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93. 
 A politikai tevékenységek pénzügyi támogatásáról szóló törvény 16-19. szakaszai  (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2011/43. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának  4. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101,  2012/93, 2013/62. és 2013/63. szám), A 
helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakaszának 5. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 
2009/1. szám), Topolya község Statútuma 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 
2009/1. és 2010/6. szám) és Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2012/10. és 2013/8. szám) alapján, Topolya községi elnöke, 2013.07.22-én meghozta az 
alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A POLITIKAI SZUBJEKTUMOK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK  
2013. ÉVI ELOSZTÁSÁRÓL  

 
I. 

 
 A Topolya Községi Képviselő-testületében képviselővel rendelkező politikai szubjektumok 
részére, 840.000,00 dinár összegű eszközt, illetve havi 70.000,00 dinárt ítélnek oda,  ezek 2013. évi rendes 
működésének támogatása végett.  
 Az előző bekezdésben említett eszközöket Topolya község 2013. évi költségvetésének külön 
részében irányozták elő, mégpedig a 160. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 1. rész, 1.4. fejezet, 30. 
helyrendje alatt. 
 

II. 
 
 A politikai szubjektumok részére átutalandó, jelen végzés I. pontjának 1. bekezdésében említett, 
teljes eszközöket A politikai tevékenységek pénzügyi támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 17. szakaszának 2. bekezdésével összhangban osztják el, az alábbiak szerint: 
______________________________________________________________________________ 
Politikai szubjektumok                            Az adott időszakra járó                    Havi összeg 
                                                                  teljes összeg, dinárban                       dinárban 
 

Vajdasági Magyar Szövetség   285.600,00    23.800,00 
Demokrata Párt                                               134.400,00                               11.200,00 
Dr. Hadzsy János Polgárok Csoportja              75.600,00                             6.300,00 
Egyesült nyugdíjasok és szoc. igazságosság       75.600,00                                   6.300,00 
Vajdasági Szociáldemokrata Liga  109.200,00                            9.100,00 
Szerb Szocialista Párt      67.200,00                                   5.600,00 
Szerb Haladó Párt       92.400,00                                        7.700,00 
 

ÖSSZESEN:     840.000,00                               70.000,00 
 

 
III. 

 

 A jelen végzés II. pontjában említett, havi összegeket a politikai szubjektumok alábbi számláira 
utaljuk át: 
 
 A politikai szubjektum elnevezése:                 Számlaszáma: 
 

1. Vajdasági Magyar Szövetség      105-90071-58 
2. Demokrata Párt                      160-922827-72 
3. Dr. Hadzsy János Polgárok Csoportja                          160-5500101141765-44 
4. Egyesült Nyugdíjasok és Szociális Igazságosság         160-931670-24 
5. Vajdasági Szociáldemokrata Liga                355-1018124-92 
6. Szerb Szocialista Párt                        205-155110-67 
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7. Szerb Haladó Párt                                                        160-310519-10 
 

IV. 
 

          A Törvény 19. szakaszából kiindulván, a politikai szubjektumok kötelesek a jelen végzés II. 
pontjában szereplő eszközöket az illető politikai szubjektum működésére és eszméinek terjesztésére 
használni, jelesül:  
 

 - a választópolgárokkal és tagsággal folytatott munkára,   
- bemutatók, reklámanyagok és kiadványok költségeire,   
- közvélemény-kutatásra, képzésre, nemzetközi együttműködésre,  
- az alkalmazottak bérezésére és ennek járulékaira,  
- a kommunális kiadásokra, valamint   
- egyéb, hasonló tevékenységekre fordítani.  
 

emellett, a rendes működésre elosztott, évi szintű teljes eszközök legalább 5%-át kötelesek:  
 
 - szakmai továbbképzésre és felkészítésre,  

- nemzetközi együttműködésre és  
- a tagsággal való munkára fordítani. 

 
V. 

 
 Utasítjuk a Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a politikai szubjektumok 
részére utalja át az illető eszközöket, mégpedig legfeljebb a hónap 10. napjáig, az előző hónapot illetően.  
 

 
VI. 

 
 E végzés meghozatalával érvényét veszíti A politikai pártok 2013.01.06. és 2013.12.31. közötti, 
pénzügyi támogatásáról szóló, 4-27/2012-III. számú végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/8. 
szám). 
 

VII. 
 
 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, alkalmazása pedig 2013.01.01-től következik, 
emellett megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.   
 
TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE 
TOPOLYA                     
Szám: 4-34/2013-III Kókai-Mernyák Melinda,s.k.                           
Kelt: 2013.07.22. Topolya községi                                      
Topolya elnöke   
 
94. 
 A páciensek jogairól szóló törvény 42. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/45. szám) és 
Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 2. és 39. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. 
szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, annak 2013.07.23-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCS TOPOLYA KÖZSÉGBELI MEGALAKÍTÁSÁRÓL  
 

I. 
 Ezennel megalakítjuk a Topolya községbeli Egyészségügyi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács), 
2013. december 1-i hatállyal, az alábbi összetételben: 
1. Dr. Kerepeš Zoran, általános orvos, Bácskossuthfalva, Hunyadi János u. 3. - elnök - a helyi 
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önkormányzat képviselője; 
2.  Lekić Dragutin, jogász, Topolya, Széles u. 37. – tag – a páciensek által alapított polgári egyesület 
képviselője; 
3. Mentus Zita, jogász, Topolya, Bosznia u. 22. – tag  – a község területén működő egészségügyi 
intézmények képviselője; 
4. Predojević Milan, okl.jogász, Szabadka, Titó marsall sugárút 16/II/19.- tag  – a Köztársasági 
Egészségbiztosítási Alap topolyai kirendeltségének képviselője.       
 

II. 
 

 E Tanács a páciensek jogvédelmével kapcsolatos terület meghatározott feladatait látja el, 
mégpedig: 

1. megvitatja a páciensek alanyi jogaival szembeni jogsértéseket illető folyamodványokat, a 
rendelkezésre álló, kézbesített és begyűjtött bizonyítékok alapján; 

2. a megállapított tényállásról értesíti a folyamodvány benyújtóját és az egészségvédelmi 
intézmény igazgatóját, illetve a magánrendelő alapítóját – mely intézményekre a folyamodvány 
vonatkozott, emellett megfelelő javaslatokat tesz;  

3. megvitatja a páciensek tanácsadóinak jelentéseit, figyelemmel kíséri a páciensek jogainak 
megvalósulását a község területén, s intézkedéseket javasol a páciensek jogainak védelme és előmozdítása 
érdekében; 

4. évi jelentést tesz működéséről és az általa, a páciensek jogvédelme érdekében foganatosított 
intézkedésekről az illetékes községi szervhez, illetve az illetékes Vajdaság Autonóm Tartományi 
Titkársághoz, emellett a községi polgári jogvédőhöz.  

 
III. 

 

 A Tanács tagsága, munkája közben, köteles a személyi adatok védelméről szóló előírásokkal 
összhangban tevékenykedni.  

 

IV. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
TANÁCSA 
Szám: 50-1/2013-V 
Kelt: 2013.07.23. Kókai-Mernyák Melinda sk 
Topolya községi elnök  
 
95. 
 A társadalmi gyermekjólétről szóló törvény 35. szakaszának (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 1992/49, 1993/29, 1993/53, 1993/67, 1994/28, 1994/47, 1994/48, 1996/25, 2001/29, 
2002/16, 2003/62, 2003/64, 2005/101. és 2010/18. szám), A gyermekes családok pénzügyi 
támogatásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/16, 115/2005. és 
2009/107. szám) és Topolya község Statútuma 68. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya községi 
elnöke 2013.08.27-én meghozza 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 
  

A tárgyalt, Az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben 
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történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való jog érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló 
Szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat), szabályozzuk az iskoláskor előtti gyermekeknek a topolyai 
Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben (a továbbiakban: Intézmény) történő elhelyezésével kapcsolatos 
költségtérítésre való jog érvényesítésének feltételeit, módját és eljárását, a törvénnyel összhangban. 
 

2. szakasz 
 

 A gyermekek Intézményben való tartózkodását illető költségek térítésére vonatkozó jogával azon 
szülő, örökbefogadó és nevelőszülő/gyám rendelkezik, akinek lakhelye Topolya község területén van, az 
alábbi feltételek mellett: 
 
A) 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, azzal hogy a gazdasági díjazás költségei 10%-ban fizetendők; 

4. ugyanazon szülők, örökbefogadók vagy nevelőszülők két beíratott gyermeke esetében, mely 
gyermekek az Intézmény egész napos tartózkodást illető szolgáltatásait veszik igénybe, a második 
gyermek esetében a gazdasági díjazás költségei 15%-ban fizetendők; 

5. az Intézményben való egész napos tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat minden 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. 
 

A fenti tétel 2; 3. és 4. pontja alatti térítményre vagy kedvezményre való jogot a gyermekpótlék 
megvalósításának jogának fennállása mellett valósíthatják meg. 
 
B) FÉL NAPOS ELHELYEZÉS (3 és 5,5 éves életkorúak, illetve iskolai előkészítő program) 
 

 1. Az Intézményben való, fél napos tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a szociálisan veszélyeztetett 
családban felnövő gyermek, mely esetben az említett költségeket teljes egészében az Alapító viseli; 

2. Az Intézményben való, fél napos 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, fél napos tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat a család harmadik és 
negyedik gyermeke, azzal hogy a gazdasági díjazás költségei 10%-ban fizetendők; 

4.  Ugyanazon szülők, örökbefogadók vagy nevelőszülők két beíratott gyermeke esetében, mely 
gyermekek az Intézmény fél napos tartózkodást illető szolgáltatásait veszik igénybe, a második 
gyermek esetében a gazdasági díjazás költségei 15%-ban fizetendők; 

5. Az Intézményben való, fél napos tartózkodás költségtérítésére jogot formálhat minden 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. 

 
A fenti tétel 2; 3. és 4. pontja alatti térítményre vagy kedvezményre való jogot a gyermekpótlék 
megvalósításának jogának fennállása mellett valósíthatják meg. 
 

Az A) és B) pontok alatt nem felsorolt, összes egyéb alany esetében, az Intézményben való 
tartózkodás költségeit a szolgáltatások gazdasági díjazásának 20%-ában állapítjuk meg, azzal 
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hogy az iskolai előkészítő programban résztvevő gyermekek ellátási költségeinek 20% mértékét 
összhangba hoztuk Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 91. szakasza 1. bekezdésének 2. 
pontjával, valamint ugyanezen törvény 157. szakasza 2. bekezdésének 1. pontjával (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2009/72; 2011/52. és 2013/55. szám). 
 

3. szakasz 
 

A jelen Szabályzat 2. szakaszában tárgyalt jogok megvalósítása érdekében, az igénylés benyújtója köteles 
igénylést benyújtani s mellékelni az intézményben való tartózkodás költségtérítésére, az alábbi iratanyagot: 

 

1. Az igénylés benyújtója személyi igazolványának másolatát, 
2. A tárgyalt jog megvalósítását illető gyermekek bejelentett lakhelyéről szóló tanúsítványt, 
3. A család összes gyermekének születési anyakönyvi kivonatát, vagy a gyermekpótlékot illető jog 

megvalósítását megállapító, legutóbbi végzést, 
4. A gyermeknek az említett Intézménybe való beíratásáról szóló bizonylatot és 
5.  Topolya és Kishegyes Szociális Védelmi Központjának bizonylatát arról hogy a család szociálisan 

veszélyeztetett. 
 

   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, azzal 
hogy a tartózkodás költségtérítését illető jogot az igénylés benyújtásának napjától a folyó munkaév leteltéig 
ismerik el.  

A jelen Szabályzat 2. szakaszában tárgyalt jog megvalósításáról a Községi Közigazgatási Hivatal 
illetékes szerve határoz, a benyújtott iratanyag alapján. 
 

5.szakasz 
 

A Szabályzat 4. szakaszában foglalt szolgáltatásokkal elégedetlen felhasználók 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 szolgáltatásokat felhasználó szülők, nevelőszülők és gyámok kötelesek idejekorán, a jelen 
Szabályzat 2. szakaszában megállapított joguk változásának bekövetkeztétől számított 15 napon belül e 
változásokat bejelenteni. 

7. szakasz 
 

A jelen Szabályzat hatályba lépésének napjától érvényét veszíti Az iskoláskor előtti gyermekeknek 
a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben történő elhelyezésével kapcsolatos költségtérítésre való 
jog érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló, 110-1/2013-II-2. számú, 2013.02.05-i (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2013/3. szám) Szabályzat. 

E Szabályzat díjazásának összhangba hozatala évente két alkalommal végezhető. 
 

8. szakasz 
 

E Szabályzat, annak meghozatalának napján lép életbe, alkalmazása pedig 2013. szeptember 1-től 
következik, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

  
TOPOLYA KÖZSÉGI  
ELNÖKE 
Szám: 110-17/2013-II-2 
Kelt: 2013.08.27. Kókai-Mernyák Melinda sk. 
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TOPOLYA                                   községi elnök 
 
96. 

A társadalmi gyermekjólétről szóló törvény 67. szakaszának 3. bekezdése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 1992/49, 1993/29, 1993/53, 1993/67, 1994/28, 1994/47, 1994/48, 1996/25, 2001/29, 
2002/16, 2003/62, 2003/64, 2005/101. és 2010/18. szám), A gyermekgondozó intézmények szolgáltatásai 
díjazását megállapító mércékről szóló Szabályzat 3. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
1993/1. és 1996/6. szám) és Topolya község Statútumának 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2013.08.27-én meghozza az 
alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

 A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY GYERMEKEK FÉL 
NAPOS ÉS EGÉSZNAPOS ELHELYEZÉSÉT ILLETŐ SZOLGÁLTATÁSA  DÍJSZABÁSÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Ezennel megállapítjuk a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény gyermekek fél napos  és 
egésznapos elhelyezését illető szolgáltatásának, 2013. szeptember 1-től érvényes díjszabását, az alábbiak 
szerint:  
 
 

Az elhelyezés fajtája A gyermek elhelyezésének gazd. összege A szülők 
részvétele 

%-ban 

A szülőkre 
kirótt díj Havidíj Napidíj 

1.EGÉSZNAPOS 
TARTÓZKODÁS: 

    

- bölcsődei korcsoport  
 

25.895,00 (bölcsőde 1-3 é.) 1.294,75 20% 5.179,00 

- napközis korcsoport     

3 - 5,5 évesek 23.730,00 (napközi 3-5,5 é.) 
 

1.186,50 
 

20% 4.746,00 
 

5,5 - 6,5 évesek 19.755,00 (napközi 5,5-6,5 é.) 987,75 20% 3.951,00 
2. FÉL NAPOS 
TARTÓZKODÁS: 

    

Fiatalabb gyermekek  
3 - 5,5 évesek 

8.675,00  (fiatalabbak 3-5,5 é.) 433,75 (fiatalabbak) 20% 1.735,00 
 

Iskolai előkészítő  
program, 5,5 - 6,5 évesek 

4.700,00 (előkészítősök 5,5-6,5 é.) 235,00 (előkészítősök) 20% 940,00 

 
 

II. 
 

 E Végzés, annak meghozatala napján lép életbe, alkalmazása 2013. szeptember 1-től következik, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
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