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94. 

A társadalmi gyermekjóléti törvény  35. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 92/49, 93/29, 93/53, 

93/67, 94/28, 94/47, 94/48, 96/25 és 01/29, valamint 2002/16, 2003/62, 2003/64, 2005/101. és 2001/18. 

szám), A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény  25. szakasza (SzK Hivatalos 

Közlönye, 02/16, 2005/115. és 2009/107. szám) és Topolya község Statútuma 68. szakasza, 1. 

bekezdésének 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, 

Topolya községi elnöke 2011.10.28-án, meghozta az alábbi 

 

S Z A B Á L Y Z A T O T  

AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEKNEK A TOPOLYAI BAMBI  ISKOLÁSKOR  
ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRE VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK  
FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 

 

1. szakasz 
 

 E szabályzat az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben 

(a továbbiakban: Intézmény) történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog érvényesítésének 

feltételeit és módját, valamint ennek eljárását szabályozza Topolya község területén, A társadalmi 

gyermekjóléti törvénnyel összhangban (a továbbiakban: Törvény). 
 

2. szakasz 
 

 Az iskoláskor előtti gyermekek – az Intézmény szolgáltatásainak felhasználói, családjuk 

összetételétől függően, jogot formálhatnak az Intézményben való tartózkodásuk költségtérítésére, az alábbi 

feltételek mellett: 
 

А) Az egész napos tartózkodás felhasználói (bölcsődei és napközis korosztály): 
1. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a szociálisan veszélyeztetett 

családban felnövő gyermek, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

2. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhatnak a szülői gondozást 

nélkülöző gyermekek, akik gyámnál vagy nevelőszülőknél vannak elhelyezve, amennyiben 

gyermekpótlékra jogosultak, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító 

viseli; 

3. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a család harmadik és 

negyedik gyermeke, A harmadik és negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való 

elhelyezésének költségtérítése közelebbi feltételeiről és megvalósításának módjáról szóló 

Szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 2005/5; 2005/6. és 2006/2. szám) alapján, melyet a 

Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság támogat;  

4. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat azon szülői gondozást 

nélkülöző gyermek, mely a szociális védelmi intézményeknél van elhelyezve, illetve fejlődési 

rendellenességekkel küzdő gyermek, azzal a feltétellel hogy gyermekpótlékra való jogukat 

megvalósították, A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 23. és 24. 

szakasza alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/16; 2005/115. és 2009/107. szám), mely 

esetben az említett költségeket teljes egészében a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium 

támogatja, az illetékes szerv által benyújtott, havi jelentések alapján. 
 

B) A fél napos tartózkodás felhasználói (iskolai előkészítő program) 
1.    a fél napos tartózkodás szolgáltatását igénybe vevő, illetve emellett az iskolai előkészítő 

                    programban részt vevő gyermek esetében, a tartózkodás költségeit a gazdasági díjazás 20%-os 

                    mértékében kell megállapítani; 

2. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a szociálisan veszélyeztetett 

családban felnövő gyermek, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

3. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhatnak a szülői gondozást 

nélkülöző gyermekek, akik gyámnál vagy nevelőszülőknél vannak elhelyezve, amennyiben 

gyermekpótlékra jogosultak, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító 

viseli; 

4. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a család harmadik és 
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negyedik gyermeke, A harmadik és negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való 

elhelyezésének költségtérítése közelebbi feltételeiről és megvalósításának módjáról szóló 

Szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 2005/5; 2005/6. és 2006/2. szám) alapján, melyet a 

Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság támogat,  

5. az Intézményben való tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat azon szülői gondozást 

nélkülöző gyermek, mely a szociális védelmi intézményeknél van elhelyezve, illetve fejlődési 

rendellenességekkel küzdő gyermek, azzal a feltétellel hogy gyermekpótlékra való jogukat 

megvalósították, A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 23. és 24. 

szakasza alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/16; 2005/115. és 2009/107. szám), mely 

esetben az említett költségeket teljes egészében a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium 

támogatja, az illetékes szerv által benyújtott, havi jelentések alapján. 

A fent taglalt A. és B. pontok alatt nem felsorolt csoportokba tartozó gyermekek esetében, az 

Intézményben való tartózkodás költségeit e szolgáltatások gazdasági díjazásának 20%-os mértékében kell 

megállapítani.  

3. szakasz 
 

 A jelen Szabályzat 2. szakaszában tárgyalt jogok megvalósítása érdekében, a szolgáltatások felhasználója 

köteles igénylést benyújtani az intézményben való tartózkodás költségtérítésére, s mellékelni az alábbi iratanyagot: 

1. A Topolya és Kishegyes Szociális Védelmi Központjának bizonylatát arról hogy a család 

szociálisan veszélyeztetett, valamint 

2. A gyermekpótlékra való jogot megállapító végzés fénymásolatát.  
 

4. szakasz 
 

 A jelen Szabályzatban tárgyalt jogok megvalósításának eljárását a Községi Közigazgatási Hivatal 

illetékes szerve folytatja le, az Intézménnyel való együttműködésben.  

A gyermek Intézménynél való bejelentésekor, a jelen Szabályzat 2. szakaszának értelmében, 

ugyanezen Szabályzat 3. szakaszában felsorolt iratanyag benyújtása kötelező, az Intézményben való 

tartózkodás összköltségének térítésére való jog megvalósításának érdekében, minden tanévet illetően. 

 A jelen Szabályzat 2. szakaszában tárgyalt jog megvalósításáról a Községi Közigazgatási Hivatal 

illetékes szerve határoz, a benyújtott iratanyag alapján.  
 

5. szakasz 
 

 A szolgáltatások elégedetlen felhasználói panasszal élhetnek, az Intézményben való tartózkodás 

költségtérítésére való joguk alapján megállapított térítés mértékével kapcsolatban, melyet Topolya Községi 

Tanácsához nyújthatnak be, a költségtérítésről szóló végzés vételétől számított 15 (tizenöt) napon belül.  
 

6. szakasz 
 

 A szolgáltatások felhasználói kötelesek idejekorán, a jelen Szabályzat 2. szakaszában megállapított 

joguk elveszítésére vagy mértékére vonatkozó változások bekövetkeztétől számított 15 napon belül e 

változásokat bejelenteni.  

7. szakasz 
 

 A jelen Szabályzat hatályba lépésének napján, érvényét veszíti Az iskoláskor előtti gyermekeknek 

a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való 

jog érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló, 2007.08.28-i Szabályzat.  
 

8. szakasz 
 

 E Szabályzat meghozatalának napján lép életbe, melynek alkalmazása 2011. november 01-étől 

esedékes, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA  

KÖZSÉGI ELNÖKE 

Szám: 110-13/2011-II-2 

Kelt: 2011.10.28. Bábi Attila sk 

TOPOLYA községi elnök 

 

95. 
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Az egészségvédelemről szóló törvény 219. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

2005/107, 2010/88. és 2010/99. szám) és Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi  

 

V É G Z É S T  
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEKEN KÍVÜL ELHUNYTAK  
ELHALÁLOZÁSI OKÁNAK ÉS IDEJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁT  

ÉS A HALOTTI BIZONYÍTVÁNY KIBOCSÁTÁSÁT VÉGZŐ  
ORVOSOK KIJELÖLÉSÉRŐL  

 

1.szakasz 
 

A Topolya község területén, az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak elhalálozási okának 

és idejének megállapítására és a halotti bizonyítvány kibocsátására a topolyai Hadzsy János Egészségház 

alábbi orvosait jelöljük ki: 

− dr.Preradović Milovan,  

− dr.Kokrehel József,  

− dr.Mészáros Tibor,  

− dr.Despenić Milan,  

− dr.Kerepeš Zoran,  

− dr.Somogyi Zita,  

− dr.Radujković Drago,  

− dr.Cvetićanin Plavšić Dobrila,  

− dr.Tótisaszegi Sándor,  

− dr.Petković I Stana, 

− dr.Mijajlović Ksenija 

− dr.Balai Sziveli Bernadett, 

− dr.Tót Ferenc, 

− dr.Kucserka Mihály,  

− dr. Martinović Katarina,  

− dr.Vukelić Vesna,  

− dr. Grujić Roland,  

− dr. Agyánszki János, 

− dr. Illés Csilla,  

− dr. Martinović Viktorija, 

− dr. Červenak Danijela, 

− dr.Tót Elvira és  

− dr. Mrakić Vesna.   
 

2. szakasz 
 

 Az elhalálozás okának és idejének megállapítását, valamint a halotti bizonyítvány kibocsátását a 

jelen végzés 1. szakaszában szereplő orvosok Topolya község minden anyakönyvi körzetét illetően 

ellátják.  
 

3. szakasz 
 

 A jelen végzés 1. szakaszában szereplő teendőkhöz szükséges eszközöket Topolya községi 

költségvetéséből biztosítják.  

 

4. szakasz 
 

 A Topolya község és a topolyai Dr Hadzsy János Egészségház közötti, kölcsönös jogviszonyt 

szerződésben szabályozzák.  

 

5. szakasz 



Број 10. 23.11.2011. СТРАНА   272. OLDAL 2011.11.23. 10. szám 

 
 

 

 

 

 E végzés Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 

életbe.  

TOPOLYA KÖZSÉGI                                                                        Bábi Attila sk. 

ELNÖKE                                                                                            községi elnök 

Szám: 51-1/2011 

Kelt: 2011.11.16. 

Topolya 

 

 

 

 

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

            szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2011. évre 12.555,00  

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

            község Hivatalos Lapjára”.. 

 

 

Sor 

szám 
T A R T A L O M OLDAL 

   

94. Szabályzat az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti 

Intézményben történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog 

érvényesítésének feltételeiről és módjáról 269 

   

95. Végzés az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak elhalálozási okának és 
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