóló határozat 
érvényessége (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/1. és 2005/1. szám). 
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51. szakasz 
 

 Topolya község egyezményt köthet más községekkel, mely értelmében Topolya község Polgári 
jogvédője az illető községben is elláthatja a megbízatásából eredő feladatokat  функцију, mégpedig az 
említett egyezményben, vagy szertődésben megállapított feltételek között.  

  
 52. szakasz 

 
 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
TOPOLYA    
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 021-5/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
68. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Lapja, 2007/129. szám) és 
Topolya község Statútuma  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és  2009/1. szám) 42. szakaszának 7. 
pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. május 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T   
 

A PRO URBE DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
1. szakasz 

 
 A Pro Urbe díj alapításáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/10. és 2005/2. 
szám) 3. szakaszának 3. bekezdésében szereplő „május 1.” időpont helyébe „június 1.”kerüljön. 
 

2. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 17-2/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
69. 
 
Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. szám) 
Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009. május 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉRŐL VALÓ EGYETEMI 
HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

BŐVÍTÉSÉRŐL  
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1. szakasz 

 
 A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2005/5. szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 2. fordulata: 
 „-átlagosztályzata 8,00 feletti ha Szerbiában, illetve 4,00 feletti, ha külföldön tanul“. 
 A 3. fordulatban törölni kell az : „és Montenegró“ elnevezést. 
 A 4. fordulatban törölni kell az „és Montenegró“ elnevezéstől kezdődő szöveget, helyébe „illetve a 
bolognai rendszer szerinti alapképzés befejezéséig ” kerül.  
 Az 5. fordulatban törölni kell az „és Montenegró” elnevezést.  
 

 2. szakasz 
 

 A 3. szakasz módosul és így hangzik: 
 „Az egyetemi hallgató az ösztöndíjra való jogot nem érvényesítheti: 
 - ha első éves, vagy ha abszolvens státusa van, kivéve, ha hiányszakmát tanul, 
 - ha a bolognai rendszer szerinti mesterképzésen vesz részt, kivéve ha hiányszakmát tanul,  
 - ha munkaviszonyban van, 
 - ha ismétli a jelenlegi évet és  
 - ha már az Oktatás és Sportminisztérium vagy más alapítvány, szervezet és vállalat általi más 
ösztöndíj vagy diákhitel utalványozottja.“ 
 

3. szakasz 
 

 A 4. szakasz 4. bekezdéséhez 4. fordulat járul, mely így hangzik: 
 „4. hitelesített nyilatkozatot, mely tanúsítja, hogy nem utalványozottja az Oktatás és 
Sportminisztérium vagy más alapítvány, szervezet és vállalat általi más ösztöndíjnak vagy diákhitelnek.“. 

 
4. szakasz 

 
 A 6. szakaszhoz 3. bekezdés járul, mely így hangzik: 
 „A Bizottság minden évben javaslatot tesz a Községi elnöknek a 10,00 illetve 5,00 tanulmányi 
átlagot elért hallgatók jutalmazására, illetve a legnagyobb tanulmányi átlaggal rendelkező hallgató 
jutalmazására, s benyújtja az említett átlagot elért hallgatók jegyzékét. Az egyszeri pénzjutalomról és ennek 
összegéről szóló végzést a Községi elnök hozza.  

 
5. szakasz 

 
 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TOPOLYA 
Szám: 67-5/2009-IV                                                                                                   Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.05.28.                                                                                             a Községi Képviselő-testület 
Topolya                                                                                                                             elnöke 
 
 
70. 
 

Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. szám) 42. szakaszának 7. 
pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009. május 28-án tartott ülésén, meghozta az alábbi   
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H A T Á R O Z A T O T  
 TOPOLYA KÖZSÉGNEK A KÖZÉPISKOLAI 

TANULÓK UTAZTATÁSI ESZKÖZEINEK BIZTOSÍTÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL 
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 A „Topolya község részvételének mértékéről a középiskolai tanulók utaztatására szolgáló eszközök 
biztosításában” tárgyú határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/12, 2002/2, 2003/8 és 
2005/10. szám) 7.a szakaszának 1. bekezdése törlendő. 
 

2. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe.  
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TOPOLYA 
Szám: 451-43/2009-IV                                                                                  Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.05.28.                                                                                   a Községi Képviselő-testület 
Topolya                                                                                                                 elnöke 
 
71. 
 

A tűzvédelmi törvény (SzSzK Hivatalos Közlönye, 1988/37. szám, SzK Hivatalos Közlönye 
1993/53; 1993/67; 1994/48. és 2005/101. szám) 3. és 19. szakaszának, A mezőgazdaságra vonatkozó külön 
tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzatnak (SzSzK Hiv. Közlönye 1984/27. szám) és 
Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15. és 2009/1. szám) 33. szakaszának 
rendelkezései alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2009. május 28-án tartott ülésén, meghozta az 
alábbi 

V É G Z É S T 
 

A 2009. ÉVI ARATÁSI MUNKÁLATOKAT ÉS AZ ARATÁS IDEJÉN ESEDÉKES TŰZVÉDELMI 
TEENDŐKET EGYEZTETŐ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Az aratási munkálatoknak és a gabonafélék tűzvédelmének a Topolya község területén levő 
mezőgazdasági vállalatokban, földműves-szövetkezetekben való összehangolása céljából megalakítjuk A 
2009. Évi Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi 
Törzskart (a továbbiakban: Törzskar). 
 

II. 
 

 E Törzskar tagjai: 
1. Majláth Béla, – elnök, 
2. Vrkić Bojan,  BM, Topolyai Tűzoltóegység - tag, 
3. Ćatić Milan, Dózsa György Rt – tag, 
4. Bábi Lajos, Bácska Fsz – tag, 
5. Vučković Slobodan, Községi Közigazgatás – tag, 
6. Major Imre,  Žitko Rt.- tag 
7. Končar Miroslav,  Moravica MIK Rt. - tag, 
8. Szabó Szabados Szilvia, Topolya Község Fejlesztési Társasága - tag, 
9. Pogrmilović Miloš,  Novi Sad Biztosítóintézet – tag  
10. Janjić Saša, Krivaja Rt. - tag 
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III. 
 

 A Törzskar feladata és kötelessége az, hogy: 
- megszervezze és összehangolja az aratási munkálatokat Topolya község területén, 
- begyűjtse az adatokat az aratási területről, 
- felmérje az össz raktárkapacitásokat a község területén, 
- megszervezze az előirányozott tűzvédelmi intézkedések végrehajtását, 
- elrendeljen egyéb védelmi intézkedéseket is a község területén, ha úgy értékeli, hogy az előirt 

intézkedések nem elegendőek, 
- meghozza a gabonafélék érésének és aratásának idejére szóló tűzvédelmi tervet, 
- megszervezze az állandó ügyeletet a tűzoltóegységekben, 
- megszervezze a figyelő szolgálatot az erre alkalmas helyeken, 
- megszervezze a mezőőri szolgálatot azokban a körzetekben, amelyekben ezt szükségesnek tartják, 
- megszervezze az összekötő és jelentő szolgálatot, 
- megszervezze az előirt és az elrendelt tűzvédelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzését, 
- az aratás befejezése után elemezze a Törzskar munkáját, a megelőző intézkedések végrehajtásának 

sikerességét és a munkája során észlelet hiányosságokat. 
  

IV. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában.             
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:  02-51/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.05.28.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya  elnöke 
 
72. 
 

Topolya község Statútuma 42. szakaszának 20. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. 
és 2009/1. szám), valamint a Topolya község területén élő polgárok és az anyagi javak elemi és más, 
nagyobb csapások esetén foganatosítandó védelméről szóló határozat 9. és 10. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2009/5. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009.május 28-án megtartott 
ülésén meghozta az alábbi 
  

V É G Z É S T 
 

AZ ELEMI ÉS MÁS NAGYOBB CSAPÁSOKTÓL VALÓ VÉDELEM KÖZSÉGI TÖRZSKARA 
ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Az elemi és más nagyobb csapásoktól való védelem községi törzskara alakításáról és tagságának 
kinevezéséről szóló végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5. szám) II. pontjának 16. sorszáma után 
az alábbiak kerülnek: 
 „17 . Kovačević Budimir - a Szerb Hadsereg topolyai helyőrségének képviselője 
   18 . Raičević Željko - a bajsai hidrometeorológiai állomás képviselője” 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-41/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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73. 
 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 53.szakaszának 2. bekezdése és 54. 
szakaszának  3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye 2003/62; 2003/64; 2004/58; 2004/62; 2005/101; 
2005/79; 2005/81. és 2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20 pontja 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 
2009. május 28-án megtartott ülésén meghozta az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 
A TOPOLYAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKI 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 BALASSA ERZSÉBET tagot, felmentjük a topolyai Alapfokú Zeneiskola iskolaszékének szülők 
soraiból származó tagságából, 2009.05.28-i hatállyal, az illető igazgatási szervbe való kinevezése 
jogalapjának megszűnte miatt.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-32/2009-IV  Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület 
Topolya  elnöke   
          
74. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 53.szakasza 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye 2003/62; 2003/64; 2004/58; 2004/62; 2005/101; 2005/79; 2005/81. és 2005/83. szám), A helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20 pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 
Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15. és 2009/1. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott ülésén meghozta az 
alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 

 TÚRI ERIKA, Topolya, Korvin Mátyás u. 25. sz. alatti lakost, kinevezzük a topolyai Alapfokú 
Zeneiskola iskolaszékének szülők soraiból származó tagjává, 2009.05.29-i hatállyal, az  illető iskolaszék 
megbízatásának leteltéig tartó időszakra.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-44/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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75. 
 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. szakaszának 3. 
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye,  2003/62, 2003/64, 2004/58, 2004/62, 2005/101, 2005/79, 2005/81 és 
2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja alapján (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. 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 2009. május 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi   

 
V É G Z É S T  

 

A TOPOLYAI CSÁKI LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 

I. 
 

 Čabrilo Pero-t, felmentjük a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola iskolaszékének helyi 
önkormányzat képviselői sorából származó tagsága alól, 2009.05.28-i hatállyal.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 02-45/2009-IV Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület  
Topolya                       elnöke 
 
76. 
 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2003/62, 2003/64, 2004/58 és 2004/62. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 
32. szakaszának 20.pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 32. 
szakaszának 20. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján Topolya 
Községi Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T   
 

A TOPOLYAI CSÁKI LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Tőke Rózsa, számítógép-elektrotechnikus, Topolya, Lenin u. 21. sz. alatti lakost, kinevezzük a 
topolyai Csáki Lajos Általános Iskola iskolaszékének az helyi önkormányzat képviselői közül, 2009.05.29-i 
hatállyal, az iskolaszék megbízatásának lejártáig tartó időszakra. 
 

II. 
 

 E vézés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-46/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt : 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület  
Topolya         elnöke 
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77. 
Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. szakaszának 3. 

bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye,  2003/62, 2003/64, 2004/58, 2004/62, 2005/101, 2005/79, 2005/81 és 
2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja alapján (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. 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 2009. május 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi   

 
V É G Z É S T   

 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

 

  Felmentjük a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola iskolaszékének helyi önkormányzat 
képviselői sorából származó tagsága alól, 2009.05.28-i hatállyal, az alábbi személyeket: 
 1. Mester Károly, Topolya, Dalmatin u. 39.sz. alatti lakos, 
 2. Lukács László, Topolya, Csantavéri út 71. sz. alatti lakos. 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 02-47/2009-IV Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület  
Topolya                       elnöke 
 
78. 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye,  2003/62, 2003/64, 2004/58, 2004/62, 2005/101, 2005/79, 2005/81 és 2005/83. szám), A helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. 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 2009. május 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T   
 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 Kinevezzük a topolyai a Sinkovics József Műszaki Középiskola iskolaszékének helyi önkormányzat 
képviselői közül kinevezett tagjául, 2009.05.29-i hatállyal, аz iskolaszék megbízatása leteltéig tartó 
időtartamra az alábbi személyeket: 
 1. Bedleg Rómeó, elektrotechnikus, Topolya, Servo Mihalj u.14. 
 2. Bacsa István, vállalkozó, Topolya, Petra Kočića u.57. 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 02-48/2009-IV Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.05.28. a Községi Képviselő-testület  
Topolya                       elnöke 
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79. 
 

A Helyi Ellenőrző és Felügyelő Szolgálatról szóló határozat 3. szakaszának 1. bekezdése (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2004/3. szám) és Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 39. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa a 2009. május 12-én 
meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 
 

A KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐ – REVIZOR – 
HIVATALBA HELYEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 KIS HATVANI ERIKA, okl. közg. Topolyai lakost, 5 éves megízatásra, 2009. május 1-től, 
költségvetési felügyelő – revizorként- hivatalba helyezzük. 
  

II. 
 

 E Végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
  
TOPOLYA 
KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 02-42/09-IV  
Kelt: 2009.05.12. Bábi Attila, s.k., 
Topolya Községi elnök 
 
80. 
 
 Az eredeti szöveggel történt összevetés folytán, megállapítottuk, hogy az Elemi És Más Nagyobb 
Csapásoktól Való Védelem Községi Törzskara alakításáról és tagságának kinevezéséről szóló végzés 
szövegébe, mely Topolya Község Hivatalos Lapjának 2009/5. számában jelent meg, hiba csúszott, ezért 
eszközöljük az alábbi 

 
A ELEMI ÉS MÁS NAGYOBB CSAPÁSOKTÓL VALÓ VÉDELEM KÖZSÉGI 

TÖRZSKARA ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
SZÓLÓ VÉGZÉS  

 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S Á T 

 
 Mely szerint a II. pont 14. sorszám alatti Mladen név helyett Marin névnek kell állnia. 
 
 Képviselő-testületi 
 Szolgálat 
 
81. 
 

A meglevő földhivatali adatok és adatokba való betekintés és ezeknek a Topolya Község Hivatalos 
Lapjának 2009/5. számában megjelent, Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, 
rendezésének és használatának 2009. évi programjában szereplő adatokkal való összevetésekor 
megállapítottuk, hogy a közölt szövegbe hiba csúszott be, ezért eszközöljük   

 
TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI FÖLTERÜLETEI VÉDELMÉNEK, 

RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK 2009. ÉVI PROGRAMJA 
 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S Á T 
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A 13/3. táblázat Kisbelgrád k.k. 5. sorszáma alatti 1559 telekszám helyett 1559/5 kell hogy álljon. 
A 13/4. táblázat Zentagunaras k.k. 6. sorszáma alatti  csoport 21.0935 ha területének összege helyett 

21.0932 ha, valamint a k.k. 21-09-35 ha összterülete helyett 21-09-32 ha kell hogy álljon. 
A 13/5. táblázat Pacsér k.k. 9. sorszáma alatti csoport 2.3486 ha területének összege helyett 1.8071 

ha, valamint a k.k. 10-27-51 ha összterülete helyett 09-73-36 ha kell hogy álljon. 
A 13/7. táblázat Felsőroglatica k.k. 19. sorszáma alatti, 2582/2 telekszám 3.876 ha területe helyett 

3.8576 ha kell hogy álljon. 
A 14. számú, összesítő táblázat Pacsér k.k.-nél feltüntetett 10-27-51 ha terület helyett 09-73-36 ha, 

valamint a 434.6280 ha összterület helyett 434.0862 ha kell hogy álljon. 
              
  
 Képviselő-testületi 
 Szolgálat 
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Sor- 
szám TARTALOM OLDA

L 

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

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2009. évre 10.200,00 
dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya 
község Hivatalos Lapjára”. 
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