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140. 
A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 

2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám) 22. szakaszának 2 bekezdése és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján 
Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T   
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT TF 
2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK ÉS PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Komgrad Kommunális Lakáskezelő és Építő Közvállalat tf 2010. 
évi Gazdálkodási tervét és programját (a továbbiakban: Közvállalat), melyet e közvállalat Igazgató 
Bizottsága 2009.11.30-án hozott meg.  

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA  Fazekas Róbert s.k. 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület  
Szám: 023-27/09-V elnöke 
Kelt: 2009.12.17-  
Topolya 
 
141. 
 A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 22.szakaszának 2. bekezdése, 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és  2009/1. szám) alapján, 
Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTKAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSI 

PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési 
és –rendezési Közvállalata 2009. évi Gazdálkodási programjának módosítását.  

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI Fazekas Róbert, s.k.,  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület 
Szám: 023-28/2009-V elnöke 
Kelt: 2009.12.17. 
Topolya 
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142. 
A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 

2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám) 22. szakaszának 2 bekezdése és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján 
Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI,  
KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI  
ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 2010. ÉVI  

GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési 
és -rendezési Közvállalata (a továbbiakban: Közvállalat) 2010. évi gazdálkodási programját, melyet e 
közvállalat Igazgató Bizottsága 2009.12.02-án fogadott el. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  Fazekas Róbert s.k. 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület  
Szám: 023-30/09-V elnöke 
Kelt: 2009.12.17.  
Topolya 
 
143. 

A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 
2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám) 22. szakaszának 2 bekezdése és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján 
Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI PIAC KV KFT 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSI PRORAMJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Piac KV Kft (a továbbiakban: Közvállalat) 2010. évi gazdálkodási 
programját, melyet e közvállalat Igazgató Bizottsága 2009.12.01-én fogadott el.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  Fazekas Róbert s.k. 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület  
Szám: 023-29/09-V elnöke 
Kelt: 2009.12.17.  
Topolya 
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144. 
 A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 22. szakaszának 2. bekezdése 
alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám) és Topolya 
Község Statútuma 42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT 2009. ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA 
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS BŐVITÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2009. évi Gazdálkodási programjának 
módosítását és bővítését.   

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA Fazekas Róbert s.k.  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a Községi Képviselő-testület 
Szám: 023-31/2009-V elnöke 
Kelt: 2009.1217. 
Topolya 
 
145. 
 A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 22. szakaszának 2. bekezdése 
alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám)  és Topolya 
Község Statútuma 42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSI  
PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2010. évi Gazdálkodási programját (a 
továbbiakban: Közvállalat), melyet a Közvállalat Igazgató Bizottsága a 2009.12.14-i ülésén hozott meg.  

 
II. 
 

  E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA Fazekas Róbert s.k.  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a Községi Képviselő-testület 
Szám:  023-32/2009-V  elnöke 
Kelt: 2009.12.17.  
Topolya 
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146. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2007/129. szám), A költségvetési rendszer alapjairól szóló törvény 43. és 47. szakasza   (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54. szám), és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám alapján), Topolya Községi Képviselő-testülete a 
2009. december 17-én megtartott ülésén, meghozza az alábbi  

 
H A T Á R O Z A T O T  

 

TOPOLYA KÖZSÉG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. szakasz 
 

 A Topolya község 2009. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15; 2009/7. és 2009/10. száma – a továbbiakban: Határozat) 2. szakasza módosul és így hangzik: 
 „A 2010. évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete 918.928.000,00 
dinár.“ 
 A 2. szakasz 4. pontjának „274.729.000,00“ összege „276.928.000,00“ összegre módosul. 

 

2. szakasz 
  

 A Határozat 3. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: 

Gazd. 
besorolás 

BEVÉTELNEM 
A 2009. ÉVI 
VÁRHATÓ 

BEVÉTELEK 

  FOLYÓ BEVÉTELEK -  7. ROVAT   

711 
JÖVEDELEMRE, NYERESÉGRE ÉS TŐKENYERESÉGRE 
KIVETETT ADÓ    

711110 Jövedelemadó 151.000.000,00  

711120 Önálló tevékenységre kivetett adó 11.000.000,00  

711140 Vagyoni jövedelemre kivetett adó 17.000.000,00  

711190 Egyéb jövedelemre kivetett adó 22.000.000,00  

  711. ÖSSZESEN: 201.000.000,00  

713 VAGYONADÓ   

713120 Vagyonadó 26.000.000,00  

713310 Örökségre és ajándékozásra kivetett adó 2.000.000,00  

713420 Tőkeátutalásra kivetett adó 22.000.000,00  

713610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó  100.000,00  

  713. ÖSSZESEN: 50.100.000,00  

714 JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ILLETÉKEK    

714420 Zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték  30.000,00  

714430 Hirdető faliújságok használatára kivetett kommunális illeték  400.000,00  

714440 A biztosítási prémium 6%-ból származó, tűzvédelmi eszközök  
250.000,00  

714510 Gépjárművekre kivetett adók   

714513 - Gépjármű-tulajdonosokra kivetett kommunális illeték  11.000.000,00  

714514 - Közúti gépjárművekre kivetett évdíj 4.500.000,00  

714543 A mezőgazdasági terület rendeltetésének megváltoztatására kivetett díj  310.000,00  

714547 Környezetszennyezésért kivetett díj 3.200.000,00  
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714552 Üdülőhelyi illeték 800.000,00  

714562 Környezetvédelmi és –fejlesztési díj  750.000,00  

714570 Községi kommunális illetékek 180.000,00  

  714. ÖSSZESEN 21.420.000,00  

716 EGYÉB ADÓK   

716110 Cégtáblára kivetett kommunális illeték 4.350.000,00  

  716. ÖSSZESEN 4.350.000,00  

732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI    

732151 Nemzetközi szervezetek községek szintjére átutalt, folyó adományai  1.400.000,00  

  732. ÖSSZESEN: 1.400.000,00  

733 MÁS HATALMI SZINTEKRŐL VALÓ ÁTUTALÁSOK    

733151 A Köztársaságtól való, nem rendeltetésszerű átutalások, a községek javára  54.500.000,00  

733152 Egyéb Köztársaságtól való, folyó átutalások 0,00  

733156 VAT-tól való, rendeltetésszerű átutalások  19.000.000,00  

733158 VAT-tól való, nem rendeltetésszerű átutalások, a községek javára  27.000.000,00  

733251 A Köztársaságtól való, rendeltetésszerű tőkeátutalások 0,00  

733252 VAT-tól való, rendeltetésszerű tőkeátutalások 1.850.000,00  

  733. ÖSSZESEN 102.350.000,00  

741 VAGYONI BEVÉTEL   

741151 Letétek kamataiból származó bevételek  14.000.000,00  

741522 Állami tulajdonú föld bérbeadásából származó eszközök  60.000.000,00  

  Építési terület használatáért felszámított díj   

741530 - kommunális illetékek 1.600.000,00  

741534 - telekhasználati díj  9.400.000,00  

  741. ÖSSZESEN: 85.000.000,00  

742 
JAVAK ELADÁSÁBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK    

742152 Épületek bérbeadásából származó bevételek 30.000,00  

742251 Községi irodai illeték 3.250.000,00  

742253 Területrendezési díj  3.000.000,00  

742351 Községi közigazgatási bevételek  800.000,00  

  742. ÖSSZESEN: 7.080.000,00  

743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI JÖVEDELEM   

743350 Kihágási pénzbírságokból származó, községi jövedelem  100.000,00  

  743. ÖSSZESEN: 100.000,00  

745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELEM    

745151 Egyéb községi jövedelmek 1.000.000,00  

  745. ÖSSZESEN: 1.000.000,00  

7  7. ROVAT ÖSSZESEN 473.800.000,00  

  
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL – 8. 
ROVAT   

811122 Állami lakások felvásárlásából származó bevételek  0,00  

8 8. ROVAT ÖSSZESEN: 0,00  

  
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK – 9. ROVAT   
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911 BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK    

911451 Üzleti bankoknál való adósságvállalásból származó bevételek a község javára  
0,00  

  911. ÖSSZESEN: 0,00  

921 
BELFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK   

921651 Hiteltörlesztés alapú bevételek 0,00  

921951 Magánosítási eljárás során való tőkeeladásból származó bevételek  20.000.000,00  

  921. ÖSSZESEN: 20.000.000,00  

9  9. ROVAT ÖSSZESEN  20.000.000,00  

7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEINEK ÉS ILLETMÉNYEINEK ÖSSZEGE  493.800.000,00  

711180 Helyi járulékok 72.200.000,00  

321121 Előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközök  76.000.000,00  

  
A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEINEK 
ÖSSZEGE  

642.000.000,00  

  A KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK MÁS FORRÁSBÓL VALÓ BEVÉTELEI 276.928.000,00  

  ÖSSZESEN 918.928.000,00  
 

3. szakasz 
 

A határozat 4. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: 

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 132.126.500,00 12.000.000,00 144.126.500,00 

300 Közrend és nyugalom 500.000,00 0,00 500.000,00 

400 Gazdasági teendők 86.136.000,00 500.000,00 86.636.000,00 

500 Környezetvédelem 38.475.000,00 23.910.000,00 62.385.000,00 

600 Lakásfejlesztés és a közösségfejlesztés 150.975.500,00 212.615.000,00 363.590.500,00 

700 Egészségügy 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 52.210.000,00 4.552.000,00 56.762.000,00 

900 Oktatás 155.960.000,00 23.351.000,00 179.311.000,00 

  

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 642.000.000,00 276.928.000,00 918.928.000,00 

  
4. szakasz 

 

 A határozat 5.szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: 

SZÁM-
LA 

KÖLTSÉGFAJTA 
Községi 

költségvetésből 

Felhasználók 
egyéb 

forrásaiból 
ÖSSZESEN 

41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 133.891.000,00 14.961.000,00 148.852.000,00 

411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 106.980.000,00 9.490.000,00 116.470.000,00 

412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 19.148.000,00 1.701.000,00 20.849.000,00 

413 Természetbeni térítések 528.000,00 460.000,00 988.000,00 

414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 4.619.000,00 2.970.000,00 7.589.000,00 
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415 Foglalkoztatottak térítményei 2.616.000,00 340.000,00 2.956.000,00 

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

42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 108.290.000,00 20.109.000,00 128.399.000,00 

421 Állandó költségek 11.587.000,00 5.303.000,00 16.890.000,00 

422 Útiköltségek 505.000,00 495.000,00 1.000.000,00 

423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 63.251.000,00 2.909.000,00 66.160.000,00 

424 Szakosított szolgáltatások 22.756.000,00 1.750.000,00 24.506.000,00 

425 Folyó javítások és karbantartás 5.710.000,00 3.212.000,00 8.922.000,00 

426 Anyagok költségei 4.481.000,00 6.440.000,00 10.921.000,00 

44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE 3.100.000,00 205.000,00 3.305.000,00 

441 Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése 3.100.000,00 205.000,00 3.305.000,00 

45 TÁMOGATÁSOK 43.300.000,00 0,00 43.300.000,00 

451 
Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 
szervezeteknek szánt támogatások 

43.300.000,00 0,00 43.300.000,00 

454 Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00 0,00 

46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 224.683.500,00 25.410.000,00 250.093.500,00 

463 
Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és 
átutalások 

224.683.500,00 25.410.000,00 250.093.500,00 

465 Egyéb adományok, támogatások, átutalások 0,00 0,00 0,00 

47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 25.945.000,00 450.000,00 26.395.000,00 

472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 25.945.000,00 450.000,00 26.395.000,00 

48 EGYÉB KIADÁSOK 36.901.000,00 667.000,00 37.568.000,00 

481 
Nemkormányzati szervezeteknek szánt 
támogatások 

35.851.000,00 132.000,00 35.983.000,00 

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 400.000,00 90.000,00 490.000,00 

49 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT 
ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK   

2.822.500,00 0,00 2.822.500,00 

499 Tartalékeszközök 2.822.500,00 0,00 2.822.500,00 

51 ALAPESZKÖZÖK 56.717.000,00 213.826.000,00 270.543.000,00 

511 Épületek és építészeti létesítmények 52.644.000,00 211.989.000,00 264.633.000,00 

512 Gépek és felszerelés 2.673.000,00 1.697.000,00 4.370.000,00 

513 Egyéb alapeszközök 0,00 0,00 0,00 

515 Nem anyagi természetű vagyon 1.400.000,00 140.000,00 1.540.000,00 

54 TERMÉSZETES VAGYON 0,00 0,00 0,00 

541 Földterületek 0,00 0,00 0,00 

61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 6.350.000,00 1.300.000,00 7.650.000,00 

611 Hiteltörlesztés, belföldi hitelezőknél 6.350.000,00 1.300.000,00 7.650.000,00 

  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 642.000.000,00 276.928.000,00 918.928.000,00 
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5. szakasz 
 

A határozat 6. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: 

LEÍRÁS 
Gazdasági 
besorolás 
jelszáma 

Költségvetési 
eszközök 

1 2 3 

А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI     
FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 7   
1. Adóbevételek 71 349.070.000,00 
1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 273.200.000,00 
1.2 Vagyonadó 713 50.100.000,00 
1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 21.420.000,00 
1.4 Egyéb adók 716 4.350.000,00 
2. Nem adókból eredő bevételek 74 93.180.000,00 
    Ebből megfizettetett kamatok 7411 14.000.000,00 

3. Adományok 731+732 1.400.000,00 

4. Átutalások 733 102.350.000,00 
Folyó évi bevételek összesen 7 546.000.000,00 
NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 0,00 

I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. rovat)   546.000.000,00 

FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK     
1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 133.891.000,00 
2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 108.290.000,00 
3. Kamatok törlesztése 44 3.100.000,00 
4. Támogatások 45 43.300.000,00 
5. Társadalombiztosításból eredő jogok 47 25.945.000,00 
6. Egyéb kiadások 48+49 39.723.500,00 
7. Folyó évi átutalások 4631+4641 96.203.000,00 
8. Kapitális átutalások 4632+4642 128.480.500,00 
Folyó évi kiadások összesen 4 578.933.000,00 
NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 
– KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 56.717.000,00 
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA (4. és  5. rovat)   635.650.000,00 

III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY)) (7+8)-(4+5) -89.650.000,00 
ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT 
KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ 
FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) 

(7-7411+8) -    (4-
44+5) -100.550.000,00 

ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI)   -69.650.000,00 

B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ 
ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK     

IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI 
VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK   92 20.000.000,00 
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 20.000.000,00 
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C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS     

VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 
VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 6.350.000,00 

IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII   -76.000.000,00 
X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS  (VI+VII-VIII-IX= - III)   89.650.000,00 

 
 A határozat 6. szakaszának 2. bekezdése módosul és ezentúl így hangzik: 
 “A költségvetési hiányt 89.650.000,00 dinár dinár összegben az előző évekből áthozott, 
felhasználatlan eszközökből és a magánosítás alapján megvalósított illetményekből kell fedezni.” 
 

 
6. szakasz 

 

 A Határozat 8. szakaszában szereplő „2.568.140,00“ összeg „2.322.500,00“ összegre 
módosul. 

 
7. szakasz 

 
 A Határozat 10. szakaszában szereplő „ 217.347.000,00“ összeg: „217.437.000,00“ összegre 
módosul.  

 
8. szakasz 

 
 A Határozat 18.  szakaszában szereplő „24“ szám „16,09“ számra módosul. 
 
 

szakasz 9. 
 

 A határozat 20. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: 
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10. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép életbe, 
és meg kell küldeni a Szerb köztársaság Pénzügyminisztériumának. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-41/2009-III. Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke  
 
147. 
 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 2009. december 17-i 
ülésén, meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T   
 

TOPOLYA KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. szakasz 
 

A Topolya község 2009. évi költségvetése rendelkezésére álló összeg  641.000.000,00 dinár. 
 

2. szakasz 
 

A 2010. évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete 881.247.000,00 
dinárt tesz ki és: 

1. A 2010. évi költségvetés 569.000.000,00 dinár összegű folyó évi bevételeiből és illetményeiből, 
2. A helyi járulékból befolyó 72.000.000,00 dinár összegű, folyó évi bevételekből, 
3. A községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott,eredeti 

tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó 240.247.000,00 dinár összegű bevételeiből és 
illetményeiből áll. 

 

3. szakasz 
 

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

sági 
besoro- 

lás 

BEVÉTELNEM 
A 2010. ÉVI 
VÁRHATÓ 

BEVÉTELEK 

  7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK    
711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ   
711110 Keresetek utáni adó 151.000.000,00 
711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 11.000.000,00 
711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 20.000.000,00 
711190 Egyéb jövedelemadók 22.000.000,00 
  711 ÖSSZESEN: 204.000.000,00  
713 VAGYONADÓ   
713120 Vagyonadó 29.000.000,00 
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713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 1.700.000,00 
713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 18.000.000,00 
713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 100.000,00 
  713 ÖSSZESEN: 48.800.000,00  
714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ   
714420 Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték 30.000,00 
714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 270.000,00 

714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 200.000,00 
714510 Gépjárművek utáni adók   
714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 11.000.000,00 
714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.500.000,00 
714543 A termőföld átminősítéséért járó térítés 200.000,00 
714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 2.500.000,00 
714552 Tartózkodási illeték 700.000,00 
714562 Környezetvédelmi és –fejlesztési díj 750.000,00 
714570 Községi kommunális illetékek 20.000,00 
  714 ÖSSZESEN: 20.170.000,00  
716 EGYÉB ADÓK   
716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 4.000.000,00 
  716 ÖSSZESEN: 4.000.000,00  
732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI   
732151 Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 500.000,00 
  732 ÖSSZESEN: 500.000,00  
733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI   
733151 Köztársaság céleszközátutalásai a község javára   0,00 
733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 4.000.000,00 
733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 2.000.000,00 
733158 Köztársaság kapitális céleszközátutalásai  100.000.000,00 
733251 VAT kapitális céleszközátutalásai 5.000.000,00 
733252 Köztársaság céleszközátutalásai a község javára   6.000.000,00 
  733 ÖSSZESEN: 117.000.000,00  

741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK   
741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 14.000.000,00 
741522 Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök 120.000.000,00 
  Terület- és telekhasználati díj   
741530 - kommunális illetékek  1.200.000,00 
741534 - városi építési telek használati díja 11.000.000,00 
  741 ÖSSZESEN: 146.200.000,00  
742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEV.   
742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 30.000,00 
742251 Községi közigazgatási illetékek 3.500.000,00 
742253 Telekrendezési díj 2.500.000,00 
742351 Községi igazgatási szervek bevételei 1.200.000,00 
  742 ÖSSZESEN: 7.230.000,00  
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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 1.000.000,00 
  745 ÖSSZESEN: 1.000.000,00  
7 7. ROVAT ÖSSZESEN 549.000.000,00  

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

811122 Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 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   
921651 A folyósított hitlelek törlesztéséből származó bevételek 0,00 
921951 Magánosítás során való tőkeeladásból származó bevételek 20.000.000,00 
  921. ÖSSZESEN 20.000.000,00  

9 9.  ROVAT  ÖSSZESEN 20.000.000,00  

7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI  ÉS ILLETMÉNYEI  ÖSSZESEN 569.000.000,00  

711180 Helyi járulékok  72.000.000,00 
321121 Előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 0,00 
  KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 641.000.000,00  

  KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI 240.247.000,00 

  ÖSSZESEN 881.247.000,00  
 

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 18.495.000,00 0,00 18.495.000,00 

100 Általános közszolgáltatások 121.669.000,00 8.226.000,00 129.895.000,00 

300 Közrend és nyugalom 300.000,00 0,00 300.000,00 

400 Gazdasági teendők 143.614.000,00 2.281.000,00 145.895.000,00 

500 Környezetvédelem 32.050.000,00 23.370.000,00 55.420.000,00 

600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 134.250.000,00 181.319.000,00 315.569.000,00 

700 Egészségügy 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 45.073.000,00 3.000.000,00 48.073.000,00 

900 Oktatás 141.549.000,00 22.051.000,00 163.600.000,00 

  

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 641.000.000,00 240.247.000,00 881.247.000,00 



Broј 12. 17.12.2009. СТРАНА 339. OLDAL 2009.12.17. 12. szám 

  
 

5. szakasz 
 

 A költségvetés és a felhasználók összesen 881.247.000,00 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 133.646.000,00 14.656.000,00 148.302.000,00 

411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 106.920.300,00 9.836.000,00 116.756.300,00 

412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 19.137.700,00 1.713.000,00 20.850.700,00 

413 Természetbeni térítések 468.000,00 460.000,00 928.000,00 

414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 4.654.000,00 2.052.000,00 6.706.000,00 

415 Foglalkoztatottak térítményei 2.466.000,00 595.000,00 3.061.000,00 

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

42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 89.594.000,00 18.551.000,00 108.145.000,00 

421 Állandó költségek 11.978.000,00 3.870.000,00 15.848.000,00 

422 Útiköltségek 420.000,00 535.000,00 955.000,00 

423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 46.503.000,00 4.001.000,00 50.504.000,00 

424 Szakosított szolgáltatások 19.295.000,00 1.840.000,00 21.135.000,00 

425 Folyó javítások és karbantartás 7.390.000,00 1.716.000,00 9.106.000,00 

426 Anyagok költségei 4.008.000,00 6.589.000,00 10.597.000,00 

44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE 2.500.000,00 50.000,00 2.550.000,00 

441 Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése 2.500.000,00 50.000,00 2.550.000,00 

45 TÁMOGATÁSOK 41.600.000,00 2.000.000,00 43.600.000,00 

451 
Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 
szervezeteknek szánt támogatások 

41.600.000,00 2.000.000,00 43.600.000,00 

454 Magánvállalatok támogatásai 0,00 0,00 0,00 

46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 204.590.000,00 29.370.000,00 233.960.000,00 

463 
Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és 
átutalások 

204.590.000,00 29.370.000,00 233.960.000,00 

465 Egyéb adományok, támogatások és átutalások  0,00 0,00 0,00 

47 
SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ 
JOGOK 

30.300.000,00 450.000,00 30.750.000,00 

472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 30.300.000,00 450.000,00 30.750.000,00 

48 EGYÉB KIADÁSOK 31.000.000,00 544.000,00 31.544.000,00 

481 
Nemkormányzati szervezeteknek szánt 
támogatások 

30.350.000,00 80.000,00 30.430.000,00 

482 
Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt 
adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 

600.000,00 368.000,00 968.000,00 

483 
Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, 
büntetések 

50.000,00 96.000,00 146.000,00 

49 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT 
ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK   

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

499 Tartalékeszközök 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

51 ALAPESZKÖZÖK 99.970.000,00 174.286.000,00 274.256.000,00 

511 Épületek és építészeti létesítmények 96.000.000,00 173.494.000,00 269.494.000,00 
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512 Gépek és felszerelés 3.570.000,00 706.000,00 4.276.000,00 

513 Egyéb állóeszközök 0,00 0,00 0,00 

515 Nem anyagi természetű vagyon 400.000,00 86.000,00 486.000,00 

54 TERMÉSZETI VAGYON 0,00 0,00 0,00 

541 Földterület 0,00 0,00 0,00 

61 A TARTOZÁS ALAPÖSSZEGÉNEK TÖRLESZTÉSE 6.300.000,00 340.000,00 6.640.000,00 

611 Hiteltörlesztés 6.300.000,00 340.000,00 6.640.000,00 

  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 641.000.000,00 240.247.000,00 881.247.000,00 

 
 

6. szakasz 
 

A költségvetési hiány, az elsődleges hiány és a költségvetés összesített pénzügyi eredménye a 
költségvetési rendszerről szóló törvény 30. 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 71 348.970.000,00 
1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 276.000.000,00 
1.2 Vagyonadó 713 48.800.000,00 
1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 20.170.000,00 
1.4 Egyéb adók 716 4.000.000,00 
2. Nem adókból eredő bevételek 74 154.530.000,00 
    Ebből megfizettetett kamatok 7411 14.000.000,00 

3. Adományok 731+732 500.000,00 

4. Átutalások 733 117.000.000,00 
Folyó évi bevételek összesen 7 621.000.000,00 
NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ 
ILLETMÉNYEK 8 0,00 
I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. rovat)   621.000.000,00 
FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK     

1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 133.646.000,00 

2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 91.094.000,00 
3. Kamatok törlesztése 44 2.500.000,00 

4. Támogatások 45 41.600.000,00 

5. Társadalombiztosításból eredő jogok 47 30.300.000,00 

6. Egyéb kiadások 48+49 32.500.000,00 

7. Folyó évi átutalások 4631+4641 87.865.000,00 

8. Kapitális átutalások 4632+4642 115.225.000,00 

Folyó évi kiadások összesen 4 534.730.000,00 
NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 
– KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 99.970.000,00 
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA (4. és  5. rovat)   634.700.000,00 
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III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY)) (7+8)-(4+5) -13.700.000,00 

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

(7-7411+8) -    
(4-44+5) -25.200.000,00 

ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI)   6.300.000,00 

B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ 
ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK     

IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI 
VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK   92 20.000.000,00 

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 20.000.000,00 

C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS     

VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 
VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 6.300.000,00 

IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII   0,00 
X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS  (VI+VII-VIII-IX= - III)   13.700.000,00 

 
 A költségvetési hiányt 13.700.000,00 dinár dinár összegben a magánosítás 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 Községi Tanács 
hozza meg, a Községi elnök javaslatára.  
 A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználásáról szóló jelentést a költségvetés 
zárszámadásához mellékelve meg kell küldeni Topolya Községi Képviselő-testületének. 

 
8. szakasz 

 

 A tervezett bevételek 1.000.000,00 dinárt kitevő részét folyó költségvetési tartalék címén kell 
tartalékolni. 
 Ezen eszközök felhasználásáról Topolya Községi elnöke 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 72.000.000,00 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. 
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10. szakasz 
 
 

Az 1. szakasz szerinti bevétel 188.117.000,00  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. 
 

 
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 
 

 Az üdülőhelyi 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 regionális hulladéklerakó működési költségeire, 
- a rovar- és patkányirtási költségek egy részének fedezésére a Környezetvédelmi Költségvetési Alap 
keretében. 

 
 

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. 
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18. szakasz 
 

 A cégek által befizetett közművesítési illetékből megvalósult bevételek 17,5%-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 641.000.000,00 dinár dinárt kitevő eszközeinek és a község konszolidált kincstári 
számlájának használatába bevont közvetlen és közvetett felhasználók 240.247.000,00 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 2010. 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 a jelen határozat 
életbe lépése utáni 45 napon belül 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 2010. évi költségvetési határozatnak a törvényben meghatározott jogok terén történő 
végrehajtására vonatkozó terveket a Községi elnök 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 Községi elnök 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 aköltségvetésből 
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 Községi elnöke vagy az 
általa felhatalmazott személy. 

A költségvetés végrehajtásáért a Községi elnök a felelős. 
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26. szakasz 
 

 A költségvetés terhére eszközölt minden egyes kifizetés az utalványozónak a kifizetés 
kötelezettségét és összegét megállapító végzése alapján történik. 

A költségvetési eszközök átutalása iránt a felhasználó keresetet nyújt be a Pénzügyi Osztály 
költségvetési és kincstári ügyosztályának a megfelelő iratanyaggal. A törvényben szavatolt jogok terén 
támogatott 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 igénylésben 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 2009. 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 2010. 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 2010. évben bérleti díjat nem fizetnek.  

 
33. 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. 



Broј 12. 17.12.2009. СТРАНА 362. OLDAL 2009.12.17. 12. szám 

  
 

A menekültek topolyai községi különszámláján levő eszközök törvényes és rendeltetésszerű 
felhasználásáért a menekültügyi biztos 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 
 

34. 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. 
 

35. 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 polgári egyesületek támogatása, 
- 97 – A magasabb rangú szemléken való részvétel költségeinek fedezése, 
- 98 – A hitközösségek támogatása, 
- 99 – A művelődési rendezvények támogatása, 
- 102 – A nyilvánosság tájékoztatásának szerződés alapján vállalt szolgáltatása, 
- 103 – Lapkiadással foglalkozó civil szervezetek támogatása, 
- 106 - A nonprofit szervezetek – sportrendezvények támogatása, 
- 113 – A nonprofit szervezetek – szociális védelmi szervezetek támogatása, 
- 129 - A család első gyermeke utáni szülői pótlék fedezése, 
- 132 – A lakosság megelőző egészségvédelme, 
- 164 – Sürgős beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek céljaira, 
- 168 – A község stratégiai terveinek kidolgozása, 
- 169-178  – А mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére irányuló munkaprogram, 
- 181 – A regionális hulladéklerakó működési költségeinek fedezése, 
- 182 – A Regionális hulladéklerakó tervdokumentációjának kidolgozása,  
-     184 – A 6%-os bitosítási prémium megfizettetésén kívüli eszközök elosztása az utalványozó külön 

végzései alapján történhet. 
 

36. szakasz 
 

 A 131. 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.  

 
37. szakasz 

 
 A 134. 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 135. helyrendszám alatt – A közérdekű létesítmények társfinanszírozására mérlegbe foglalt 
eszközöket a Községi Közigazgatás reszortszervének a Községfejlesztési Bizottság közreműködésével 
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előterjesztett javaslata alapján kell elosztani, 20%-ot kitevő intervenciós eszközök kivételével, amelyeknek 
átutalásáról a Községi elnök dönt. 

 
38. szakasz 

 

 A 189. 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. 

 
39. szakasz 

 

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép életbe, 
és 2010. január 1-től kell alkalmazni. 
 

40. szakasz 
 

 A 2010. évi költségvetésről szóló határozatot közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában 
és meg kell küldeni a Szerb köztársaság Pénzügyminisztériumának. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-34/2009-III. Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
148. 
  
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám), Az anyakönyvekről szóló törvény 2. szakasza (SzSzK Hivatalos Közlönye, 
1990/15. és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2003/57. 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. december 17-i ülésén meghozta az alábbi  

 
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ   
ANYAKÖNYVI KÖRZETEKRŐL   

 
1. szakasz 

 
 E határozat Topolya község területén kijelöli az anyakönyvi körzeteket, amelyekben születési, 
házassági és halálozási anyakönyvet kell vezetni:  
 

I. A topolyai anyakönyvi körzet, amely Topolya és Mićunovo településeket és a hozzájuk tartozó tanyákat 
öleli fel; 
II. A tomislavci anyakönyvi körzet, amely Tomislavci települést és a hozzá tartozó tanyákat öleli fel;  
III. A bácskossuthfalvi anyakönyvi körzet, amely Moravica települést és a hozzá tartozó tanyákat öleli fel;  
IV. A pacséri anyakönyvi körzet, amely Pacsér települést és a hozzá tartozó tanyákat öleli fel; 
V. A bajsai anyakönyvi körzet, amely Bajsa, Pannónia és Szurkos településeket és a hozzájuk tartozó 
tanyákat öleli fel;  
VI. A gunarasi anyakönyvi körzet, amely Gunaras, Bagremovo, Bogaras és Völgypart településeket és a 
hozzájuk tartozó tanyákat öleli fel;  
VII. A zentagunarasi anyakönyvi körzet, amely Zentagunaras települést és a hozzá tartozó tanyákat öleli fel; 
VIII. A njegoševói anyakönyvi körzet, amely Njegoševo települést és a hozzá tartozó tanyákat öleli fel; 
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X. A kisbelgrádi anyakönyvi körzet, amely Kisbelgrád és Zobnatica településeket és a hozzájuk tartozó 
tanyákat öleli fel;  
XI. A cserepesi anyakönyvi körzet, amely Cserepes települést és a hozzá tartozó tanyákat öleli fel;  
XII. A felsőroglaticai anyakönyvi körzet, amely Felsőroglatica települést és a hozzá tartozó tanyákat öleli fel; 
XIII. A krivajai anyakönyvi körzet, amely Krivaja települést és a hozzá tartozó tanyákat öleli fel;  
XIV. A pobedai anyakönyvi körzet, amely Pobeda, Svetićevo és Kavilló településeket és a hozzájuk tartozó 
tanyákat öleli fel;  

 
2. szakasz 

 
 Az anyagkönyveket minden anyakönyvi körzetben vezetni és őrizni kell, Az anyakönyvekről szóló 
törvénnyel és más, ezek őrzését szabályzó előírásokkal összhangban.  

 
3. szakasz 

 
 A jelen határozat végrehajtásáról Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes osztálya 
gondoskodik.  

 
4. szakasz 

 
 A jelen határozat hatályba lépésének napján hatályát veszíti Az anyakönyvi körzetek kijelöléséről 
Topolya község területén elnevezésű határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2002/2.szám).  

 
5. szakasz 

  
 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
 
TOPOLYA  Fazekas Róbert s.k. 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület  
Szám:  20-13/2009-V elnöke 
Kelt:  2009.12.17. 
Topolya  
 
 
149. 
  A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129, szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 6. szakasza 1. 
bekezdésének 12. és 7. pontja (SzK Hivatalos Közlönye,, 2006/62. szám) és Topolya Község Statútuma 42. 
szakaszának 14. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) Topolya Községi 
Képviselő-testülete a 2009 december 17-én megtartott ülésen meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI TÉRÍTÉSRŐL  

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 A községi közigazgatási térítésről szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5. 
szám) 9. sz. díjtétele módosul és így hangzik: 
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A térítés dinár értékű összege 
9. sz. Díjtétel 

1 A lokációról szóló tájékoztatás kiadására:  
 - természetes személyeknek  200 
 - jogi személyeknek  500 
2 Az urbanisztikai projektum és az urbanisztikai terv összhangját igazoló bizonylat kiadására: 
 - természetes személyeknek  200 
 - jogi személyeknek  500 
3 A főterv és a lokációs (elvi) engedély összhangját igazoló bizonylat kiadására:  
 - természetes személyeknek 400 
 - jogi személyeknek 1000 
4 Az urbanisztikai főtervek sokszorosítására, hitelesítésére és átengedésére a tényleges költségeket kell 

megtéríteni, egy igénylés térítése pedig: 
 - természetes személyeknek 100 
 - jogi személyeknek 300 
5 Lokációs (elvi) engedély kiadására: 
 - természetes személyeknek 1000 
 - jogi személyeknek 3000 
6 Építési engedély kiadására: 
 1) természetes személy igénylésére: 
 - lakó- és melléképületre  500 
 - gazdasági épületre 600 
 - üzleti épületre 1000 
 2) jogi személy igénylésére: 
 - lakó- és melléképületre  1000 
 - gazdasági épületre 2000 
 - üzleti épületre 3000 

 
Megjegyzés: 

     

A meglevő épületek hozzáépítésére és újjáépítésére a jelen díjtétel 4. és 5. pontja által előirányzott térítés 
50% -a fizetendő.  
 

7 Ideiglenes építési engedély kiadására: 2500      
8 Az építési engedély-kötelezettség alól mentesített munkálatok megkezdésére:    
 1) melléképületekre 400    
 2) az épületek befektetés szintű karbantartására  400    
 3) átépítésre és újjáépítésre 400    
 4) az épület rendeltetésének módosítására:    
 - munkálatok kivitelezése nélkül 300    
 - munkálatok kivitelezésével 500    

 
Megjegyzés: 
A mozgáskorlátozottak akadálymentesítését illető munkálatok kezdetének bejelentése mentesül az 
illetmény fizetésétől. 
 

9 Használatbavételi engedély kiadására: 

 1) lakóépületek esetén: 
 - 200m2 alapterületig 400 
 - 200-tól 500m2 alapterületig 600 
 - 500m2 feletti alapterületig 800 
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 2) üzleti épületek esetén 
 - 200m2 alapterületig 1000 
 - 200-tól 500m2 alapterületig 1600 
 - 500m2 feletti alapterületig 2000 

 Az említett összegekhez az illető épület előszámlázott értékének 0,05%-át kitevő térítés járul. 

 

Megjegyzés: 
Az épület előszámlázott értékét a kiskereskedelmi érték növekedését illető mutató alkalmazásával 
hozzák összhangba, melyet a köztársasági statisztikai szerv jelentet meg, mégpedig a következő 
hónap első napjától számítva, az előszámlázott érték hónapja tekintetében, az igénylés hónapja 
előtti hónap utolsó napjáig.  
 

     

10 Bontási engedély kiadására: 

 - természetes személyeknek  500 
 - jogi személyeknek  1000 
11 A szintezési tanulmány (elaborátum) bizonylatának kiadására 1000 

12  Utólagos építési engedély kiadására  (legalizáció - törvényesítés): 

 1) temészetes személyeknek  
 - családi lakóépület 100 m2 alapterületig, és 100  m2 

alapterületnél nagyobb lakóépület, egy lakással 
400 

 - lakóépület több lakással 600 
 - lakó és üzleti épület 800 
 - üzleti épület 1000 
 - gyárépület 1200 
 2) jogi személyeknek  
 - családi lakóépület 100 m2 alapterületig, és 100  m2 

alapterületnél nagyobb lakóépület, egy lakással 
3000 

 - lakóépület több lakással 3500 
 - lakó és üzleti épület 4000 
 - üzleti épület 4500 
 - gyárépület 5000 

13 Utólagos végzés kibocsátására, melléképületek építéséről:  

 - természetes személyeknek 300 
 - jogi személyeknek 2000 

14 Építési engedély utólagos kiadása épületek kivitelezési munkálataira, melyekre a korábbi 
előírások szerinti engedélyt adtak ki, s melyeknél eltértek a kiadott építési engedélytől: 

 - természetes személyeknek 700 

 - jogi személyeknek 1000 
 

2. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 434-261/2009-V                       Fazekas Róbert s.k.   
Kelt: 2009.12.17.       a Községi Képviselő-testület  
TOPOLYA             elnöke 
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150. 
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 42. szakasza 1. bekezdésének 7) 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete 
a 2009. december 17-én 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 MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL  
 

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. és 2008/15. szám)  
4. szakasza módosul, mely ezentúl így hangzik:  
 
 „A közvállalatok, intézmények és más szervezetek igazgató bizottságaiba kinevezett személyek 
munkájáért járó térítés mértékét változtathatatlan, nettó összegben állapítjuk meg, az alábbiak szerint: 
 
 I. KÖZVÁLLALATOK: 
 а) Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és –Rendezési 
Közvállalatánál: 

1. az Igazgató Bizottság elnökének     9.000,00 dinár 
2. az Igazgató Bizottság tagjainak      6.000,00 dinár 

 b) a topolyai Komgrad Lakáskezelő és Építési Közvállalat t.f. –nél:   
3. az Igazgató Bizottság elnökének     9.000,00 dinár 
4. az Igazgató Bizottság tagjainak      6.000,00 dinár 

 v) a Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat Kft – nál:  
5. az Igazgató Bizottság elnökének     9.000,00 dinár 
6. az Igazgató Bizottság tagjainak      6.000,00 dinár 

 g) a Topolyai Tájékoztatási Közvállalatnál:  
 az Igazgató Bizottság elnökének     3.000,00 dinár 
 az Igazgató Bizottság tagjainak     1.500,00 dinár 

 
 II. INTÉZMÉNYEK: 

1. az Igazgató Bizottság elnökének     3.000,00 dinár 
2. az Igazgató Bizottság tagjainak     1.500,00 dinár 

  
 III. SZERVEZETEK: 
 а) Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete  

3. az Igazgató Bizottság elnökének     3.000,00 dinár 
4. az Igazgató Bizottság tagjainak     1.500,00 dinár 
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2. szakasz 
  

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:  121-48-2009-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
151. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 
2008/15. és 2009/1. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. december 17-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T   
TOPOLYA KÖZSÉG SZOLIDÁRIS LAKÁSALAPJA ALAPÍTÓI HATÁROZATÁNAK 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL  
 

1. szakasz 
 
 Ezennel hatályon kívül helyezzük Topolya Község Szolidáris Lakásalapja alapítói határozatát 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 1999/7. szám). 
 

2. szakasz 
 

 E határozat E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép 
életbe. 
 
 

TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 025-8/2009-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
 
152. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 
2008/15. és 2009/1. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. december 17-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T   
A KÖZSÉGI ÁRUTARTALÉKOKRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT  

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
 
 

1. szakasz 
 
 Ezennel hatályon kívül helyezzük A községi árutartalékokról szóló határozatot (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 1983/9. és 1988/14. szám). 
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2. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép életbe. 
 

TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 415-5/2009-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
153. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 
2008/15. és 2009/1. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. december 17-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A HELYI FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT  
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 
 

 Ezennel hatályon kívül helyezzük A Helyi Felügyelő és Ellenőrző Szolgálatról szóló határozatot 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2004/3). 
 

2. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép életbe. 
 

TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 47-7/2009-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
154. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 32.
szakaszának 9 bekezdése és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám), valamint Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének 
alapítói határozatának 13. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya 
Községi Képviselő-testülete a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
A TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Alapszabályának 
módosításáról szóló határozatot, melyet az Idegenforgalmi Szervezet Igazgató Bizottsága 2009.12.07-én 
hozott meg.  

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA  Fazekas Róbert s.k. 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület  
Szám: 110-17/2009-V elnöke 
Kelt: 2009.12.17.  
Topolya 
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155. 
A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 27. szakasza (SzK 

Hivatalos Közlönye, 2000/25, 2002/25, 2005/107, 2005/108 és 2007/123 szám), A helyi önkormányzatról 
szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 
10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám), alapján Topolya Községi 
Képviselő-testülete a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT  ALAPSZABÁLYÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat Alapszabályának módosításáról szóló 
határozatot, melyet a Tájékoztatási Közvállalat Igazgató Bizottsága 2009.12.14-én hozott meg a 2009/550 
szám alatt. 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  Fazekas Róbert s.k. 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület  
Szám: 110-18/2009-V elnöke 
Kelt: 2009.12.17.  
Topolya 
 
156. 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK 
Hivatalos Közlönye,  2007/129. szám) valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete, a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A ZENTAGUNARASI OKTÓBER 18. ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Bata Zsuzsanna, elemi iskola, Zentagunaras, Felszabadulás u. 4. sz. lakost iskolaszéki tagot 
ezennel felmentjük a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola szülők soraiból származó, iskolaszéki 
tagságából, 2009.12.17-i hatállyal, az említett személy igazgatási szervbe való megválasztása jogalapjának 
megszűnte miatt.   
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-80/2009-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke  
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157. 
Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK 
Hivatalos Közlönye,  2007/129. szám) valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete, a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A ZENTAGUNARASI OKTÓBER 18. ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 Mucsi Szilvia, háztartásbeli, Zentagunaras, Május 13. utca, 52. sz. alatti lakost kinevezzük a 
zentagunarasi Október 18. Általános Iskola szülők soraiból származó, iskolaszéki tagjául, 2009.12.18-i 
hatállyal, az említett iskolaszék megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-80/2009-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
 
158. 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK 
Hivatalos Közlönye,  2007/129. szám) valamint Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete, a 2009. december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
A BAJSAI TESTVÉRISÉG EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

 PLOHL EDVIN, informatikus, Bajsa, Zákó utca 4. sz. alatti lakost ezennel kinevezzük a bajsai 
Testvériség Egység Általános Iskola iskolaszékének helyi önkormányzat képviselői közül származó 
tagjává, 2009.12.17-i hatállyal, az említett iskolaszék megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. 
 

II. 
  

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-94/09-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke. 
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159. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 

2007/129. szám), Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete alapítói határozatának 9. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) és Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. 
december 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T   
TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

IGAZGATÓ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL  
 

I. 
 

 Námesztovszki Kornélia, osztálytanító, Topolya, Kossuth Lajos u. 51. sz. alatti lakost ezennel 
felmentjük Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Igazgató Bizottságának elnöki megbízatásából, 
személyes igénylésére, 2009.12.17-i hatállyal.  
 

II. 
 

 E Végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-95/09-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya  elnöke 
 
160. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám), Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete alapítói határozatának 9. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) és Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. 
december 17-é n tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T   
TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

IGAZGATÓ BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Ezennel kinevezzük Lestár Kalóci Dr. Dóra, pszihiáter szakorvos, Topolya, Svetosavska  u. 24. sz. 
alatti lakost, Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete, helyi önkormányzat képviselői közül való, 
igazgató bizottsági elnökévé, 2009.12.18-i hatállyal az Igazgató Bizottság megbízatásának leteltéig tartó 
időszakra.  

II. 
 

 E Végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-96/09-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya  elnöke 
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161. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129.) és Topolya Község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám), Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009.12.17-i 
ülésén meghozta az alábbi  
 

 
V É G Z É S T  

 
A KRIVAJAI VUK KARADŽIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETE MAGÁNOSÍTÁSÁNAK 

KIVIZSGÁLÁSÁVAL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

 Ezennel kinevezzük a krivajai Vuk Karadžić Általános Iskola magánosításának kivizsgálásával 
megbízott Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) az alábbi összetételben: 
 

 a Községi Tanács képviseletében 

1. Nagy Ottó 

 
 a Községi Képviselő-testület képviseletében 

2. Dr. Radujković Drago  

 3. Vavroš Đuro 

 4. Péter Szabolcs 

 5. Kislinder Gábor 

 6. Kiškarolj Dragica  

 7. Šejat Milan 

  
II. 
 

 A Bizottság feladata a Községi Tanáccsal és  krivajai Vuk Karadžić Általános Iskola igazgatójával 
való együttműködés útján minden szükséges intézkedést megejtsen a Magánosítási Ügynökségnél a krivajai 
Vuk Karadžić Általános Iskola épülete magánosítási eljárása törvényességének megállapítását  illetően, s 
hogy az elért eredményekről értesítse a Községi Képviselő-testületet.  
 
 

III 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-97/09- V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.12.17.  a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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162. 
 A költségvetési rendszer 85. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54. szám), A 
helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakaszának 5. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 
és Topolya község Statútuma 68. szakaszának 4. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 
2009/1. szám) a Községi elnök 2009. november 17-én meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELETI SZOLGÁLAT 
ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS MUNKÁJÁRÓL  

 
1. szakasz 

 

E határozattal megalakítjuk Topolya község Költségvetési Felügyeleti Szolgálatát (a továbbiakban: 
Szolgálat), szabályozzuk e szerv feladatkörét, munkamódszerét, jogosítványait, kötelezettségeit, jeleit, 
jogvédelmét, valamint egyéb, e Szolgálat teendői szempontjából jelentős kérdéseket.   

 
2. szakasz 

 

A Szolgálat vezetője a költségvetési felügyelő. 
A költségvetési felügyelő felügyeleti vizsgálatot végez: 
1. Topolya községi költségvetése közvetlen és közvetett felhasználói felett; 
 a Topolya község által alapított közvállalatok és az említettek által alapított jogi személyek 

felett, illetve oly jogi személyek felett, melyeket Topolya község közvetlenül vagy közvetetten irányít, az 
50%-nál magasabb tőkerészesedés, vagy az igazgató bizottság szavazatainak 50%-nál nagyobb száma által, 
valamint egyéb jogi személyek felett, melyekben az állami eszközök az összbevétel 50%-ánál többet teszik 
ki; 

 jogi személyek és más jogalanyok felett, melyek részére közvetlen vagy közvetett úton 
eszközöket utalványoztak Topolya községi költségvetéséből, meghatározott célokra, emellett oly jogi 
személyek és más jogalanyok felett, melyek az ellenőrzés tárgyát képező tevékenység résztvevői, végül oly 
jogalanyok felett, melyek Topolya községi költségvetésének eszközeit használják adósságvállalás, támogatás, 
egyéb, bármely formájú állami javadalmazás formájában (pénzadomány, támogatás, stb).  

3. szakasz 

A Szolgálat feladata a törvény anyagi – pénzügyi gazdálkodás terén való alkalmazásának és a 
költségvetési eszközök rendeltetésszerű és törvényes használatának ellenőrzése, a költségvetés felhasználói, 
szervezetek, vállalatok, jogi személyek és más, a jelen határozat 2. szakaszában felsorolt jogalany esetében.  

4. szakasz 

 A Szolgálat, vagyis a költségvetési felügyelő munkája független és önálló.  
A Szolgálat köteles munkáját úgy szervezni, hogy biztosítsa a felügyeleti teendőket illető módszerek 

alkalmazását, mely módszereket a pénzügyminiszter állapít meg, a törvénnyel összhangban.  
A Szolgálat köteles a Pénzügyminisztérium költségvetési felügyeletét vezető személy igénylésére 

eljuttatni a kért iratanyagot és jelentést, a munka minőségének ellenőrzése érdekében, a törvénnyel 
összhangban.  

5. szakasz 

A Szolgálat hozzáférést nyer a vizsgálat tárgyát képező, jelen határozat 2. szakaszában szereplő 
költségvetési eszközök használóit, szervezeteket, vállalatokat, jogi személyeket és jogalanyokat illető 
feladatok ellátásához szükséges összes adathoz, irathoz, jelentéshez és tájékoztatáshoz. 

A Szolgálatnak jogában áll betekinteni a vizsgálat tárgyát képező tevékenység iratanyagába az 
említett tevékenységben résztvevő más jogi személyeknél is. 
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A Szolgálat, működése közben köteles megőrizni a szolgálati és üzleti titkokat, a törvénnyel, e 
határozattal és a Szolgálat munkáját és feladatkörét szabályzó előírásokkal összhangban. 

6. szakasz 

A vizsgálati feladatokat a Szolgálat munkaprogramjával összhangban kell végezni, melyet a Községi 
elnök hoz.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő programot a Szolgálat vezetője javasolja.  
A jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően, kivételesen a Községi elnök igénylésére is rendkívüli 

ellenőrzést kell végezni.  

7. szakasz 

A költségvetési felügyelő a folyó évre munkatervet hoz, a jelen határozat 6. szakaszában szereplő 
programmal összhangban.  

A jelen határozat 2. szakaszában említett szervek és szervezetek, valamint más jogalanyok 
ellenőrzési tevékenységeit a költségvetési felügyelő végzi, a Szolgálat jelen szakasz 1. bekezdésében 
szereplő munkaterve, illetve a Községi elnök utasítása, megállapítása alapján.  

A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő utasítás különösképpen az alábbiakat szabja meg: a 
vizsgálatot végző költségvetési felügyelő személyét, az ellenőrizendő szerv vagy szervezet azonosítását, a 
vizsgálat tárgyát, illetve az illető jogalany anyagi – pénzügyi gazdálkodásának meghatározott részét és 
területét, az ellenőrzés időszakát, valamint a vizsgálat tervezettségének vagy rendkívüliségének, illetve 
bejelentettségének tényét.  

 
8. szakasz 

 
A költségvetési felügyelő a vizsgálat során hivatalos személyként jár el, melyet a Községi elnök által 

kibocsátott hivatali igazolvánnyal bizonyít, s mely tartalmát és külalakját A költségvetési felügyelőség 
munkájáról, jogosítványairól és jeleiről szóló rendelet szabályoz (SzK Hivatalos Közlönye2004/10. és 
2007/84. szám). 

9. szakasz 
 

 A Szolgálatnak pecsétje van.  
 E pecsét kör alakú, benne a Szerb Köztársaság címere, s körülötte, koncentrikus körökben az alábbi 
felirat:  
 „Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Topolya község, Költségvetési Felügyeleti 
Szolgálat – Topolya“.  
 A pecsét szövege szerb nyelvű, cirill írásmódú, valamint magyar nyelvű, megfelelő helyesírású, a 
törvénnyel összhangban.  

10. szakasz 

 A vizsgálat megkezdése előtt, a költségvetési felügyelő köteles e vizsgálatot az ennek tárgyát 
képező, jelen határozat 2. szakaszában említett szerv vagy szervezet vezetőjénél bejelenteni.  

A jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően, kivételes esetben, a vizsgálatot nem jelentik be, 
amennyiben az e vizsgálat végrehajtásáról szóló utasításban kihangsúlyozták a váratlan intézkedést. 

A költségvetési felügyelő igénylésére, az illető szerv vagy szervezet felelős személye köteles a 
vizsgálat tárgyával kapcsolatban írásbeli magyarázatot adni.  

11. szakasz 

Amennyiben a jelen határozat 2. szakaszában említett szerv vagy szervezet ellenőrzési eljárása során 
megállapítást nyer, hogy nem készítettek leltárt, hogy nem mutatták ki a vagyon, tőke, kötelezettségek, 
bevétel és kiadás vagy pénzügyi eredmény állapotát, illetve hogy a könyvelési nyilvántartás hiányos, vagy 
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rendetlen, nem naprakész, vagy ha az elszámolást nem előírt módon végezték,  mely tények miatt az 
ellenőrzés megejtése nem lehetséges, a költségvetési felügyelő oly záradékot hoz, mellyel utasítást ad a 
hiányosságok kiküszöbölésére.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő záradékot írásban kell meghozni, a közigazgatást 
szabályzó törvénnyel összhangban, melyben megszabják a hiányosságok kiküszöbölésének határidejét, mely 
nem lehet a záradék meghozatalától számított 30 napnál több. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett záradékra fellebbezés nyújtható be, ennek vételétől 
számított három napon belül.  

A költségvetési felügyelő köteles a jelen szakasz 3. bekezdésében tárgyalt fellebbezéssel 
kapcsolatban döntést hozni, mégpedig az ennek vételétől számított öt napon belül. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szervek és szervezetek kötelesek a záradék végrehajtásáról 
tájékoztatni a költségvetési felügyelőt, aki e záradék végrehajtásáról szóló tájékoztatás vétele, illetve a jelen 
szakasz 2. bekezdésében megszabott határidő letelte után, folytatja a megkezdett vizsgálatot. 

 

12. szakasz 
 

A költségvetési felügyelő a végrehajtott vizsgálatról jegyzőkönyvet készít, a törvénnyel 
összhangban, melyet eljuttat a vizsgálat alanyát képező szerv vagy szervezet felelős személyéhez.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jegyzőkönyv benyújtása előtt, a költségvetési felügyelő 
tájékoztatja a vizsgált szerv vagy szervezet felelős személyeit a vizsgálat során megállapított leletekkel.  

Amennyiben a vizsgálat során törvénytelenségeket vagy szabálytalanságokat állapítanak meg, a 
jegyzőkönyvben feltüntetik ezek mibenlétét, valamint a megállapítások bizonyítékait, s e leletek 
kiküszöbölésének határidejét.  

A vizsgálaton átesett szerv vagy szervezet megjegyzéseket tehet a jegyzőkönyv leleteire, az ennek 
vételétől számított nyolc napon belül.  

Amennyiben a költségvetési felügyelő megállapítja, hogy az észrevételek megalapozottak, kiegészíti 
a jegyzőkönyvet, melyet a megjegyzés vételétől számított 15 napon belül eljuttat az illető szervhez vagy 
szervezethez. 

Amennyiben az észrevételek megalapozatlanok, a költségvetési felügyelő erről írásban tájékoztatja 
az illető szervet vagy szervezetet.  

Az illető szerv vagy szervezet köteles a jegyzőkönyvben megszabott határidőn belül értesíteni a 
költségvetési felügyelőt a jegyzőkönyvben szereplő utasítások és intézkedések végrehajtásáról, s köteles a 
végrehajtás bizonyítékait mellékelni.  

A jelen szakasz 7. bekezdésében szereplő értesítés vételével a költségvetési felügyelő ismételten 
kivizsgálja a javasolt intézkedések végrehajtását, melyről hivatalos jegyzetet készít.  

 

13. szakasz 
 

Amennyiben az illető szerv vagy szervezet elmulasztaná a jelen határozat 12. szakaszában tárgyalt 
intézkedések alapján való eljárást, a költségvetési felügyelő végzést hoz, mellyel utasítást ad ezen 
intézkedések végrehajtására s határidőt szab a megállapított törvénytelenségek kiküszöbölésére, illetve 
egyéb, törvénnyel előírt eljárásokat foganatosít.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett végzést a jelen határozat 12. szakaszában tárgyalt 
intézkedések végrehajtási határidejének leteltétől számított 15 napon belül kell meghozni.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt végzés ellen, ennek vételétől számított nyolc napon belül, 
fellebbezés nyújtható be a Községi Tanácshoz. 

A jelen szakasz 3. bekezdésében említett fellebbezés elbírálásáról, ennek vételétől számított 30 
napon belül hoznak határozatot.  

A jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő határozat, jogi eljárást tekintve, végleges.  

 

14. szakasz 

 

A Szolgálat a Községi elnökhöz, mint a helyhatóság illetékes szervéhez, eljuttatja jelentését a 
végrehajtott ellenőrzésekről, a leletekkel és javasolt intézkedésekkel.  

A Szolgálat Topolya Községi Képviselő-testületének eljuttatja a végrehajtott ellenőrzésekről szóló 
jelentését valamint a községi költségvetés jelen határozat 2. szakaszában szereplő felhasználóinál 
végrehajtott ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket, tájékoztatás és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
intézkedések foganatosítása végett.  
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15. szakasz 

 

A Szolgálatnak megfelelő tartalékok állnak rendelkezésére (helyiség és felszerelés) melyek 
biztosítják a feladatok ellátását.  

A Szolgálat munkáját támogató pénzeszközöket Topolya községi költségvetéséből biztosítják.  

 

16. szakasz 

 A költségvetési felügyelő munkájáért és a Szolgálat hatáskörébe tartozó teendők törvényes és időben 
történő végrehajtásáért a Községi elnöknek felel.  

17. szakasz 

 A Szolgálatnál létesített munkahelyek rendszeréről szóló Szabályzatot a költségvetési felügyelő 
hozza. 

18. szakasz 

 

 A költségvetési felügyelőt a Községi elnök helyezi hivatalba, 5 éves megbízatási időre.  
 Költségvetési felügyelőként hivatalba helyezhető mindazon személy, aki az állami szerveknél való 
munkaviszony létesítésére vonatkozó, törvénnyel előírt, általános feltételek kielégítése mellett, okleveles 
közgazdász címet visel, felhatalmazott főkönyvelői bizonyítvánnyal rendelkezik, hét év munkatapasztalata 
van pénzügyi, illetve pénzügyi-számviteli ellenőrzés terén.  

  

19. szakasz 

 

A Szolgálatnál kinevezett és alkalmazott személyek jogait, kötelezettségeit és felelősségét illetően, a 
helyi önkormányzatnál dolgozó személyekre vonatkozó előírások érvényesek.   

A bérek megállapításához szükséges szorzószámot a Községi elnök külön aktusa szabja meg, a 
törvényes előírásokkal összhangban.   

 

20. szakasz 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe.  

TOPOLYA  
KÖZSÉGI ELNÖKE 
Szám: 47-6/2009-V        
Kelt: 2009.11.17. Bábi Attila s.k.  
Topolya  Községi elnök    
 
163.   
 A Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 2. szakaszának 11. pontja alapján  (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) és Topolya község Statútumának 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15 és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, a 2009. november 17-i ülésén meghozta 
 

TOPOLYA  
KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK  

 

Ü G Y R E N D J É T  
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz 
 
          Ezen Ügyrenddel szabályozzuk Topolya Községi Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) szervezetét, 
munkájának és döntéshozatalának módját, e Tanács munkatestületeit és a munkájával kapcsolatos egyéb 
lényegi kérdéseket.   
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2. szakasz 
 
          A Tanács Topolya község (a továbbiakban: Község) végrehajtó szerve, a törvényben, Topolya község 
Statútumában (a továbbiakban: Statútum) és a Topolya Községi Tanácsáról szóló határozatban (a 
továbbiakban: Határozat) megállapított hatáskörrel. 
 A hatáskörébe tartozó teendők ellátásakor a Tanács egységes szervként működik. 
 Jogainak és kötelezettségeinek megvalósításakor a Tanács együttműködik a községi szervekkel és 
külön szolgálatokkal, vállalatokkal, intézményekkel, gazdasági társaságokkal melyek alapítója a község, 
emellett együttműködik más jogalanyokkal is, a Község szempontjából lényeges tárgyakban és teendőkben.  
 

3. szakasz 
 
 A Tanácsot a Községi elnök képviseli, mint e Tanács elnöke.  
 A Községi elnök távollétében a Tanácsot a Községi elnök helyettese, illetve a Községi elnök által 
kijelölt, egyéb tanácstag képviseli.  
 

4. szakasz 
 

 A Tanácsnak pecsétje van. 
E pecsét kör alakú, közepén a Szerb Köztársaság címere, körülötte, koncentrikus körökben az alábbi 

felirat áll:  
„Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Topolya Község, Topolya Községi Tanácsa“. 

  A pecsét szövegét szerb nyelven, cirill betűs írásmóddal, valamint magyar, ruszin és szlovák 
nyelven, e nyelveknek megfelelő írásmóddal, a törvénnyel összhangban. 
 

5. szakasz 
 

 A Tanács munkája nyilvános, a törvénnyel és Határozattal összhangban. 
 A Tanács munkájáért a Községi elnök, mint e Tanács elnöke felel. 
 A munka nyilvánosságát a köztájékoztatási eszközök képviselőinek e Tanács üléseire való 
meghívása által, az ülések tartalmáról tartott nyilvános tájékoztatók vagy sajtótájékoztatók által, vagy egyéb, 
a Tanács munkáját nyilvánossá tevő úton biztosítják.   
 

6. szakasz 
 
 A Tanács üléseken működik, melyeken a tanácstagok többsége jelen van.  
 A Tanács döntéseket hoz, mégpedig nyílt szavazással, a jelenlevő tagság szavazati többségével, 
amennyiben a törvény vagy a Statútum bizonyos kérdések eldöntéséhez más fajta többséget nem irányoz elő.  
 A Tanács első ülésén a hét napjai közül kijelölik a tanácsülések napját.  
 

7. szakasz 
 
 A Tanács szükségleteire végzett szervezési és adminisztratív teendőket a Községi Közigazgatási 
Hivatal Képviselő-testületi Szolgálata látja el (a továbbiakban: illetékes szolgálat). 
 
II. A TANÁCS SZERVEZETE  
 

1. A Tanács összetétele  
 

8. szakasz 
 
 A Tanácsot a Községi elnök, ennek helyettese és kilenc (9) tanácstag alkotja. 
 A Községi elnök a Tanács elnöke.  
 A Községi elnök helyettese a tanács megbízatásbeli tagja.  
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9. szakasz 
 

 A Községi elnök (a továbbiakban: tanácselnök): 
1) összehívja a Tanácsot, javasolja a napirendet és elnököl az ülésen, 
2) vezeti és irányítja a Tanács munkáját, 
3) gondoskodik a Tanács egyenletes politikai működéséről, 
4) a tanácstagok számára külön megbízatásokat jelöl ki és összhangba hozza ezek munkáját, 
5) képviseli a Tanács álláspontjait a Községi Képviselő-testületi üléseken (a továbbiakban: KKT ülés),  
6) kézjegyével látja el a Tanács által meghozott aktusokat, 
7) gondoskodik a Tanács munkájának nyilvánosságáról és 
8) egyéb teendőket is ellát, a Statútummal, a község általános aktusaival és ezen Ügyrenddel 

összhangban. 
A Tanács elnöke felelősséggel tartozik a Tanács munkájának törvényességéért.  

 A Tanács elnöke köteles meggátolni az általa törvénytelennek ítélt, Tanács által meghozott 
határozatok végrehajtását.  

10. szakasz 
 

 A Tanács tagját megbízhatják a községi hatáskörbe tartozó tárcák egyikével. 
 A Tanács, annak első ülésén meghatározza azokat a területeket, melyek tárcáival egy tag 
megbízható, az illető személy szakmabeli tudásától és tapasztalatától függően.  
 A Tanács, bizonyos tagjait megbízhatja azok megbízatásán kívüli hatáskörrel is, amennyiben ez 
elkerülhetetlennek bizonyul valamely, község számára lényeges projektum megvalósítása érdekében, a 
Községi Képviselő-testület határozatainak végrehajtása érdekében, valamint amennyiben a Tanács úgy ítéli, 
hogy ez az illető területen folytatott politika szempontjából lényeges lenne.   
 

11. szakasz 
 a Tanács tagja: 

7. megteremti, irányítja, egyezteti, irányelvekkel látja el a községi politikát, a megbízatása tárgyát 
képező területen, illetve gondoskodik ennek végrehajtásáról; 

8. gondoskodik a KKT és a Tanács határozatainak végrehajtásáról, az illető hatáskörén belül; 
9. kezdeményezi a fejlesztési tervek és programok meghozatalát a megbízatása tárgyát képező 

területen, rendelkezéseket és utasításokat ad, meghatározza az irányelveket, irányokat és a valós 
helyzetek megoldási módját;  

10. együttműködik a többi szervvel, intézménnyel és jogalannyal a hatáskörébe tartozó teendők 
hatékonyabb ellátása végett; 

11. munkájáért és a megbízatásába tartozó területen uralkodó állapotokért a tanácselnöknek, a 
Tanácsnak és a KKT-nek felel.    

 A Tanács bizonyos területtel megbízott tagja, munkájáról köteles jelentést készíteni a Tanács részére, 
saját kezdeményezésre, vagy a Tanács igénylésére, s köteles a hatáskörén belül részt venni a Tanács 
munkájáról szóló jelentés elkészítésében, melyet a KKT-nek nyújt be.  
 A Tanács tagjának, a hatáskörébe tartozó teendők ellátásakor, a Községi Közigazgatási Hivatal 
azonos tárgyú feladatokat ellátó szervezeti egysége köteles szakmai és adminisztratív segítséget nyújtani.  
  

12. szakasz 
 

 A KKT titkára a Tanács titkára is egyben (a továbbiakban: titkár). 
 A titkár gondoskodik a Tanács és ennek munkatestületei üléseinek összehívásával, előkészítésével és 
megtartásával kapcsolatos szakmai teendők ellátásáról, emellett vezeti az ezek munkájához kötődő 
adminisztratív teendők ellátását.  
  

2. A Tanács munkatestületei 
 

2.1. Megalakításuk és összetételük  
 

13. szakasz 
 A hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása, ezen kérdésekkel kapcsolatban adott vélemények és 
javaslatok benyújtása érdekében, valamint bizonyos feladatok ellátása végett, a Tanács állandó és időleges 
munkatestületeket alkothat.  
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14. szakasz 
 

 Az állandó munkatestületek bizottságként alakulnak.  
 A Tanács valamely állandó munkatestületét végzés által alakítja, négy éves időszakra.  
 

15. szakasz 
 

 A Tanács időleges munkatestületeket is alakíthat, bizonyos feladatok ellátása érdekében. 
 Az időleges munkatestületek más elnevezés alatt is alakíthatóak, például mint tanácsok, 
munkacsoportok, választmányok stb. 
  Az időleges munkatestület megbízatási ideje az illető feladat elvégzéséig, illetve az erről szóló 
jelentés Tanácshoz való benyújtásáig tart.  
 

16. szakasz 
 

 Az állandó és időleges munkatestületek (a továbbiakban: munkatestületek) a Tanács végzésével 
alakíthatóak, mely végzés megállapítja az illető testület elnevezését, hatáskörét, összetételét, 
munkamódszerét, taglétszámát, megbízatási idejét, valamint egyéb, az illető munkatestület működése 
szempontjából lényeges kérdéseket.  

17. szakasz 
 

 A munkatestület elnöke, szabály szerint, a Tanács illető, a testület rendeltetésének területével megbízott tagja.  
 A munkatestületek tagjai a Tanács tagjai és a Községi Közigazgatási Hivatal dolgozói, de lehetnek 
az illető kérdések területén elismert szakemberek is.  
  

2.2. A munkatestületek ülései  
 

18. szakasz 
 

 A munkatestület ülését a munkatestület elnöke hívja össze, saját kezdeményezésre, vagy a 
munkatestület tagjai egyharmadának kezdeményezésére, de köteles аz illető munkatestület ülését összehívni 
a tanácselnök igénylésére.  
 A tanácselnök összehívhatja a munkatestület ülését, amennyiben ezt a munkatestület elnöke a 
tanácselnök igénylése ellenére sem tenné meg.   
 A munkatestület ülésén jelen lehet, s a munkában részt vehet, döntési jog nélkül a Tanácselnök, és a 
többi, az illető munkatestületen kívüli tanácstag. 
 A munkatestület ülésén, meghívás folytán, részt vehetnek a köztájékoztatási eszközök képviselői.  

 

19. szakasz 
 

 A munkatestület ülésére szóló meghívót, a napirendi javaslattal és az anyaggal, eljuttatják a 
munkatestületek tagjaihoz, és az anyag kidolgozójához, legkésőbb három nappal az ülés megtartása előtt.   
 A munkatestület szabály szerint nem vitatja meg az anyagot a kidolgozó jelenléte nélkül.   

 
20. szakasz 

 

 A munkatestület elhalaszthatja bizonyos napirendi pont megvitatását, amennyiben az ülésről távol 
maradt a kidolgozó meghívott képviselője.  
 A munkatestület hozhat olyan záró határozatot, mely szerint az illető anyagot, további kidolgozás 
végett, vissza kell küldeni a kidolgozóhoz.  
 

21. szakasz 
 

 A munkatestület üléseken működik és határoz, mely üléseken az illető munkatestület tagságának többsége jelen van.   
 A munkatestület a jelenlevő tagság szavazati többsége által dönt.  
 

22. szakasz 
 

 A munkatestület ülésén megvitatott kérdésekről, az illető munkatestület jelentést készít a Tanács 
részére, mely jelentés tartalmazza a munkatestület véleményét és javaslatait. 
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 Amennyiben a munkatestület egyes tagjainak bizonyos kérdésekben különvéleménye, illetve más 
irányú javaslata lenne,  ezen tagok igénylésére, az illető különvélemények és javaslatok bekerülnek a 
munkatestület jelentésébe.  
 

23. szakasz 
 
 A munkatestület üléséről jegyzőkönyv készül. 
 A jegyzőkönyvbe bekerül: az ülés idejét és helyét, a jelenlevő és távolmaradó tagok nevét, az ülés 
elnöklőjének nevét, amennyiben az nem a munkatestület elnöke lenne, a meghívás által jelenlevők neveit, az 
ülésen megállapított napirendet, a megvitatott kérdéseket, és az ülésen elhangzott javaslatokat, záró 
határozatokat, különvéleményeket, amennyiben ezt a munkatestület tagja igényelné, valamint az ülés 
befejezésének idejét.  
 

24. szakasz 
 
 A Tanács munkatestületei részére szükséges szervezési és adminisztratív teendőket a Községi 
Közigazgatási Hivatal megfelelő szervezeti egységei látják el.  
 

3. Gazdasági Tanács  
 

3.1. Megalakulása és összetétele 
 

25. szakasz 
 
           A Tanács Gazdasági Tanácsot alkot. 
 A Gazdasági Tanács figyelemmel kíséri a gazdasági fejlesztési stratégia meghozatalát és 
módosulását, követi a helyi gazdasági fejlesztési tervek alkalmazását, indítványokat tesz a gazdasági 
fejlesztés területén, és véleményezi a helyi gazdasági fejlesztés elsőbbséget élvező projektumait és a 
tőkebefektetéseket, figyelemmel kíséri a község gazdasági lehetőségeinek előmozdítását, javaslatokat tesz a 
Községi Képviselő-testület által alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok munkájának 
előmozdítására, a községben uralkodó gazdálkodási feltételek javítása érdekében.  
 A Gazdasági Tanács értesíti a Községi Képviselő-testületet, amennyiben az említett testület vagy a 
Községi elnök bizonyos határozati javaslatával, vagy más aktusával kihat a gazdasági alanyok helyzetére, 
különösen ha a gazdaságot támogató programokról, illetve a helyi közbevételek politikájának változtatásáról 
van szó.  

 
26. szakasz 

 
 A Gazdasági Tanács:  
 -  indítványozza a község fejlesztésének területén felmerülő, sürgős teendők megállapítását;  
 -  részt vesz a stratégiai vagy egyedi fejlesztési tervek kidolgozásában, a községfejlesztés 
szempontjából lényeges területeken;   
 - ösztönzi a fejlődést és figyelemmel kíséri a község és az illetékes szervek és szervezetek, 
helyi közösségek és polgári egyesületek közötti együttműködést, a fejlesztési projektumok 
véghezvitele érdekében;  
 - figyelemmel kíséri és véleményezi a stratégiai és egyedi községfejlesztési terveket;  
 -  véleményezi a részben vagy egészében a községi költségvetésből támogatott fejlesztési 
tervek javaslatait, követi ezek megvalósulását és véleményezi ezeket a község illetékes szervénél,  
 - az illetékes szerv határozata alapján részt vesz a partnerségi programokban és projektumokban, 
melyeket a Község a köztársasági és tartományi szervekkel, intézményekkel, ezenkívül helyi 
önkormányzatokkal, valamint hazai és nemzetközi szervezetekkel, társszervezetekkel folytat.  
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27. szakasz 
 

 A Gazdasági Tanács elnökét és hat tagját a Tanács nevezi ki, a Tanács tagjai összlétszámából 
számított többségi szavazat által, a Tanács megbízatási idejével azonos időszakra.   
 A Tanács közfelhívást intéz a polgári egyesületek, gazdasági társulások, vállalkozók és helyi 
közösségek felé, a Gazdasági Tanács tagjainak jelölése végett. A közfelhívásban meghatározzák a jelölések 
vételére szabott határidőt.  
 A jelen szakasz 2. bekezdésében említett jelöléseket meg kell indokolni.  
 A Tanács köteles a jelen szakasz 2. bekezdésében tárgyalt határidő leteltétől számított 15 napon belül 
kinevezni a Gazdasági Tanács elnökét és tagjait.    
 A Gazdasági Tanács tagsága legalább egyharmadának a gazdaság meghatározó személyei és a 
vállalkozók, illetve ezek egyesületi tagsága közül kell kinevezni.   
 

3.2. A Gazdasági Tanács ülése  
 

28. szakasz 
  
 A Gazdasági Tanács üléseken működik és határoz.  
 A Gazdasági Tanács akkor működik, ha az ülésén a tagok összlétszámának több mint fele van jelen, 
döntést pedig a jelenlevő tagok szavazati többsége által hozhat.  
 

29. szakasz 
 

 A Gazdasági Tanács elnöke megszervezi a Gazdasági Tanács munkáját, összehívja e tanács üléseit 
és elnököl ezeken, együttműködik a községi szervekkel és más, ezen Ügyrend által megszabott feladatokat 
lát el.   
 A Gazdasági Tanács ülését e tanács elnöke hívja össze, szabály szerint három havonta legalább 
egyszer, saját kezdeményezéssel, vagy a Gazdasági Tanács tagsága egyharmadának illetve a községi szervek 
írásbeli igénylésére,  az említett igénylések benyújtásától számított 15 napon belül.  

 
30. szakasz 

 

 A Gazdasági Tanács ülésére szóló meghívót, az ülés napirendjének javaslatával és az anyaggal a 
Gazdasági Tanács tagságához, e tanács elnökéhez, az ülésen megvitatott kérdés tárcájával megbízott 
tanácstagnak és a kidolgozónak kell eljuttatni, legkésőbb három nappal az ülés napja előtt.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervezeti egysége köteles a Gazdasági Tanács minden 
ülésére kijelölni egy képviselőjét, a szükséges magyarázatok adására, a Gazdasági Tanács napirendjén levő 
kérdésekkel kapcsolatban.  
 

31. szakasz 
 
 A Gazdasági Tanács ülésére az illető ülésen tárgyalt kérdések területének szakemberei is meghívást 
kaphatnak és döntési jog nélkül a munkában részt vehetnek.  
 A Gazdasági Tanács ülésén jelen lehetnek a köztájékoztatási eszközök képviselői is.  
 

3.3. A Gazdasági Tanács aktusai  
 

32. szakasz 
 
 A Gazdasági Tanács záró határozatokat, ajánlásokat és véleményeket hoz.   
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett aktusokat a Gazdasági Tanács elnöke írja alá.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett aktusokat a Gazdasági Tanács benyújtja a Községi 
Képviselő-testülethez, a Tanácshoz és a Községi elnökhöz, az említett szervek hatáskörébe tartozó 
intézkedések foganatosításának javaslatával. 
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33. szakasz 
 
 A Gazdasági Tanács szükségleteit képező szakmai, szervezési és adminisztratív feladatokat a 
Községi Közigazgatási Hivatal látja el.   
 

34. szakasz 
 

 A Gazdasági Tanács munkájához szükséges eszközöket a községi költségvetés biztosítja, de egyéb 
forrásból is biztosítható, a törvénnyel összhangban.  
 
III. A TANÁCS ÜLÉSE 

1.Az anyag előkészítése  
 

35. szakasz 
 
 A tanácsülésen megvitatott anyagokat Községi Közigazgatási Hivatal azon szervezeti egységei 
készítik elő, melyek hatáskörébe az illető anyagban felmerülő kérdések tartoznak.  
 Az anyagokat intézmények, közvállalatok és más, Község által alapított szervezetek is 
előkészíthetik, mégpedig: 
 -   a tanácselnök igénylésére, 
 -  Községi Közigazgatási Hivatal azon szervezeti egységének igénylésére, mely hatáskörébe az illető 
terület, illetve tevékenység tartozik,  melyre a Község az említett intézményt, közvállalatot és más 
szervezetet alapította, vagy 
 -  saját kezdeményezéssel, amennyiben az anyagban tárgyalt kérdés lényeges az illető intézmény, 
közvállalat és más, Község által alapított szervezet tevékenységének ellátását illetően. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységei és az intézmények, közvállalatok és más, 
Község által alapított szervezetek kötelesek a Tanács által megvitatandó, eldöntendő anyagokat a jelen 
Ügyrend által megszabott formában előkészíteni.  
 

36. szakasz 
 

 Az anyag kidolgozói kötelesek az anyagokat az előírásokban megállapított kötelezettségekkel 
összhangban előkészíteni, az illető szervezeti egység hatáskörébe tartozó teendők ellátásának tekintetében 
tényszerű és lényeges kérdésektől függően.  
 A kidolgozók kötelesek előkészíteni az anyagokat a tanácselnök, a kidolgozó teendőinek 
szakterületével megbízott tanácstag, a községi elnöki tanácsos és a jegyző igénylésére, az anyag előkészítését 
igénylő személy által megszabott határidőn belül.  
 A kidolgozók kötelesek előkészíteni az anyagot az illetékes minisztérium igénylésére is, amennyiben 
ez a Köztársaság hatáskörébe tartozó, átruházott teendők ellátására vonatkozik.  
 

37. szakasz 
 

 A jelen Ügyrend értelmében anyagnak tekintjük az alábbiakat: előírások és más általános aktusok, 
egyedi aktusok és tanulmányi – analitikai anyagok. 
 Előírásoknak és más általános aktusoknak tekintjük: a határozatokat, a területi és városrendezési 
terveket, a szabályzatokat, az utasításokat és más általános aktusokat, ideértve az egyéb általános aktusokat 
is, az eredeti tolmácsolással és az említett aktusokra benyújtott módosító indítványokkal, melyeket a Községi 
Közigazgatási Hivatal szervezeti egységei nyújtanak be a Tanácshoz a Községi Képviselő-testülethez 
javaslatként való továbbítás és meghozatal végett. 
 Egyedi aktusoknak tekintjük a végzéseket, záró határozatokat és más, egyedi aktusokat, melyeket a 
Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységei készítenek és továbbítanak a Tanácshoz, a Községi 
Képviselő-testülethez javaslatként való továbbítás és meghozatal végett. 
 Tanulmányi – analitikai anyagnak tekintjük a programokat, jelentéseket, tanulmányokat, 
projektumokat, elemzéseket, tájékoztatásokat és más anyagokat, melyeket a Községi Közigazgatási Hivatal 
szervezeti egységei, illetve az intézmények, közvállalatok, vagy más, a Község által alapított szervezetek 
készítenek elő, a Községi Képviselő-testületben való megvitatás és elfogadás végett, illetve a Tanács részére.  
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38. szakasz 
 
 A Tanács által a Községi Képviselő-testületnek javasolt határozatot vagy más általános aktust, a kidolgozó 
tervezet formájában készíti, s benyújtja a Tanácshoz a Községi Képviselő-testület elé kerülő javaslat megállapítása 
végett.  
 Az általános aktus jelen szakasz 1. bekezdésében említett tervezetét az aktus meghozatali formájában készítik, 
s ez tartalmazza: a jogszabály részt és az indoklást, melynek kötelező elemei: az aktus meghozatalának jogalapja; a 
meghozatal okai; a javasolt jogi megoldások indoklása; a szükséges eszközök mértékének és biztosítása módjának 
feltüntetése; azon okok melyek miatt javasolják az illető általános aktusnak a megjelenésétől számított, nyolcadik naptól 
korábban való életbe lépését, valamint az ez által módosuló rendelkezések áttekintése.  
 Az egyedi aktus tervezetét az illető aktus meghozatali formájában készítik.  
 

39. szakasz 
 

 A Tanács hatáskörébe tartozó aktust a kidolgozó előkészíti és javaslat formájában eljuttatja a 
Tanácshoz. . 
 Az általános aktus javaslata tartalmazza a jelen Ügyrend 38. szakaszában felsorolt elemeket.  
 A záró határozati javaslat, amennyiben cselekvésre kötelez, az alábbiakat tartalmazza: a meghozatal 
jogalapját, a kötelezett – felhatalmazott jogalany nevét, a végrehajtandó intézkedéseket, illetve feladatokat, a 
megvalósításhoz szükséges eszközöket, amennyiben ezekre szükség lenne, a feladat végrehajtásának 
határidejét, s szükség szerint, a végrehajtás említett módját (bizonyos jogalanyokkal való együttműködést, stb). 

40. szakasz 
 

 A tanulmányi – analitikai anyagok a Tanács által megszabott formában és tartalommal készülnek.  
 

41. szakasz 
 

 A Tanács által megvitatandó, a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységei hatáskörének 
ellátása szempontjából lényeges kérdéseket szabályzó aktusok előkészítésekor, a kidolgozó köteles az illető 
aktus Tanácshoz való benyújtása előtt megszerezni az említett szervezeti egységek véleményét is.  
 Az általános aktusok előkészítésekor a kidolgozó kötelezően megszerzi Községi Közigazgatási 
Hivatal illetékes szervezeti egységének véleményét az aktus törvénnyel és más előírásokkal, vagy a 
jogrendszer egészével való összhangját illetően.   
 Amennyiben az aktus pénzügyi eszközök biztosítását irányozza elő vagy javasolja, a kidolgozó 
kötelezően megszerzi a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekkel megbízott szervezeti egységének 
véleményét. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal jelen szakasz 1-3. szakaszában említett szervezeti egységei 
kötelesek az általuk adott véleményt vagy jóváhagyást a kidolgozóhoz eljuttatni, az igénylés vételétől 
számított legfeljebb öt napon belül.  
 A jelen szakasz 4. bekezdésében említett határidő a véleményezés vagy jóváhagyás igénylése vételének napján 
kezdődik, illetve, amennyiben az igénylés 14 óra után érkezne, a következő munkanapon kezdődik.  

 

42. szakasz 
 

 A jelen Ügyrend 41. szakaszában szereplő véleményezés, illetve jóváhagyás megszerzése után, a 
kidolgozó összhangba hozza az aktus tartalmát a véleményekben szereplő álláspontokkal.  
 Amennyiben a kidolgozó nem hozná összhangba az illető aktus tartalmát a Községi Közigazgatási 
Hivatal szervezeti egységeinek álláspontjával, melyek véleményét előzőlegesen kikérték, köteles ezt 
megindokolni, és a kapott véleményt az aktussal együtt a Tanácshoz benyújtani.   
 

43. szakasz 
 

 Amennyiben a Tanács megállapítja az általános vagy egyedi aktus javaslatát, a lebonyolított közvita 
után, a kidolgozó köteles az illető aktus tervezete mellett a Tanácshoz eljuttatni a közvita lebonyolításáról 
szóló jelentést, azon okok indoklásával, melyek miatt egyes észrevételeket, sugallatokat nem fogadott el.  
 

44. szakasz 
 

 A Tanács által indítványozott határozati javaslatra érkezett, ugyanezen Tanács általi módosító 
indítványokat a kidolgozó a Községi Képviselő-testület által meghozandó formában készíti el.  
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 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő módosító indítványokat a Tanács a Községi Képviselő-
testülethez juttatja el, azzal a javaslattal, hogy a KKT e módosító indítványokat az illető határozati javaslatok 
alkotó részeként vitassa meg.  
 

45. szakasz 
 
 A Tanács által indítványozott határozati javaslatra érkezett, többi javaslattevő általi módosító 
indítványról a Tanács e módosító indítványok elfogadásával vagy elvetésével dönt, s erről tájékoztatja a 
Községi Képviselő-testületet.  
 A más testület által indítványozott határozati javaslatra érkezett, többi javaslattevő általi módosító 
indítványról a Tanács véleményt mond a Községi Képviselő-testületnek.  
 

46. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület által meghozott előírások eredeti értelmezése meghozatalának 
javaslatát, ennek vétele után a Tanács azonnal az előírások kidolgozójához juttatja el.  
 Amennyiben a kidolgozó úgy ítéli meg, hogy a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt javaslat 
megalapozott, köteles a javaslat vételétől számított 15 napon belül elkészíteni és eljuttatni a Tanácshoz az 
eredeti értelmezés javaslatát, a Községi Képviselő-testület által meghozandó formában.  
 Amennyiben a kidolgozó szerint a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő javaslat alaptalan, erről 
értesíti a Tanácsot, az alaptalanság megindokolása mellett.   
 Amennyiben a Tanács elveti a kidolgozónak a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt javaslat 
alaptalanságát támogató álláspontját, e tanács utasítja a kidolgozót hogy 15 napon belül készítse el az illető 
előírás eredeti tolmácsolásának igényelt javaslatát.  
 Amennyiben a Tanács elfogadja a kidolgozónak a javaslat alaptalanságát támogató álláspontját, erről 
értesíti a Községi Képviselő-testületet, a javaslat alaptalanságának megindokolása mellett.  
 

47. szakasz 
 

 Amennyiben bizonyos aktusok vagy anyagok megvitatása haladéktalanul szükséges, vagy 
amennyiben az illető aktus vagy anyag megvitatása a megszabott határidőn belül,  komoly 
következményekkel jár vagy járhat a polgárok, gazdasági alanyok, intézmények, vagy a Község más 
szerveinek és szervezeteinek érdekei, esetleg a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egysége 
hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátása tekintetében, az ilyen aktust vagy anyagot gyorsított eljárással 
készítik elő.  
 A Községi Közigazgatási hivatal jelen Ügyrend 41. szakaszában említett szervezeti egységei 
kötelesek a gyorsított eljárásban levő aktusról vagy anyagról alkotott véleményüket az illető anyag vételének 
napja utáni első munkanapon kibocsátani, azzal, hogy a határidőt a jelen Ügyrend 41. szakasza alapján szabják meg.  
 A jelen szakasz által megállapított módon előkészített anyagokat kötelezően „sürgős” felirattal kell 
ellátni, a sürgősség okait pedig külön meg kell indokolni.  
 

48. szakasz 
 

 A jelen Ügyrend 38-46. szakaszaiban megállapított módon előkészített anyagot a kidolgozó, 
megvitatás végett, eljuttatja a Tanács azon munkatestületéhez, mely hatáskörébe az illető anyagban tárgyalt 
kérdések tartoznak, amennyiben e munkatestület megalakult.  
 Након разматрања на седници радног тела Већа, обрађивач доставља материјал, са извештајем 
радног тела, надлежној служби. 
 

49. szakasz 
 

 Az illetékes szolgálat nyilvántartásba veszi az összes beérkezett anyagot, melyeket szabály szerint 
elektronikus úton kézbesítenek, s ellenőrzi, hogy az illető anyagot a jelen Ügyrend rendelkezései alapján 
állították össze.  
 Amennyiben az anyagot nem a jelen Ügyrenddel összhangban állították össze, az illetékes szolgálat 
az illető anyag vételétől számított 3 napon belül értesíti a kidolgozót és helyreigazítás végett visszaküldi az 
anyagot.  
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 Amennyiben a kidolgozó nem fogadja el az illetékes szolgálatnak az anyag visszaküldésére adott 
indoklását, erről a jegyzőt köteles értesíteni, aki véglegesen megítéli, hogy az illető anyag alkalmas-e a 
tanácsülésen való megvitatásra.  
 

50. szakasz 
 
 Az illetékes szolgálat benyújtja a Tanács elnökéhez az összes megvitatásra érdemes anyagról szóló 
jelentést, a napirend javaslatának megállapítása végett.  
 

2. Az ülés összehívása és napirendje  
 

51. szakasz 
 
 A tanácselnök összehívja a tanácsülést, javasolja ennek napirendjét és elnököl az ülésen.  
 A tanácselnök távolmaradása vagy gátoltsága esetén, az ülést a tanácselnök helyettese vagy más, a 
tanácselnök által kijelölt tanácstag hívja össze és vezeti.  
 

52. szakasz 
 
 A tanácsülést legalább három nappal az ülés megtartása előtt kell összehívni.  
 Az ülés rövidebb időn belül is összehívható, amennyiben ennek igazolt oka van.  
 Az ülésre szóló meghívó mellett a tanácstagoknak szabály szerint elektronikus formában is 
eljuttatják a napirend javaslatát, az előző ülés jegyzőkönyvét, a megvitatandó és eldöntendő kérdések 
anyagait és a munkatestület jelentését az illető napirendi pontról, amennyiben ezeket valamely munkatestület 
megvitatta.  
 

53. szakasz 
 
 A tanácselnök jelöli ki kinek küldjenek meghívót az ülés anyagával együtt.   
 

54. szakasz 
 

 A napirend javaslatát az ülésen is kibővíthetik, s az ilyen javaslattal járó anyagot magán az ülésen is 
kézbesíthetik, azonban csak sürgős kérdések esetén, a jelen Ügyrenddel összhangban.  
 Az említett okok indokoltságát a kidolgozó képviselője tartozik megindokolni.  
 

3. Az ülés megtartása, lefolyása és a döntéshozatal  
 

55. szakasz 
 

 A Tanács működőképes és határozatképes, amennyiben a tanácstagok többsége jelen van.   
 

56. szakasz 
 

 A tanács munkájában, döntési jog nélkül részt vesznek a Községi Közigazgatási Hivatal titkára és 
jegyzője, meghívás folytán pedig a Községi Közigazgatási Hivatal vagy a Községi Képviselő-testület által 
alapított vállalatok, közszolgálatok szervezeti egységeinek vezetői, valamint a helyi közösségek, polgári 
egyesületek és más, az illető ülésen megvitatandó kérdések iránt érdeklődő szervezetek. 
 

57. szakasz 
 

 A tanácselnök megnyitja az ülést és hozzálát a napirend megállapításához.  
 A napirend elfogadása előtt, minden tanácstagnak jogában áll a napirend módosításának vagy 
bővítésének javaslására.  
 A tanácstagok külön szavaznak minden módosításra, bővítésre vonatkozó javaslatról, majd a javasolt 
napirend egészéről.  
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58. szakasz 
 

 A napirend megállapítása után hozzálátnak az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadásához.  
 A tanácselnöknek és a tanácstagoknak jogában áll megjegyzést tenni a jegyzőkönyvre, melyről a 
Tanács vita nélkül dönt.   
 A tanácstagok az elhangzott, jegyzőkönyvet illető észrevételekről szavaznak, s az elfogadott 
észrevételek az illető jegyzőkönyv alkotó részévé vállnak.  
 

59. szakasz 
 
 A tárgyak megvitatása és a döntéshozatal a tanácsülésen a megállapított napirendi pontok szerint 
történhet.  
 Minden napirendi pontról vitát kell nyitni, mely folyamán, rendes eljárás során megvitatják és 
megszavazzák az illető tárgyat.   
 A vita kezdete előtt a kidolgozó képviselője rövid, szóbeli indoklást mond a megvitatandó anyagról, 
amennyiben a tanács elnöke úgy ítéli, hogy szükséges vagy a tanácstagok ezt megkövetelik.   
 

60. szakasz 
 
 Az ülésen elhangzó, aktusok módosítására és bővítésére vonatkozó javaslatokról, illetve a 
tanácstagok által, a napirenden levő anyagról feltett kérdésekről a kidolgozó képviselője foglal állást.  
 Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt javaslat elfogadása pénzeszközök biztosítását 
követeli, a vitát elhalaszthatják, a szükséges eszközök biztosítása lehetőségének megvitatása érdekében.  
 Amennyiben a vitát lezárták, a továbbiakban már nem nyitható meg.  
 

61. szakasz 
  

 A vita befejeztével, a Tanács áttér a döntéshozatalra.   
 A tanács a jelenlevő tanácstagok többségi szavazata által dönt, amennyiben a törvény vagy a község 
Statútuma nem irányoz elő másfajta többséget bizonyos kérdésekben.  
  A szavazás nyílt, az egyik kar felemelésével történik.  
 Szavazáskor a tanácselnök először a „mellette” szavazó tagságot szólítja, majd az „ellene” 
szavazókat, végül a szavazástól „tartózkodó” tagokat. A szavazás lebonyolítása után a tanácselnök lezárja a 
szavazást, s megállapítja ennek eredményét.  
  

62. szakasz 
 

 A tanácsülésen jegyzőkönyvet vezetnek az ülés lefolyásáról és a munkáról.   
 A jegyzőkönyvbe az alábbiak kerülnek be: az ülés ideje és helye, amennyiben nem az elnök elnököl, 
az elnöklő személy nevét, a jelenlevő és távolmaradó tanácstagok nevei, az ülésen meghívás folytán 
jelenlevő személyek, az ülés megállapított napirendje, a vitában részt vevő személyek neve, az egyes 
kérdésekről megejtett szavazás eredménye, a napirendi pontokról a Tanács által hozott záró határozatok s 
más aktusok, a tanácstagok különvéleményét, amennyiben ezt igénylik, végül az ülés befejezésének idejét.   
 A Tanács soron következő első ülésén elfogadják a jegyzőkönyvet.   
 A jegyzőkönyvet a tanácselnök és a jegyzőkönyvvezető írják alá.  
 A jegyzőkönyv vezetéséről és őrzéséről az illetékes szolgálat gondoskodik.   
 
IV. A TANÁCS VISZONYA A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETTEL, A KÖZSÉGI ELNÖKKEL, A 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALLAL ÉS MÁS JOGALANYOKKAL  
 

1.A Tanács viszonya a Községi Képviselő-testülettel és a Községi elnökkel  
 

63. szakasz 
 

 Hatáskörébe tartozó teendői végzése közben, a Tanács állandó együttműködést folytat a Községi 
Képviselő-testülettel, a Községi elnökkel, a Községi Közigazgatási Hivatallal és más jogalanyokkal. 
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A Tanács köteles jelentést készíteni a Községi Képviselő-testület részére, munkájáról és a 
KKT aktusainak megvalósításáról. 

A Tanács és a Községi elnök viszonya a törvényben, a községi Statútumban és a Községi 
Képviselő-testület határozataiban megállapított jogokon és kötelezettségeken nyugszik.  

 
2. A Tanács viszonya a Községi Közigazgatási hivatallal  

2.1  A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjének  
és aljegyzőjének hivatalba helyezése és felmentése  

 
64. szakasz 

 
 A Tanács hivatalba helyezi a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) 
nyilvános hirdetmény kibocsátása alapján, öt éves megbízatásra.  
 A jegyzőnek helyettese lehet, aki őt távolléte vagy gátoltsága esetén helyettesíti.  
 

65. szakasz 
 

 A nyilvános hirdetményt, a Tanács határozata alapján, a köztájékoztatási eszközökben, valamint a 
Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján jelentetik meg, legkésőbb 60 nappal a jegyző megbízatásának 
letelte előtt.  
 A nyilvános hirdetménynek kötelezően tartalmaznia kell:  

 a nyilvános hirdetményt kibocsátó szerv elnevezését, 
  annak feltüntetését, hogy a nyilvános hirdetményt Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 

jegyzői megbízatásának betöltése végett bocsátják ki, 
  a hivatalba helyezés érdekében kielégítendő feltételeket,  
 a hirdetményre való jelentkezéshez mellékelt iratanyag szükségességét (személyes és munkajellegű 

önéletrajz), valamint a feltételek kielégítését bizonyító okmányok, 
  a jelentkezések és szükséges iratanyag benyújtásához szükséges határidő, a jelentkezések vételére 

illetékes községi szerv elnevezését és postacímét,   
 annak feltüntetését, hogy csakis a teljes iratanyaggal érkező jelentkezéseket bírálják el, hogy a 

hirdetményre való jelentkezéseket lezárt borítékban, „A Községi Közigazgatási Hivatal Jegyzői 
megbízatása betöltésére irányuló hirdetményre való jelentkezés” , valamint 

  az illetékes szervnek a jegyző kinevezésére szabott határideje.  
 

66. szakasz 
 

A jegyzőségre jelöltek jelentkezési határideje a köztájékoztatási eszközökben megjelent nyilvános 
hirdetmény napjától számított legalább öt, s legfeljebb tíz nap.  

A Tanács a jelen Ügyrend 64. szakaszában szereplő, nyilvános hirdetmény megjelentetéséről szóló 
határozattal állapítja meg a jelöltek jelentkezési határidejét, a jelen szakasz 1. bekezdésével összhangban.  

A jelen szakasz 2. bekezdésével összhangban, a Tanács megszabja mely médiumban jelenteti meg a 
nyilvános hirdetményt, emellett kijelöli a beérkezett jelentkezéseket előzőlegesen elbíráló és a jelöltek 
kiválasztását megejtő munkatestületet, valamint megszabja az illetékes munkatestület határidejét a jelöltek 
kiválasztására, a Tanácshoz továbbítandó javaslatok benyújtására, a végleges döntés meghozatala végett.  

A nyilvános hirdetmény szövege a jelen szakasz 2. bekezdésében tárgyalt határozat alkotórészét 
képezi.  

 
67. szakasz 

 
A Tanács köteles a nyilvános hirdetményezési eljárás lebonyolítása után meghozni a jegyző hivatalba 

helyezéséről szóló aktust, a nyilvános hirdetmény kibocsátásától számított 20 napon belül.  
Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdésében említett jelöltek közül egy sem tesz eleget a nyilvános 

hirdetményben szabott feltételeknek, vagy nincs jelentkező a jegyzőségre való jelölésre, a Tanács határozatot 
hoz a jegyző hivatalba helyezésére vonatkozó, újabb nyilvános hirdetmény kibocsátására.   
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68. szakasz 
 
 A jegyző hivatalba helyezéséről szóló aktusra minden nyilvános hirdetményre jelentkező személy 
kifogást tehet a Tanácsnál, a jegyző kinevezéséről szóló értesítés vételétől számított 8 napon belül.  
 A tanács köteles döntést hozni a jelen szakasz 1. bekezdésében említett kifogásolással kapcsolatban, 
az ennek vételétől számított 15 napon belül.  
 A Tanács kifogásolásról szóló határozata végleges.  
 

69. szakasz 
 
 A Tanács a jegyzőt megbízatásának lejárta előtt is felmentheti, a tanácselnök vagy a tanácstagok 
kétharmadának indokolt javaslatára, amennyiben a Községi Közigazgatási Hivatal munkájáról készített 
jelentés egymás után két évben is elégtelen osztályzatban részesül a Tanács által.  
 A Tanács köteles a jegyző leváltására irányuló javaslatról dönteni, az említett javaslat vételétől 
számított 15 napon belül.  
 A jegyző benyújthatja lemondását, mely esetben a felmentéséről szóló határozatot a Tanács első, 
soron következő ülésén meghozzák.   
 

70. szakasz 
 
 Az aljegyző kinevezési és felmentési eljárását a jelen Ügyrend által megállapított, aljegyző 
kinevezésére és felmentésére irányuló eljárás szerint kell végezni. 
 
V. HATÁSKÖRI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, FOLYAMODVÁNY ELBÍRÁLÁSA, KIVÉTELEZÉS  
 

71. szakasz 
 

A Tanács megoldja a Községi Közigazgatási Hivatal és más vállalatok, szervezetek és intézmények 
közötti, hatásköri összeférhetetlenséget amikor a Községi Képviselő-testület határozata alapján döntéseket 
hoznak a polgárok, jogi személyek, vagy más ügyfelek egyéni jogairól. 

A benyújtott, jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt, hatásköri összeférhetetlenség megoldására 
vonatkozó igénylésről a Tanács haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül dönt, majd értesíti a 
tanácselnököt, illetve az illetékes munkatestület elnökét, mely összehívja a tanácsülést, illetve a Tanács 
illetékes munkatestületének ülését.  

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében tárgyalt, hatásköri összeférhetetlenség megoldásáról szóló 
aktust a Tanács az igénylés vételétől számított 15 napon belül köteles meghozni.  

 
72. szakasz 

 
A Tanács végzést hoz a Községi Közigazgatási Hivatal elsőfokú végzése elleni folyamodvány 

folytán,  a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó teendőkkel kapcsolatban.  
A Községi Közigazgatási Hivatal, mely elsőfokú aktusára folyamodványt nyújtottak be, 

haladéktalanul köteles, mégpedig legfeljebb a folyamodvány vételétől számított 3 napon belül benyújtani a 
Tanácshoz a folyamodványt, a tárgy irataival. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett, benyújtott folyamodványról a Tanács, haladéktalanul, de 
mindenképpen 3 napon belül, értesíti a tanácselnököt, aki összehívja a tanácsülést, vagy e Tanács illetékes 
munkatestületének ülését. 

A Tanács a másodfokú végzést a folyamodvány Községi Közigazgatási Hivataltól való továbbításától 
számított 15 napon belül köteles meghozni.  

A Tanács által lefolytatott, másodfokú eljárást a Községi Közigazgatási Hivatal vezeti és e szerv 
készíti a másodfokú eljárás során meghozandó aktusok tervezetét és javaslatát is. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében tárgyalt, illetékes szerv köteles az eljárás lefolytatására és a 
meghozandó aktusok tervezetének illetve javaslatának elkészítésére, a döntést illető törvényes határidő letelte 
előtt.  
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VI.  A TANÁCS AKTUSAI 
73. szakasz 

 
A Tanács a hatáskörébe tartozó tevékenységek ellátásakor az alábbiakat hozza meg: 

határozatok, ügyrend, szabályzatok, parancsok, utasítások, végzések, záró határozatok, ajánlások, 
tervek, programok és egyéb aktusok, a törvénnyel, Statútummal, Határozattal és a jelen Ügyrenddel 
összhangban.  

74. szakasz 
 

A határozat általános úton szabályozza a Tanács hatáskörébe tartozó kérdéseket.  
Az Ügyrend szabályozza a Tanács szervezetével és munkájával kapcsolatos, lényeges 

kérdéseket.  
Az Ügyrend bizonyos törvényes rendelkezéseket, határozatokat és más községi előírásokat 

dolgoz ki, ezek végrehajtása végett.  
A parancs, bizonyos határozatok, vagy más előírások rendelkezéseinek végrehajtását 

parancsolja, vagy bizonyos esetekben való alkalmazását tiltja, s általános érvényű.  
Az utasítás előírja a községi szervek, vállalatok, intézmények vagy más szervezetek 

munkamódszereit bizonyos határozatok vagy más előírások rendelkezéseinek végrehajtásakor. 
A végzés dönt bizonyos személyek személyi jogairól, kötelezettségeiről és jogi érdekeiről, a 

törvénnyel, Statútummal, a Községi Képviselő-testület határozataival és a Tanács határozataival 
összhangban.  

Záró határozattal döntenek az eljárásbeli kérdésekről, meghatározott javaslatok 
elfogadásáról, megállapítják annak álláspontját, hogy mely irányban, hogyan és mily módon kell a 
jövőben eljárni egyes kérdésekben, tárgyakban, emellett, záró határozattal indítványozzák a 
határozatok, illetve más, általános vagy egyedi aktus meghozatalát.  

 
75. szakasz 

 A Tanács aktusait a tanácselnök írja alá.   
A tanácselnök távolmaradása vagy gátoltsága esetén, a Tanács aktusait a Községi elnök-

helyettes, illetve a tárgyalt aktus meghozásakor elnöklő személy írja alá. 
 Az elnöklő az ülésen az adott aktus eredeti példányát írja alá.  
 Az illető aktus, elnöklő által aláírt, s a Tanács pecsétjével hitelesített eredeti példányát az illetékes 
szolgálat által vezetett iratanyagban őrzik.  
 Az aktusok forráspéldányának és az érintett jogalanyokhoz szétküldendő másolatok készítéséről, 
illetve az eredeti példány nyilvántartásban való megőrzéséről és megjelentetéséről az illetékes szolgálat 
gondoskodik.  

76. szakasz 
 
 A Tanács által meghozott, általános aktusokat Topolya Község Hivatalos Lapjában kell 
megjelentetni.  
 A jelen Ügyrend 73. szakaszában szereplő aktusok megjelentetéséről a Tanács dönt.  
 
VII.A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA 

77. szakasz 
 

 A Tanács munkája nyilvános. 
 A Tanács munkájának nyilvánosságáért a Tanács elnöke felel. 
 A munka nyilvánosságát a köztájékoztatási eszközök képviselőinek tanácsülésekre való 
meghívásával, a megtartott ülésekről való nyilvános közleményekkel, sajtótájékoztatók tartásával, vagy más 
módon biztosítják.  
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 A Tanács hivatalos közleményt bocsáthat ki a sajtó és más köztájékoztatási eszközök részére, a 
megtartott ülésekről, vagy a Tanács munkája és döntéshozatala szempontjából lényeges kérdések 
felmerülésekor.  
 A fontosabb kérdések megvitatása alkalmával, a Tanács az ülésen határozza meg a nyilvánosság 
tájékoztatásának módját.  
 

78. szakasz 
 
 A polgárok a Tanács, a Tanács elnöke vagy tagsága munkájáról mondott értékelését, bírálatait és 
javaslatait e Tanácshoz írásban nyújthatják be.   
 A Tanács elnöke, vagy az elnök által kijelölt tanácstag, szabály szerint, a soron következő első 
ülésen tájékoztatja a Tanácsot a polgároktól beérkezett, összes értékelésről, bírálatról és javaslatról, és 
javasolja a Tanács számára az ezeknek megfelelő záró határozatok meghozatalát, illetve a foganatosítandó 
intézkedéseket.  
 A meghozott záró határozatokról, illetve foganatosított intézkedésekről a Tanács értesíti a benyújtó 
személyt, az általa benyújtott értékelést, bírálatokat, javaslatokat tárgyaló tanácsüléstől számított 8 napon 
belül.  
 

79. szakasz 
 
 A Tanácsnak jogában áll úgy határozni, hogy egy határozat vagy más, e Tanács által indítványozott, 
meghozandó aktus tervezetéről, mely különösen nagy fontosságú a polgárok életét, munkáját illetően, a 
polgárok és/vagy a szakmai közélet véleményét is kikéri.  
 A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti döntés esetén, a Tanács megszabja az illető határozati javaslat 
vagy más aktus nyilvánossá tételének módját (a tervezet községi szervek internetes oldalán megjelentetett 
prezentációja, vagy a Község területén legnagyobb példányszámban forgalmazott napilapban való 
megjelentetés, ingyenes tájékoztató füzetek nyomtatása és terjesztése, közvita szervezése vagy egyéb által), 
az észrevételek és sugallatok benyújtásának módját és határidejét, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal 
tárgyalt iratok átvételével megbízott szervezeti egységét.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal illető szervezeti egysége köteles a benyújtott észrevételek és 
sugallatok megvitatására, s 15 napon belül az említettekről adott véleményének Tanácshoz való eljuttatására.  
 A Tanács véleményt mond a benyújtott észrevételekről és sugallatokról, melyről tájékoztatja a 
benyújtót, illetve a nyilvánosságot, a Tanács által megszabott módon.  
 
VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
80. szakasz 

 
 A jelen Ügyrend életbe lépésének napján hatályát veszíti A Községi Képviselő-testület Végrehajtó 
Tanácsának munkájáról szóló Ügyrend (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1995/1. szám).  
 

81. szakasz 
 
 Ezen Ügyrend a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
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Sor- 
szám 

TARTALOM OLDAL 

   
140. Végzés a topolyai Komgrad Kommunális Lakáskezelő és Építő Közvállalat tf. 2010. évi 

Gazdálkodási tervének és programjának jóváhagyásáról 
 312 

   
141. Végzés Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési 

és –rendezési Közvállalata 2009. évi Gazdálkodási programja módosításának 
jóváhagyásáról 312 

   
142. Végzés Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési 

és –rendezési Közvállalata 2010. évi Gazdálkodási programjának jóváhagyásáról 313 
   

143. Végzés a Topolyai Piac KV Kft 2010. évi Gazdálkodási programjának jóváhagyásáról 313 
   

144. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2009. évi Gazdálkodási programja 
módosításának és bővítésének jóváhagyásáról 314 

   
145. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2010. évi Gazdálkodási programjának 

jóváhagyásáról 
 314 

   
146. Határozat Topolya község 2009. évi költségvetésének újraelosztásáról 315 

   
147. Határozat Topolya község 2010. évi költségvetéséről 336 

   
148. Határozat a Topolya község területén működő anyakönyvi kőrzetekről 363 

   
149. Határozat a községi közigazgatási térítésről szóló határozat módosításáról 364 

   
150. Határozat a Topolya község szerveibe és szervezeteibe választott, kinevezett és 

hatáskörbe helyezett személyek fizetésének elszámolására és kifizetésére szolgáló 
szorzószámok meghatározásáról szóló határozat módosításáról és bővítéséről 367 

   
151. Határozat Topolya Község Szolidáris Lakásalapja alapítói határozatának hatályon kívül 

helyezéséről 
 368 

   
152. Határozat a községi árútartalékról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről 368 

   
153. Határozat a Helyi Felügyelő és Ellenőrző Szolgálatról szóló határozat hatályon kívül 

helyezéséről 369 
   

154. Végzés a Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Alapszabályának módosításáról 
szóló határozat jóváhagyásáról 
 369 

   
155. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat Alapszabályának módosításáról  szóló 

határozat jóváhagyásáról 370 
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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”. 

 

Sor- 
szám 

TARTALOM OLDAL 

156. Végzés a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola iskolaszéki tagjának felmentéséről 370 
   

157. Végzés a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola iskolaszéki tagjának kinevezéséről 371 
   

158. Végzés a bajsai Testvériség Egység Általános Iskola iskolaszéki tagjának kinevezéséről 371 
   

159. Végzés a Topolya község Idegenforgalmi Szervezete Igazgató Bizottsági elnökének 
felmentéséről 372 

   
160. Végzés a Topolya község Idegenforgalmi Szervezete Igazgató Bizottsági elnökének 

kinevezéséről 372 
   

161. Végzés a krivajai Vuk Karadžić Általános iskola épülete magánosításának 
kivizsgálásával megbízott Bizottság kinevezéséről 373 

   
162. Határozat a Költségvetési Felügyeleti Szolgálat alakításáról és munkájáról 374 

   
163. Topolya Községi Tanácsának  Ügyrendje 377 




