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187. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. és 47. szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101; 2011/101; 2012/93; 2013/62. és 2013/63. szám) és 
Topolya község Statútuma  42. szakaszának 2. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1. és  
2010/6 szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013. 
december 18-i ülésén, meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T  

 

TOPOLYA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL 

 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1.szakasz 
 

A Topolya község 2013. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2012/10. szám – a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul és ezek után így hangzik:  

„Topolya község 2013. évi bevételei és illetéményei, valamint kiadásai és költségei (a 
továbbiakban: költségvetése), az alábbiakból áll: 

 

A. BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA    
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel, jövedelem 946.484.027,00 
1.1. FOLYÓ BEVÉTEL, melyből: 946.484.027,00 
   - költségvetési tartalék 916.834.136,00 

   - saját bevétel 0,00 

   - átutalások 29.649.891,00 

1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL 0,00 
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és kiadás  1.037.150.000,00 
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK melyből: 805.170.540,00 
   - folyó költségvetési kiadások  775.857.649,00 

   - saját bevételből megejtett kiadás  0,00 

   - átutalások 29.312.891,00 

2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, melyből: 231.979.460,00 
   - folyó költségvetési kiadások 231.642.460,00 

   - saját bevételből megejtett kiadás 0,00 

   - átutalások 337.000,00 

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (7. + 8. rovat) - (4. + 5. rovat)  -90.665.973,00 
Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai  17.060.000,00 
Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 0,00 
TELJES FISKÁLIS HIÁNY -107.725.973,00 
B. PÉNZÜGYI SZÁMLA   
Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel  0,00 
Adósságvállalásból származó bevétel 0,00 
Korábbi évek felhasználatlan eszközei  115.375.973,00 
Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások 7.650.000,00 
NETTÓ FINANSZÍROZÁS 107.725.973,00 

 
   A költségvetés bevételeit és jutalékait, illetve költségeit és kiadásait az alábbi összegek alapján állapítjuk meg:” 

 

LEÍRÁS 
Gazdasági 
besorolás 

Összeg 
dinárban 

1 2 3 
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK   946.484.027,00 
1. Adóbevétel 71 589.690.000,00 
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     1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre 
kivetett adó  (helyi járulékot kivéve) 711 481.500.000,00 
     1.2 Helyi járulék 711180 103.000.000,00 
     1.3 Vagyonadó 713 84.310.000,00 
     1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók 714 14.480.000,00 
     1.5 Egyéb adók 716 9.400.000,00 
2. Adón kívüli bevétel, melyből 74 174.152.136,00 
   - a térítmények egyes fajtáinak meghatározott 

rendeltetése van (céleszköz-bevételek) 741510, 743324 1.650.000,00 

   - az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földek 

bérbeadásából származó bevétel 741522 133.875.000,00 

3. Adományok 731+732 0,00 
4. Átutalások 733 182.641.891,00 
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 8 0,00 
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE 
SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK    1.037.150.000,00 
1. Folyó kiadások 4 805.170.540,00 
     1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek  41 194.017.196,00 
     1.2. Áruk és szolgáltatások használata 42 161.216.536,00 
     1.3. Kamatok visszatérítése 44 1.200.000,00 
     1.4. Szubvenciók 45 10.200.000,00 
     1.5. Szociális biztosításból származó jogok 47 42.523.000,00 
     1.6. Egyéb kiadások 48+49 53.161.016,00 
2. Átutalások 463+465 342.852.792,00 
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások  5 231.979.460,00 
4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 
(kivéve 6211) 62 0,00 
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS 
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK    0,00 
1. Kölcsönök visszatérítéséből és pénzügyi vagyon 
eladásából származó bevételek  92  0,00 
2. Adósságvállalás 91 0,00 
     2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél 911 0,00 
     2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912 0,00 
ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI 
VAGYON BESZERZÉSE    24.710.000,00 
3. Adósság visszatéríséts 61 7.650.000,00 
   3.1. Adósság visszatérítése belföldi hitelezőknek 611 7.650.000,00 
   3.2. Adósság visszatérítése külföldi hitelezőknek 612 0,00 
   3.3. Adósság visszatérítése jótállás alapján  613 0,00 
4. Pénzügyi vagyon beszerzése  6211 17.060.000,00 
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, 
FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK   3 115.375.973,00 

 
2.szakasz 

A határozat 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: 
„A jelen határozat 1. szakaszában szereplő költségvetési hiány fedezetéhez szükséges eszközök 

90.665.973 dinárt tesznek ki, a 7.650.000,00 dinár összegű tartozás törlesztésére és  17.060.000,00 dinár 
összegű pénzügyi vagyon beszerzésére, melyeket a korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközökből 
fedezünk, s melyek összege 115.375.973,00 dinár.”  

 
3.szakasz 

 

A határozat 3. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul: 
 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   773. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

  
 
 

 
Gazda-

sági 
besoro- 

lás 

BEVÉTELNEM 
A 2013. ÉVI 

TERVEZETT 
BEVÉTELEK 

  7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK    

711 
JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI 
ADÓ   

711110 Keresetek utáni adó 306.800.000,00 

711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 18.500.000,00 

711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 23.500.000,00 

711160 Személyek biztosítási jövedelme utáni adó  200.000,00 

711190 Egyéb jövedelemadók 29.500.000,00 

  711 ÖSSZESEN: 378.500.000,00 

713 VAGYONADÓ   

713120 Vagyonadó 41.000.000,00 

713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 3.300.000,00 

713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 40.000.000,00 

713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 10.000,00 

  713 ÖSSZESEN: 84.310.000,00 

714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ   

714420 Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték 10.000,00 

714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 350.000,00 

714510 Gépjárművek utáni adók   

714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 11.500.000,00 

714514 - Gépjárművek utáni évi díj 0,00 

714543 A termőföld átminősítéséért járó térítés 200.000,00 

714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 600.000,00 

714549 
SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért 
fizetendő térítés  500.000,00 

714552 Tartózkodási illeték 700.000,00 

714562 Környezetvédelmi és –fejlesztési díj 610.000,00 

714570 Községi kommunális illetékek 10.000,00 

  714 ÖSSZESEN: 14.480.000,00 

716 EGYÉB ADÓK   

716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 9.400.000,00 

  716 ÖSSZESEN: 9.400.000,00 

732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI   

732151 Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 0,00 

  732 ÖSSZESEN: 0,00 

733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI   

733151 Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalása a község javára  0,00 

733152 Köztársaság más folyó eszközeinek átutalása község javára   0,00 

733154 Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára   0,00 

733156 VAT folyó céleszközátutalásai 14.386.957,00 

733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalása a község javára  152.992.000,00 

733251 Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 0,00 

733252 VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 15.262.934,00 

  733 ÖSSZESEN: 182.641.891,00 

741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK   
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741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 11.600.000,00 

741510 Természeti javak használatának díja  150.000,00 

741522 Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök 133.875.000,00 

  Terület- és telekhasználati díj   

741530 - kommunális illetékek  1.600.000,00 

741534 - városi építési telek használati díja 7.800.000,00 

  741 ÖSSZESEN: 155.025.000,00 

742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEVÉTEL   

742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 25.136,00 

742251 Községi közigazgatási illetékek 282.000,00 

742253 Telekrendezési díj 8.000.000,00 

742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.500.000,00 

  742 ÖSSZESEN: 12.807.136,00 

743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON   

743324 Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel  1.500.000,00 

743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 20.000,00 

  743 ÖSSZESEN: 1.520.000,00 

745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK   

745151 Egyéb bevételek a község javára 4.800.000,00 

  745 ÖSSZESEN: 4.800.000,00 

7 7. ROVAT ÖSSZESEN 843.484.027,00 

  
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 0,00 

  921. ÖSSZESEN 0,00 

9 9.  ROVAT  ÖSSZESEN 0,00 

711180 Helyi járulékok  103.000.000,00 

7+8+9 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZ. ÁLLÓ FOLYÓ ESZKÖZEI ÖSSZESEN 946.484.027,00 

311712 Különleges rendeltetésű, előző évekből áthozott eszközök 83.685.440,00 

321311 Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 31.690.533,00 

  Támogatási források:   

01 Költségvetési bevétel 916.834.136,00 

07 Más hatósági szintek adományai/átutalásai (733156, 733252) 29.649.891,00 

13 Korábbi évekből áthozott bevételi többlet 115.375.973,00 

  KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.061.860.000,00 

  A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei 83.128.000,00 

  ÖSSZESEN 1.144.988.000,00 
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3a. szakasz 
 
A határozat 6. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul: 
 

Feladat- 
kör 

LEÍRÁS 
Községi 

költségvetésből 

Felhasználók 
egyéb 

forrásaiból 
ÖSSZESEN 

000 Szociális védelem 27.994.000,00 0,00 27.994.000,00 

100 Általános közszolgáltatások 179.431.508,00 1.219.000,00 180.650.508,00 

200 Honvédelem 500.000,00 0,00 500.000,00 

300 Közrend és nyugalom 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

400 Gazdasági teendők 225.347.000,00 0,00 225.347.000,00 

500 Környezetvédelem 67.217.000,00 34.500.000,00 101.717.000,00 

600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 321.819.754,00 12.536.000,00 334.355.754,00 

700 Egészségügy 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 

800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 60.134.400,00 8.943.000,00 69.077.400,00 

900 Oktatás 169.416.338,00 25.930.000,00 195.346.338,00 

  
KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 1.061.860.000,00 83.128.000,00 1.144.988.000,00 

 
4.szakasz 

 

A határozat 2. szakasza módosul és így hangzik: 
„A költségvetés és a felhasználók összesen 1.144.988.000,00 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 194.017.196,00 15.390.000,00 209.407.196,00 

411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 157.534.488,00 9.792.000,00 167.326.488,00 

412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 28.307.708,00 1.728.000,00 30.035.708,00 

413 Természetbeni térítések 415.000,00 70.000,00 485.000,00 

414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 4.190.000,00 3.050.000,00 7.240.000,00 

415 Foglalkoztatottak térítményei 2.805.000,00 750.000,00 3.555.000,00 

416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 

42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 161.216.536,00 14.333.000,00 175.549.536,00 

421 Állandó költségek 27.302.500,00 3.633.000,00 30.935.500,00 

422 Útiköltségek 860.000,00 90.000,00 950.000,00 

423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 58.086.536,00 965.000,00 59.051.536,00 

424 Szakosított szolgáltatások 38.841.000,00 800.000,00 39.641.000,00 

425 Folyó javítások és karbantartás 18.928.000,00 3.580.000,00 22.508.000,00 

426 Anyagköltségek 17.198.500,00 5.265.000,00 22.463.500,00 

44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE 1.200.000,00 10.000,00 1.210.000,00 

441 Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése 1.200.000,00 10.000,00 1.210.000,00 

45 TÁMOGATÁSOK 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 

451 
Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 
szervezeteknek szánt támogatások 

10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 

454 Magánvállalatok támogatása  0,00   0,00 
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46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 342.852.792,00 49.136.000,00 391.988.792,00 

463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 341.552.792,00 49.136.000,00 390.688.792,00 

465 Egyéb adományok, támogatások, átutalások  1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 42.523.000,00 0,00 42.523.000,00 

472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 42.523.000,00 0,00 42.523.000,00 

48 EGYÉB KIADÁSOK 52.817.700,00 100.000,00 52.917.700,00 

481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 47.607.000,00 0,00 47.607.000,00 

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

711.000,00 100.000,00 811.000,00 

483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 4.499.700,00 0,00 4.499.700,00 

49 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT 
ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK   

343.316,00 0,00 343.316,00 

499 Tartalékeszközök 343.316,00 0,00 343.316,00 

51 ALAPESZKÖZÖK 230.129.460,00 4.159.000,00 234.288.460,00 

511 Épületek és építészeti létesítmények 218.446.000,00 3.719.000,00 222.165.000,00 

512 Gépek és felszerelés 9.424.960,00 380.000,00 9.804.960,00 

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

514 Kultivált vagyon 0,00 0,00 0,00 

515 Nem anyagi természetű vagyon 2.258.500,00 60.000,00 2.318.500,00 

52 TARTALÉKOK 140.000,00 0,00 140.000,00 

523 További forgalmazásra szánt árutartalékok 140.000,00 0,00 140.000,00 

54 TERMÉSZETI VAGYON 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00 

541 Földterületek 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00 

61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 

611 Alapösszeg törlesztése belföldi hitelezőknek 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 

62 PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 17.060.000,00 0,00 17.060.000,00 

621 Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése 17.060.000,00 0,00 17.060.000,00 

  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 1.061.860.000,00 83.128.000,00 1.144.988.000,00 
 

5. szakasz 
 

A határozat 9. szakaszában szereplő 5.452.525,00 összeg  143.316,00 összegre módosul. 
 

6. szakasz 
 

A határozat 11. szakaszában szereplő 238.360.488,00 összeg 241.744.738,00 összegre módosul. 
 

7. szakasz 
 

A határozat 18. szakaszában szereplő 7,5  mennyiség 7,95 mennyiségre módosul. 
 

8. szakasz 
 

A határozat 19. szakaszának 1. bekezdésében szereplő 1.041.054.000,00 összeg 1.061.860.000,00 
összegre módosul. 

A határozat 19. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik: 
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9. szakasz 
 

A községi eszközök felhasználói kötelesek jogszabályügyi okirataikat idejekorán meghozni, illetve 
Topolya Községi Képviselő-testületének megfelelő jogszabályaival és határozataival összhangba hozni  
 Amennyiben a költségvetés felhasználói az előző bekezdés rendelkezéseivel nem összhangban 
járnának el, a községi költségvetésből való átutalásokat megszüntetik. 
 

10. szakasz 
 

A 143. helyrenden mérlegelt, 2.400.000,00 dinár összegű eszközök (Általános jelentőségű 
projektumok társtámogatása) – vésztartalékot képeznek. 
 

11. 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: 400-64/2013-III Fazekas Róbert 
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 

 
 

188. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 

32. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 
2010/73; 2010/101; 2011/101. és 2012/93. szám) 43. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya 
község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1 és 2010/6 szám) 42. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya 
Községi Képviselő-testülete, a 2013. december 18-i ülésén, meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T   

 
TOPOLYA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
1. szakasz 

 
 Topolya község 2014. évi költségvetésének bevétele és jutalékai, valamint kiadásai és költségei (a 
továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból állnak: 
 

A. BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA    

1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel, jövedelem 959.726.000,00 
1.1. FOLYÓ BEVÉTEL, melyből: 959.726.000,00 
   - költségvetési tartalék 937.966.000,00 

   - saját bevétel 0,00 

   - átutalások 21.760.000,00 

1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL 0,00 

2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és kiadás  986.221.000,00 
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK melyből: 700.169.332,00 
   - folyó költségvetési kiadások  678.409.332,00 
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   - saját bevételből megejtett kiadás  0,00 

   - átutalások 21.760.000,00 

2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, melyből: 286.606.668,00 
   - folyó költségvetési kiadások 286.606.668,00 

   - saját bevételből megejtett kiadás 0,00 

   - átutalások 0,00 

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (7. + 8. rovat) - (4. + 5. rovat)  -27.050.000,00 
Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai  0,00 

Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 0,00 

TELJES FISKÁLIS HIÁNY -27.050.000,00 

B. PÉNZÜGYI SZÁMLA   
Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel  0,00 

Adósságvállalásból származó bevétel 0,00 

Korábbi évek felhasználatlan eszközei  35.000.000,00 

Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások 7.950.000,00 

NETTÓ FINANSZÍROZÁS 27.050.000,00 
 

A költségvetés bevételeit és jutalékait, illetve költségeit és kiadásait az alábbi összegek alapján állapítjuk meg: 

LEÍRÁS 
Gazdasági 
besorolás 

Összeg 
dinárban 

1 2 3 
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK    959.726.000,00 
1. Adóbevétel 71 607.856.000,00 
     1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre 
kivetett adó  (helyi járulékot kivéve) 711 481.048.180,00 
     1.2 Helyi járulék 711180 112.148.180,00 
     1.3 Vagyonadó 713 103.507.820,00 
     1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók 714 13.400.000,00 
     1.5 Egyéb adók 716 9.900.000,00 
2. Adón kívüli bevétel, melyből 74 171.691.785,00 
   - a térítmények egyes fajtáinak meghatározott 

rendeltetése van (céleszköz-bevételek) 741510, 743324 1.500.000,00 

   - az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földek 

bérbeadásából származó bevétel 741522 142.300.000,00 

3. Adományok 731+732 18.000.000,00 
4. Átutalások 733 162.178.215,00 
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 8 0,00 
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE 
SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK    986.776.000,00 
1. Folyó kiadások 4 700.169.332,00 
     1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek  41 201.780.540,00 
     1.2. Áruk és szolgáltatások használata 42 245.579.411,00 
     1.3. Kamatok visszatérítése 44 1.250.000,00 
     1.4. Szubvenciók 45 7.140.000,00 
     1.5. Szociális biztosításból származó jogok 47 51.673.000,00 
     1.6. Egyéb kiadások 48+49 66.057.562,00 
2. Átutalások 463+465 126.688.819,00 
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások  5 286.606.668,00 
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4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 
(kivéve 6211) 62 0,00 
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS 
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK    0,00 
1. Kölcsönök visszatérítéséből és pénzügyi vagyon 
eladásából származó bevételek  92  0,00 
2. Adósságvállalás 91 0,00 
     2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél 911 0,00 
     2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912 0,00 
ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI 
VAGYON BESZERZÉSE    7.950.000,00 
3. Adósság visszatéríséts 61 7.950.000,00 
   3.1. Adósság visszatérítése belföldi hitelezőknek 611 7.950.000,00 
   3.2. Adósság visszatérítése külföldi hitelezőknek 612 0,00 
   3.3. Adósság visszatérítése jótállás alapján  613 0,00 
4. Pénzügyi vagyon beszerzése  6211 0,00 
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, 
FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK   3 35.000.000,00 

 
2. szakasz 

 
A jelen határozat 1. szakaszában szereplő költségvetési hiány fedezetéhez szükséges eszközök 

27.050.000,00 dinárt tesznek ki, a 7.950.000,00 dinár értékű tartozás törlesztésével, melyeket az előző 
évekből áthozott, 35.000.000,00 dinár összegű eszközökkel fedezünk. 

 

3. szakasz 
 

 A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnemek szerint a következő: 
 

Gazda-
sági 

besoro- 
lás 

BEVÉTELNEM 
A 2014. ÉVI 
VÁRHATÓ 

BEVÉTELEK 

  7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK    

711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ   

711110 Keresetek utáni adó 293.300.000,00 

711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 19.500.000,00 

711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 23.200.000,00 

711160 Személyi biztosítás bevételére kivetett adó  200.000,00 

711180 Helyi járulék 112.148.180,00 

711190 Egyéb jövedelemadók 32.700.000,00 

  711 ÖSSZESEN: 481.048.180,00 

713 VAGYONADÓ   

713120 Vagyonadó 58.197.820,00 

713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 3.300.000,00 

713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 42.000.000,00 

713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 10.000,00 

  713 ÖSSZESEN: 103.507.820,00 

714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ   

714420 Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték 10.000,00 

714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 350.000,00 

714510 Gépjárművek utáni adók   

714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 11.600.000,00 
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714514 - Gépjárművek utáni évi díj   

714543 A termőföld átminősítéséért járó térítés 100.000,00 

714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 0,00 

714549 
SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő 
térítés  530.000,00 

714552 Tartózkodási illeték 700.000,00 

714562 Környezetvédelmi és –fejlesztési díj 100.000,00 

714570 Községi kommunális illetékek 10.000,00 

  714 ÖSSZESEN: 13.400.000,00 

716 EGYÉB ADÓK   

716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 9.900.000,00 

  716 ÖSSZESEN: 9.900.000,00 

732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI   

732251 Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 18.000.000,00 

  732 ÖSSZESEN: 18.000.000,00 

733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI   

733151 Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalása a község javára  0,00 

733152 Köztársaság más folyó eszközeinek átutalása község javára   0,00 

733154 Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára   0,00 

733156 VAT folyó céleszközátutalásai 3.760.000,00 

733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalása a község javára  158.418.215,00 

733251 Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 0,00 

733252 VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 0,00 

  733 ÖSSZESEN: 162.178.215,00 

741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK   

741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 12.155.000,00 

741510 Természeti javak használatának díja  150.000,00 

741522 Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök 142.300.000,00 

  Terület- és telekhasználati díj   

741530 - kommunális illetékek  1.300.000,00 

741534 - városi építési telek használati díja 0,00 

  741 ÖSSZESEN: 155.905.000,00 

742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEVÉTEL   

742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 16.785,00 

742251 Községi közigazgatási illetékek 300.000,00 

742253 Telekrendezési díj 4.400.000,00 

742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.700.000,00 

  742 ÖSSZESEN: 9.416.785,00 

743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON   

743324 Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel  1.350.000,00 

743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 20.000,00 

  743 ÖSSZESEN: 1.370.000,00 

745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK   

745151 Egyéb bevételek a község javára 5.000.000,00 

  745 ÖSSZESEN: 5.000.000,00 

7 7. ROVAT ÖSSZESEN 959.726.000,00 

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

811122 Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek  0,00 

8 8. ROVAT ÖSSZESEN   0,00 
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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  0,00 

  921. ÖSSZESEN  0,00 

9 9.  ROVAT  ÖSSZESEN  0,00 

7+8+9 
KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FOLYÓ ESZKÖZEI 
ÖSSZESEN 959.726.000,00 

311712 Különleges rendeltetésű, előző évekből áthozott eszközök 35.000.000,00 

321311 Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet   

  Támogatási források:   

01 Költségvetési bevétel 937.966.000,00 

06 Nemzetközi szervezetek adományai 18.000.000,00 

07 Más hatósági szintek adományai/átutalásai (733156, 733252) 3.760.000,00 

13 Korábbi évekből áthozott bevételi többlet 35.000.000,00 

  KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 994.726.000,00 

  A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei 81.452.754,00 

  ÖSSZESEN 1.076.178.754,00 

 
4. szakasz 

 
 A község 2014-ben az Európai Unió fejlesztési támogatására számít, mely értéke 198.082,39 euró, 
illetve 22.779.589,85 dinár, társtámogatási eszközök biztosítási kötelezettsége mellett, mely összege 
29.223,00 euró, illetve 3.360.645,00 dinár, az alábbi projektumokat illetően:  
 

A projektum elnevezése és 
felhasználója 

A teljes időszakra 
számított euro érték 

Az EU eszközei 2013-ban A 2014. évi 
társtámogatás 

összege 
dinárban 

EU-s 
eszközök 

Társtámo-
gatás 

Euróban Dinárban 

REPRO – Határon átnyúló, 
megújuló energia hasznosítását 
illető projektumok cseréje  

76.978,67 14.662,60 15.395,73 1.770.508,95 300.035,00 

Az ösvények összekötik az embereket 130.095,00 23.114,25 104.749,66 12.046.210,90 1.478.900,00 
Fine arts in development of 
Bácska region’s tourism - FAB 169.517,20 29.914,80 77.938,00 8.962.870,00 1.581.710,00 

ÖSSZESEN 376.590,87 67.691,65 198.082,39 22.779.589,85 3.360.645,00 
  

A tárgyalt szakasz 1. bekezdésében szereplő, 2013. évi társtámogatásra előirányzott eszközöket a 
jelen határozat külön részében osztottuk el. 

 
5. szakasz 

 
 A költségvetési felhasználók tervezett tőkeszintű kiadásait a 2014, 2015 és 2016. évre az alábbi 
áttekintésben tüntettük fel: 
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6. szakasz 
 

A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat az említett projektumokra összesen  
336.437.000,00 dinárt irányoz elő. A pénzforrások szerint, az eszközöket az alábbi módon biztosítják: 

- a költségvetés folyó bevételeiből, 274.567.000,00 dinár értékben,  
- az egyéb forrásokból, 61.871.000,00 dinár értékben. 

 
7. 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 27.137.000,00 0,00 27.137.000,00 

100 Általános közszolgáltatások 362.739.281,00 12.918.504,00 375.657.785,00 

200 Honvédelem 500.000,00 0,00 500.000,00 

300 Közrend és nyugalom 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

400 Gazdasági teendők 189.641.180,00 371.100,00 190.012.280,00 

500 Környezetvédelem 24.486.000,00 0,00 24.486.000,00 

600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 153.026.400,00 33.850.650,00 186.877.050,00 

700 Egészségügy 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 

800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 60.522.240,00 7.695.000,00 68.217.240,00 

900 Oktatás 167.973.899,00 26.617.500,00 194.591.399,00 

  

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 994.726.000,00 81.452.754,00 1.076.178.754,00 

  
8.szakasz 

 
 A költségvetés és a felhasználók összesen 1.075.623.754,00 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 201.780.540,00 15.397.100,00 217.177.640,00 

411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 160.682.654,00 10.507.175,00 171.189.829,00 
412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 28.876.386,00 1.854.925,00 30.731.311,00 
413 Természetbeni térítések 547.500,00 35.000,00 582.500,00 
414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 3.992.000,00 2.150.000,00 6.142.000,00 
415 Foglalkoztatottak térítményei 2.687.000,00 850.000,00 3.537.000,00 
416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 995.000,00 0,00 995.000,00 
417 Képviselők térítményei 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 245.579.411,00 54.137.154,00 299.716.565,00 
421 Állandó költségek 56.637.615,00 19.119.354,00 75.756.969,00 
422 Útiköltségek 20.570.100,00 565.620,00 21.135.720,00 
423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 37.457.050,00 6.867.860,00 44.324.910,00 
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424 Szakosított szolgáltatások 57.770.488,00 2.807.000,00 60.577.488,00 
425 Folyó javítások és karbantartás 50.140.318,00 14.504.000,00 64.644.318,00 
426 Anyagköltségek 23.003.840,00 10.273.320,00 33.277.160,00 

43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 134.000,00 134.000,00 
431 Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 134.000,00 134.000,00 

44 KAMATOK VISSZATÉRÍTÉSE 1.250.000,00 10.000,00 1.260.000,00 
441 Belföldi kamatok visszatérítése 1.250.000,00 10.000,00 1.260.000,00 

45 TÁMOGATÁS 7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 

451 
Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 
szervezeteknek szánt támogatások 

7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 

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

46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 126.688.819,00 3.600.000,00 130.288.819,00 
463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 117.388.819,00 3.600.000,00 120.988.819,00 

465 Más adományok, átutalások és átvitel  9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 

47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 51.673.000,00 115.000,00 51.788.000,00 
471 Szociális biztonságra való jogok 50.000,00 0,00 50.000,00 
472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 51.623.000,00 115.000,00 51.738.000,00 

48 EGYÉB KIADÁSOK 63.219.500,00 2.844.500,00 66.064.000,00 
481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 62.296.300,00 2.695.000,00 64.991.300,00 

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

823.200,00 149.500,00 972.700,00 

483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 100.000,00 0,00 100.000,00 

49 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT 
ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK   

2.838.062,00 0,00 2.838.062,00 

499 Tartalékeszközök 2.838.062,00 0,00 2.838.062,00 

51 ALAPESZKÖZÖK 286.506.668,00 5.215.000,00 291.721.668,00 
511 Épületek és építészeti létesítmények 275.121.948,00 4.410.000,00 279.531.948,00 
512 Gépek és felszerelés 10.084.720,00 805.000,00 10.889.720,00 
513 Egyéb alapeszközök 0,00 0,00 0,00 
514 Kultivált vagyon 0,00 0,00 0,00 
515 Nem pénzügyi természetű vagyon 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

52 TARTALÉKOK 100.000,00 0,00 100.000,00 
523 További forgalmazásra szánt árutartalékok  100.000,00 0,00 100.000,00 

54 TERMÉSZETI VAGYON 0,00 0,00 0,00 
541 Földterületek 0,00 0,00 0,00 

61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 
611 Alapösszeg törlesztése belföldi hitelezőknek 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 

62 PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 0,00 0,00 0,00 
621 Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése 0,00 0,00 0,00 

  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI: 994.726.000,00 81.452.754,00 1.076.178.754,00 
 

9. szakasz 
 

 Az állandó költségvetési tartalékra 200.000,00 dinárt irányoztunk elő. 
 Az állandó költségvetési tartalék használatáról szóló végzést a községi elnök javaslatára a Községi 
Tanács hozza.  
 Az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló jelentést Topolya Községi Képviselő-
testületéhez juttatják el, a költségvetés zárszámadásának mellékleteként. 
 

10.szakasz 
 

 A tervezett bevételek 2.638.062,00 dinár összegű részét folyó költségvetési tartalékként tartják 
vissza. 
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 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket előre nem tervezett rendeltetésre, célra 
használják, melyekre nincsenek megállapított tételek, vagy rendeltetés, vagy olyan esetekre, mikor az év 
folyamán bebizonyosodna hogy a tervezett összegek elégtelennek bizonyulnak. 
 A tárgyalt szakasz eszközeinek felhasználásáról Topolya községi elnöke dönt, a Községi 
Közigazgatási Hivatal pénzügyért felelős szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a 
közvetlen költségvetési felhasználók között osztják el, s melyek a meghatározott célra rendelt összegek 
növelését szolgálják. 

 
11.szakasz 

 
 A jelen határozat 1. szakaszában említett bevétel 112.148.180,00 dinár értékű része a helyi járulékot 
képezi, mely megvalósulását helyi közösségenként, külön tartják nyilván. A helyi járulék megvalósított 
eszközeit a költségvetésből a helyi közösségek javára utalják át, mégpedig a helyi járulék bevezetéséről 
szóló határozatban kitűzött célokra, e bevételek megvalósulásának összegéig 
 

12. szakasz 
 

A jelen határozat 1. szakaszában említett bevétel 261.533.138,00  dinár értékű részét a polgárok 
törvény által szavatolt, oktatást, művelődést, testnevelést, tájékoztatást, valamint szociális, gyermek- és 
egészségvédelmét illető jogainak pénzügyi támogatására irányozzák elő. 
 

13. szakasz 
 

A költségvetési eszközök terhére, a költségvetés felhasználója csak a jelen határozat által 
megállapított átutalás összegéig vállalhat kötelezettséget. 

Kivételes esetben, amennyiben a kötségi költségvetésben, felsőbb hatalmi szintek okiratai folytán, 
rendeltetésszerű átutalást ítélnek oda, ideértve a természeti csapások folytán átutalt kártérítési össszegeket, 
valamint pénzadományokról szóló szerződéseket, melyek összegei a jelen határozat meghozatalakor még 
ismeretlenek voltak, a pénzügyben illetékes igazgatási szerv, A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. 
szakaszával összhangban, az említett okirat alapján, megfelelő helyrendet nyit az illető alapon való 
költségek végrehajtására. 

 

14. szakasz 
 

 Az üdülőhelyi illetékből (tartózkodási illeték) származó bevételeket Topolya Községi 
Idegenforgalmi Szervezetéhez kell átutalni. 

15. szakasz 
 

 A környezet védelmére és előmozdítására kirótt díjból és környezetszennyezési (SO2, NO2 
kibocsátásáért kirótt) díjból származó bevételeket a környezetvédelmi programok megvalósítására kell 
átutalni, melyekre a Környezetvédelmi Minisztérium ad jóváhagyást 
 

16. szakasz 
 

A bányászatról és földtani kutatásokról szóló törvény 137. szakasza alapján (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2011/88. szám), az ásványi nyersanyagok és geotermikus tartalékok használatáért kirótt díjból 
(bányajáradék) megvalósult eszközöket, melyek a bányászat helyén illetékes helyi önkormányzat bevételét 
képezik,  különleges intézkedéseket előirányzó program alapján kell felhasználni, melyet a Községi 
Közigazgatási Hivatal illetékes szervének javaslatára Topolya Községi Tanácsa hoz meg, s melyre 
jóváhagyást a Tartományi Energetikai és Bányakincsügyi Titkárság ad.  

 
17. szakasz 

 
 A törvényes előírásokból kiindulván, a közlekedési bírságokból származó bevételek 50%-át a helyi 
önkormányzat közlekedési infrastruktúrájának karbantartására kell fordítani, mely tételt A költségvetésről 
szóló határozat külön részének 2.15 fejezetében mérlegeltek. 



Број 16. 18.12.2013. СТРАНА   807. OLDAL 2013.12.18. 16. szám 

  
 
 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket a Topolya Községi Tanácsa által meghozott 
program alapján kell felhasználni,  mégpedig a Topolya község településeinek helyi utain és utcáiban való 
közlekedés biztonságával megbízott Tanács (Közlekedésbiztonsági Tanács) javaslatára. 

 
18. szakasz 

 
 Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásából megvalósított eszközöket, valamint a 
művelhető mezőgazdasági föld rendeltetésének átminősítéséért és mezőgazdaságon kívüli használatért kirótt 
díj összegeit A mezőgazdasági földek védelméről és rendezéséről szóló program megvalósítására kell 
átutalni. 
 

19. szakasz 
 

 A cégtáblákra kirótt kommunális illetékekből megvalósított bevételek egy részét, 7,7% mértékben a 
Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Különszámlára kell átutalni. 
 

 
II. KÜLÖN RÉSZ 

 
20. szakasz 

 
A költségvetés 1.076.178.754,00 dinárt kitevő eszközeinek és a község konszolidált kincstári 

számlájának használatába bevont közvetlen és közvetett felhasználók 81.452.754,00 dinár dinárt kitevő 
bevételeinek felosztása igényjogosultak és a kiadások közelebbi rendeltetései szerint a következő:
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III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA  
 

21. szakasz 
  

 A 2014. évi, helyhatósági költségvetésről szóló határozat és ennek 2015. és 2016. évre való 
kivetítése elkészítéséről szóló utasítással összhangban, melyet a pénzügyminiszter hozott, A költségvetési 
rendszerről szóló törvény 36a. szakaszának rendelkezései (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 
2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62. és 2013/63. szám) és A helyhatósági irodáknál dolgozók 
legnagyobb megengedett számának megszabásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/104. 
szám) alapján, a helyhatósági irodáknál dolgozók száma legfeljebb: 

- 168 dolgozó, határozatlan időre és 
- 17 dolgozó, meghatározott időre alkalmazva. 
Az említett költségvetési határozat a bérekre szánt eszközöket az alábbiaknak biztosítja: 
- 141 határozatlan időre alkalmazott dolgozó a helyhatósági irodáknál, 
- 8 meghatározott időre alkalmazott dolgozó a helyhatósági irodáknál, 
- 68 határozatlan időre alkalmazott dolgozó az iskoláskor előtti intézményekben, 
- 8 meghatározott időre alkalmazott dolgozó az iskoláskor előtti intézményekben. 

 
22.szakasz 

 
 A jelen határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül, a Pénzügyi Osztály értesíti a 
költségvetési eszközök felhasználóit a 2014. évre jóváhagyott költségek végrehajtási felhatalmazásairól. 

 
23.szakasz 

 
 A község és a felsőbb hatósági szintek költségvetési eszközeit és felhasználóinak saját 
tevékenységével megvalósított bevételeit közelebbi rendeltetések szerint a bevételek és a kiadások éves 
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 2013.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. 
 

24.szakasz 
 

A megvalósított bevételek elosztása a költségvetés végrehajtásának háromhavi terveivel történik. 
 A költségvetés végrehajtásának háromhavi terveit a községi elnök jóváhagyásával a Pénzügyi 
Osztály hozza meg. 
  

25.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.   

Kivételes esetben, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett felhasználók, A költségvetési 
rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban, magukra vállalhatják a kötelezettségeket, 
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amennyiben azokat a tőkeszintű kiadásról szóló szerződés szabályozza,  s amennyiben több éves törlesztést 
tesz szükségessé, a pénzügyi tevékenységek terén illetékes szerv javaslata alapján, a Községi Tanács 
jóváhagyásával, legfeljebb a jelen határozat 5. szakaszában közölt, tőkeszintű kiadások tervében feltüntetett 
összeg erejéig. 

Ha a költségvetési eszközök felhasználója bizonyos költségek és kiadások fedezésére a költségvetésből 
eredő bevételeken kívül egyéb forrásokból eredő bevételeket is megvalósít, köteles e költségeket és kiadásokat 
először az egyéb forrásokból eredő bevételekből fedezni. 

Az átvállalt kötelezettség és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapúság elvén, 
rendezett kincstári számla által hajtható végre, kivéve ha erre a törvény vagy a kormány okirata más 
módszert irányoz elő.  

A költségvetési eszközök felhasználói a kötelezettségeket csakis írásos szerződés vagy más jogi 
okirat alapján vállalhatják magukra, amennyiben a törvény máshogy nem rendelkezne. 

 
26.szakasz 

 

Amennyiben az év folyamán a költségvetés közvetlen felhasználója gazdálkodásának mértéke vagy 
felhatalmazása megváltozna, az illető felhasználó tevékenységére szánt, költségvetésből átutalt összeg 
növelhető, illetve csökkenthető a folyó költségvetési tartalék terhére vagy javára. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő átutalás módosításáról szóló határozatot a községi elnök 
hozza meg. 

A költségvetés közvetlen felhasználója, a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi szervének 
jóváhagyása mellett, végrehajthatja az adott költségekre előirányzott átutalások átirányítását, ezen átutalás 
értékének legfeljebb 5%-áig, mely költséget így csökkentenek. 

Amennyiben az év folyamán a költségvetésben megállapított elsőbbségi sorrendet nem 
veszélyeztető módosulás történne, a községi elnök határozatot hoz, mely szerint az átutalás azon összegét 
melyet nem lehetséges felhasználni, vezessék át a folyó költségvetési tartalékba, s ezt a költségvetés által elő 
nem irányzott, vagy nem elegendő mértékben támogatott célokra használhatják. 

A jelen szakasz 8. bekezdésében szereplő, átirányított eszközök teljes összege nem lehet nagyobb a 
folyó költségvetési tartalék költségvetés által jóváhagyott eszközeitől és a folyó költségvetési tartalék lehető 
legmagasabb összegénél, melyet A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakaszának 3. bekezdése 
szab meg.    

 

27. szakasz 
 

Amennyiben a költségvetési bevételek nem valósulnának meg a tervezett mértékben, a kiadásokat 
fontossági, sürgősségi sorrendben kell végrehajtani, az alábbiak szerint: törvényes előírások által 
megállapított kötelezettségek meglevő szintje, és a költségvetés felhasználóinak minimális, a működés 
zavartalanságát biztosító állandó költségei. 

 
28. szakasz 

 

 Topolya község költségvetésének végrehajtásában az utalványozó Topolya községi elnöke vagy az 
általa felhatalmazott személy. 
A költségvetés végrehajtásáért a községi elnök a felelős. 

 
29. szakasz 
 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében, a Községi Tanács felelős az adópolitika 
végrehajtásáért és a közvagyon kezeléséért, a bevételekért és jövedelmekért, valamint a kiadásokért és 
költségekért. 
 A községi elnök felhatalmazással rendelkezik hogy igénylést nyújtson be a 
Pénzügyminisztériumhoz az a 10%-ban megállapított adóhiány feletti hiány jóváhagyására, amennyiben e 
hiány a közbefektetések megvalósításának eredménye. 
 

30. szakasz 
 

 A költségvetés terhére eszközölt minden egyes kifizetés az utalványozónak a kifizetés 
kötelezettségét és összegét megállapító végzése alapján történik. 
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A költségvetési eszközök átutalása iránt a felhasználó keresetet nyújt be a Pénzügyi Osztály – 
Költségvetési és Kicstári Osztályához 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. 

 
31. 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. 

 
32. szakasz 

 
 A községi költségvetés felhasználói A költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezéseivel 
összhangban kötelesek jelentést tenni a költségvetésből átutalt eszközök felhasználásáról. 
 Amennyiben a költségvetés felhasználója nem tenne eleget az előző bekezdés rendelkezéseinek, az 
eszközök e felhasználó részére való átutalását meg kell szüntetni. 

A községi eszközök felhasználói kötelesek jogszabályügyi okirataikat idejekorán meghozni, illetve 
Topolya Községi Képviselő-testületének megfelelő jogszabályaival és határozataival összhangba hozni  
 Amennyiben a költségvetés felhasználói az előző bekezdés rendelkezéseivel nem összhangban 
járnának el, a községi költségvetésből való átutalásokat megszüntetik. 
 

33. szakasz 
 

 Az év végén a költségvetés felhasználójánál 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 2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló határozattal kell felosztani. 

 
34. szakasz 

 
 A község rendezett kincstári számláján levő pénzeszközök letétbe helyezése és kihelyezése a 
törvényes előírásokkal összhangban történik. A tőkeberuházásokra való adósságvállalás A köztartozásról 
szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik. 

 
35. 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 2014. évi működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját az eszközöknek 
a költségvetésből biztosított hányada arányában kell csökkenteniük. 
 

36. szakasz 
 

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett felhasználói, akik rendes tevékenységük 
végzésére állami tulajdonban levő üzletteret használnak és pénzügyi támogatásuk túlnyomórészt 
költségvetési eszközökből történik, a 2014. évben bérleti díjat nem fizetnek.  
 

37. szakasz 
 
A Községi Közigazgatás eszközeinek törvényes felhasználásáért az összes rendeltetések 

tekintetében a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője a felelős. 
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A törvényben szavatolt jogok érvényesítésére szánt eszközök törvényes és rendeltetésszerű 
felosztásáért a Társadalmi Tevékenységek Ügyosztályának főnöke a felelős. 

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

 
38. szakasz 

 
 A 15. helyrendszám alatt – A polgári egyesületek támogatására előirányozott eszközök egy részének 
elosztását nyilvános pályázatokon és szabályzat alapján, átirányítását pedig az utalványozó végzése alapján 
végzik. 
 

 
39. szakasz 

 
A 137. helyrendszám alatt – Művelődési egyesületek támogatására előirányozott eszközök egy 

részének elosztását nyilvános pályázatok és szabályzat alapján végzik. 
A 138. helyrendszám alatt – Művelődési rendezvények eszközei összegének elosztását nyilvános 

pályázatok alapján végzik. 
       

40. szakasz 
 
 A 144. helyrendszám alatt – A sportklubok és -egyesületek dotálására előirányozott eszközök 
elosztását nyilvános pályázatok és szabályzat alapján végzik.  

A 146. helyrendszám alatt – A topolyai Községi Sportszövetség támogatásának elosztását a 
munkaprogram és pénzügyi terv alapján végzik.. 

 
41. szakasz 
 

A 154. helyrendszám alatt – Szociális védelem terén tevékenykedő, nonprofit szervezetek 
támogatására előirányzott eszközök elosztását nyilvános pályázatok alapján, s ezek átirányítását az 
utalványozó végzése alapján végzik 

 
42. szakasz 

 
Azon eszközök átutalása, amelyeknek helyrendszáma és rendeltetése: 

- 7 - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - a testvérvárosokkal való együttműködés költségei, 
− 9 - A községi jelentőségű rendezvények költségeinek fedezése, 
− 19 - Sürgős beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek céljaira, 
− 139 - A hitközösségek és műemlékek támogatása, 
− 142 - Monográfia és könyvkiadás, 
− 143 - Lapkiadással foglalkozó nonprofit szervezetek támogatása, 
− 145 - A nonprofit szervezetek – sportrendezvények támogatása, 
− 152 - A család első, második, harmadik és negyedik gyermeke utáni szülői pótlék fedezése, 
− 157 - A lakosság megelőző egészségvédelme, 
− 163 – Tűzvédelem, 
− 165-179 - A mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére irányuló munkaprogram, 
− az utalványozó külön végzései alapján történik. 
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43. szakasz 
 

 A 156. 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.  

 
44. szakasz 

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

és 2014. január 1-től kell alkalmazni. 
 

45. szakasz 
 

 A 2013. évi költségvetésről szóló határozatot közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában 
és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-67 /2013-III Fazekas Róbert, s.k.,   
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
189. 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény 92. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62 és 2013/63. szám) és 
Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1,  
2010/6. és 2012/9. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2013. december 18-án tartott 
ülésén, meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 

 

KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL TOPOLYA KÖZSÉG  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ 

 

1. szakasz 
 

 E határozattal megállapítjuk a külső revizor alkalmazását Topolya község 2013. évi (rendezett) 
zárszámadásához. 

 
2. szakasz 

 
 Felhatalmazzuk Topolya községi elnökét, hogy alkalmazzon egy megfelelő képzettségű revizort, 
Topolya község 2013. évi (rendezett) zárszámadásának külső revizori vizsgálatára. 
 

3. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 400-69/2013-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület            
Topolya    elnöke 
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190. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. és 32. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 

szám), A gazdasági társaságokról szóló törvény 165. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/36. és 
2011/99. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. 
december 18-i ülésén, meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T  

 
AZ ELSŐ VAJDASÁGI IPARI PARK – LOGISZTIKAI KÖZPONT TOPOLYA ELNEVEZÉSŰ, 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGBAN VALÓ, TÉRÍTÉSMENTES RÉSZESEDÉS 
MEGSZERZÉSÉRŐL  

 
1. szakasz 

 
E határozat meghozatalával, Topolya község 49% mértékű részesedéshez jut AZ ELSŐ 

VAJDASÁGI IPARI PARK – LOGISZTIKAI KÖZPONT TOPOLYA ELNEVEZÉSŰ, KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGBAN, mely részesedést a Topolya, Tito marsall u. 70. sz. alatti székhelyű, 
08654930. törzsszámú, 101444490. adószámú Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési 
és Településtervezési és –rendezési Közvállalata (a továbbiakban KV) bocsátja átvitelre.  
 

2. szakasz 
 

A jelen határozat alkotórészét képezi A gazdasági társaságban való részesedés átviteléről szóló szerződés 
javaslata, mely az alábbi jogalanyok között kötendő: 
 

1.) KV, mint a részesedés rendelkezésre bocsátója, s mely képviselője Mánity István igazgató,  
 
2.) Topolya község, mely bejegyzett székhelye Topolya, Tito marsall u. 30., törzsszáma:  

08070547, adószáma: 101582911, s mely képviselője Kókai-Mernyák Melinda községi elnök, mint a 
részesedés várományosa, az alábbiak szerint: 

 
3. szakasz 

 
A részesedés megszerzése térítésmentes.   
 

4. szakasz 
 

Topolya községi elnöke felhatalmazást és jóváhagyást nyer a jelen határozat 2. szakasza által 
tárgyalt szerződés  aláírására. 

 
5. szakasz 

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

életbe.  

 
TOPOLYA KÖZSÉGI                                                                    
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                                   
Szám: 464-24/2013-V Fazekas Róbert sk                                                                                                
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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191. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. és 32. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), 

A gazdasági társaságokról szóló törvény 165. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/36. és 2011/99. 
szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 
2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i 
ülésén, meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T  

 
AZ ELSŐ VAJDASÁGI IPARI PARK – LOGISZTIKAI KÖZPONT TOPOLYA ELNEVEZÉSŰ, 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGBAN VALÓ, TÉRÍTÉS MELLETTI RÉSZESEDÉS 

MEGSZERZÉSÉRŐL 
 

1.szakasz 
 

A jelen határozat meghozatalával, Topolya község 51% mértékű részesedést szerez  AZ ELSŐ 
VAJDASÁGI IPARI PARK – LOGISZTIKAI KÖZPONT TOPOLYA ELNEVEZÉSŰ, KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGBAN, az alábbiak szerint: 

- 17% részesedést a topolyai CAPRIOLO KERESKEDELMI, TERMELŐ, SZÁLLÍTÓ, KI ÉS 
BESZÁLLÍTÓ VÁLLALAT Korlátolt Felelősségű Társaságtól, mely székhelye Topolya, 
Edvard Kardelj u. szn., törzsszáma: 08489033, adószáma: 101443962, (a továbbiakban: Capriolo 
Kft.)  

- 17% részesedést a topolyai COMPART Korlátolt Felelősségű Társaságtól, mely székhelye 
Topolya, Edvard Kardelj u. 10. sz., törzsszáma: 08378126, adószáma: 101443903 (a továbbiakban: 
Compart Kft.) és  

- 17% részesedést a temerini SAT PRO TÁVKÖZLÉSI GAZDASÁGI TÁRSASÁG Korlátolt 
Felelősségű Társaságtól, mely székhelye Temerin, törzsszáma:20270390, adószáma: 104933262 (a 
továbbiakban: Sat Pro Kft.). 
 

2. szakasz 
 

A jelen határozat alkotórészét képezi A gazdasági társaságban való részesedés átviteléről szóló szerződés 
javaslata, mely az alábbi jogalanyok között kötendő: 
 

1.) Capriolo Kft., mely képviselője Lukić Dragan igazgató,  
2.) Compart Kft., mely képviselője Molnár László igazgató és  
3.) Sat Pro Kft., mely képviselője Bús Ervin igazgató,  
 
mint a részesedés rendelkezésre bocsátói, 
 
4.) Topolya község, mely bejegyzett székhelye Topolya, Tito marsall u. 30., törzsszáma:  

08070547, adószáma: 101582911, s mely képviselője Kókai-Mernyák Melinda községi elnök, mint a 
részesedés várományosa, valamint 

 
5.) Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és –rendezési 

Közvállalata, mely székhelye Topolya, Tito marsall u. 70. sz, törzsszáma:  08654930, adószáma: 
101444490, s mely képviselője Mánity István igazgató, mint a tárgyalt gazdasági társaság  49% mértékű 
részesedéssel rendelkező tagja. 

 
3. szakasz 

 
A részesedés megszerzése térítés fejében végezhető, Kovačević Ilija, okl. közgazdász, 

bankszakmára és könyvvitelre szakosodott, gazdasági – pénzügyi bírósági felbecslő által végrehajtott, 
2013.11.30-i, Első Vajdasági Ipari Park – Logisztikai Központ Kft – Topolya tőkéjének értékbecsléséről 
szóló Jelentés alapján. 
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4. szakasz 
 

Topolya községi elnöke felhatalmazást és jóváhagyást nyer a jelen határozat 2. szakasza által 
tárgyalt szerződés  aláírására. 

5. szakasz 
 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉGI                                                                    
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                                   
Szám: 464-25/2013-V Fazekas Róbert sk                                                                                             
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
192. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi  

 
H A T Á R O Z A T O T  

 
AZ ELSŐ VAJDASÁGI IPARI PARK – LOGISZTIKAI KÖZPONT KFT TOPOLYA 

TULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANOK BEKEBELEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

1.szakasz 
 

Ezennel jóváhagyjuk az Első Vajdasági Ipari Park – Logisztikai Központ Kft Topolya (a 
továbbiakban: VIP – LK Kft. Topolya), mely székhelye Topolya, Tito marsall u. 30. sz, törzsszáma: 
20130431, s mely tagja / társtulajdonosa Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési, 
Településtervezési és –rendezési Közvállalata, mely törzsszáma: 08654930,   tulajdonrésze: 49% részére, a 
Topolya-város kk. 5806. sz. ingatlan-nyilvántartó lapján jegyzett ingatlanok bekebelezését: 

 
- 6105/6. sz. hrsz. telek, mely területe 9536 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6105/7. sz. hrsz. telek, mely területe 8716 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6105/8. sz. hrsz. telek, mely területe 7848 m2, 2. osztályú szántó,  
- 6105/9. sz. hrsz. telek, mely területe 6790 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6112/5. sz. hrsz. telek, mely területe 13000 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6118/5. sz. hrsz. telek, mely területe 15205 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6118/6. sz. hrsz. telek, mely területe 15793 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6123/13. sz. hrsz. telek, mely területe 16580 m2, 2. osztályú szántó,  
- 6123/14. sz. hrsz. telek, mely területe 13386 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6133/3. sz. hrsz. telek, mely területe 18341 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6133/4. sz. hrsz. telek mely területe 16186 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6133/5. sz. hrsz. telek, mely területe 13982 m2, 2. osztályú szántó,  
- 6135/10. sz. hrsz. telek, mely területe 17867 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6135/11. sz. hrsz. telek, mely területe 18014 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6135/12. sz. hrsz. telek, mely területe 18060 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6142/4. sz. hrsz. telek, mely területe 8800 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6142/5. sz. hrsz. telek, mely területe 9001 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6142/6. sz. hrsz. telek, mely területe 9852 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6142/7. sz. hrsz. telek, mely területe 9890 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6153/2. sz. hrsz. telek, mely területe 4527 m2, 2. osztályú szántó, 
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- 6171. sz. hrsz. telek, mely területe 3296 m2, 2. osztályú szántó,  
- 6172. sz. hrsz. telek, mely területe 5765 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6173. sz. hrsz. telek, mely területe 6643 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6174/1. sz. hrsz. telek, mely területe 6565 m2, 2. osztályú szántó,  
- 6174/4. sz. hrsz. telek, mely területe 4178 m2, 2. osztályú szántó, 
- 6174/6. sz. hrsz. telek, mely területe 3888 m2, 2. osztályú szántó,  
- 6174/8. sz. hrsz. telek, mely területe 509 m2, 2. osztályú szántó és 
- 6176/2. sz. hrsz. telek, mely területe 4268 m2, 2. osztályú szántó, 
 mely terület az építési övezetben található, s mely teljes részű tulajdonosa a VIP-LK Kft Topolya. 

 
2. szakasz 

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

TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 464-26/2013-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület   
Topolya elnöke 
 
 
193. 
 A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetére való biztosításról szóló törvény 41. szakaszának 1. 
bekezdése alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36. és 2010/88. szám), A helyi önkormányzatról szóló 
törvény 32. szakaszának 4. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 
42. szakaszának 5. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) 
alapján, Topolya község Helyi Foglalkoztatásügyi Tanácsának véleményezését követően, Topolya Községi 
Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG 2014. ÉVI,  
FOGLALKOZTATÁSÜGYI HELYI CSELEKVÉSI TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL  

 
1.szakasz 

 
 Ezennel meghozzuk Topolya község 2014. évi Foglalkoztatásügyi Helyi Cselekvési Tervét. 
 

2. szakasz 
 

 Topolya község 2014. évi Foglalkoztatásügyi Helyi Cselekvési Terve a jelen határozat alkotórészét 
képezi.  

 
3. szakasz 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 10-6/2013-V Fazekas Róbert sk  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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194. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 3. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 11. szakaszának 1. bekezdése 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2011/47, 2012/93. és 2013/99. szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 14. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és  2012/9. szám) alapján, 
Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén, meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T   
 

A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL   
 

 1.szakasz  
 

 A helyi kommunális illetékekről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/10. szám) 
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK DÍJSZABÁSA rész 1. díjtétele módosul és ezentúl így hangzik:  
  
 ''1. Díjtétel 
 A cégérnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztésére a helyi kommunális illeték évi 
összegben a következő:  
 
 1. Oly jogi személyek, melyek a számvitelt szabályzó törvény esetében közepes nagyságú jogi 
személynek minősülnek, emellett a vállalkozók és azon kis jogi személyek, melyek évi forgalma 
50.000.000,00 dinárt meghaladja ( kivéve az alábbi tevékenységekkel foglalkozó vállalkozókat és jogi 
személyeket: bankok, vagyon- és személybiztosítás, kőolaj és kőolajtermékek kereskedelme és előállítása, 
dohányárúval való nagykereskedelem, cementgyártás, postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatás, 
áramszolgáltatás, kaszinó, szerencsejátékok, fogadóiroda, bingó, s hasonló szerencsejáték-szolgáltatások, 
emellett éjjeli bárok és diszkóklubok), a jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illetéket éves szinten 
fizetik: 

 
Mezőgazdasági, ipari,   
építőipari, tervezési,  
közművesítési és kisipari tevékenységet  
végző jogi személyek      32.000,00 dinár,  
 
-Üzleti egységek, lerakatok, 
telepek, raktárak, felvásárló helyek, műhelyek,  
nagykereskedések, üzemek és gyárak, kioszkok  
az alap díjszabás összegének 50% mértékében               16.000,00 dinár,    
 
Mezőgazdasági, ipari,    
építőipari, tervezési,  
közművesítési és kisipari tevékenységet  
végző vállalkozók                                            8.000,00 dinár, 
____________________________________________________________________  
 

Idegenforgalmi, vendéglátó-ipari és    
    kereskedelmi területen tevékenykedő  

 jogi személyek,    
és ezek üzleti egységei                                                                    48.000,00  dinár,     
 
Ezen jogi személyek    

    különálló üzleti egységei,  
 a község Topolya településen kívüli, 
 egyéb helyiségében 24.000,00 dinár, 
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Idegenforgalmi, vendéglátó-ipari és,  
kereskedelmi területen tevékenykedő vállalkozók  
és ezek üzleti egységei 12.000,00 dinár 
    

-Főként nyomtatványok, lapok  
    s hasonlók  kereskedelmét ellátó  
     különálló üzleti egységek                  12.000,00 dinár,     

______________________________________________________________________  

 
Közlekedési, távközlési, gázelosztó tevékenységet  
ellátó jogi személyek,  
s ezek különálló üzleti egységei 90.000,00 dinár,   
 

Közlekedési, távközlési, gázelosztó tevékenységet  
ellátó vállalkozók s 
ezek különálló üzleti egységei            30.000,00 dinár 
___________________________________________________________  
 

1) 
Egyéb tevékenységet ellátó jogi személyek és vállalkozók   
valamint ezek üzleti egységei   20.000,00 dinár  
_________________________________________________________________  
1) )-egyéb tevékenységek alatt oktatási, (túlnyomó részben nem a SzK és a helyi önkormányzat 
költségvetéséből támogatott) egészségügyi tevékenységet, értelmi szolgáltatásokat, közvetítői 
szolgáltatásokat és egyebeket értünk. 
  

 2. A nagy jogi személyek (kivéve az alábbi tevékenységekkel foglalkozó vállalkozókat és jogi 
személyeket: bankok, vagyon- és személybiztosítás, kőolaj és kőolajtermékek kereskedelme és előállítása, 
dohányárúval való nagykereskedelem, cementgyártás, postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatás, 
áramszolgáltatás, kaszinó, szerencsejátékok, fogadóiroda, bingó, s hasonló szerencsejáték-szolgáltatások, 
emellett éjjeli bárok és diszkóklubok) , a jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illetéket éves szinten 
fizetik:  
 

Mezőgazdasági, ipari,    
építőipari, tervezési,  
 közművesítési és kisipari tevékenységet  
végző jogi személyek  64.000,00 dinár, 
 

-Üzleti egységek, lerakatok, 
telepek, raktárak, felvásárló helyek, műhelyek,  
nagykereskedések, üzemek és gyárak, kioszkok  
és e jogi személyek más  különálló üzleti egységei a jelen  
pontot illetően az alapdíjtétel 50% mértékében, 32.000,00 dinár,   
________________________________________________________________________  
 

Idegenforgalmi, vendéglátóipari és    
    kereskedelmi területen tevékenykedő  

 jogi személyek, és ezek üzleti egységei 96.000,00 dinár, 
                     
- Ezen jogi személyek különálló üzleti egységei   
  a község Topolya településen kívüli,  
  egyéb helyiségében 48.000,00 dinár, 
       
- Főként nyomtatványok, lapok  

     s hasonlók  kereskedelmét ellátó  
 különálló üzleti egységek  16.000,00 dinár,     
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____________________________________________________________________  
 

Közlekedési, távközlési, gázelosztó    
     tevékenységet ellátó jogi személyek 

s ezek különálló üzleti egysége. 120.000,00 dinár, 
__________________________________________________________________________  
 

1) 
Egyéb tevékenységet ellátó jogi személyek és vállalkozók   
valamint ezek üzleti egységei.  30.000,00 dinár;  
_________________________________________________________________  
1)-egyéb tevékenységek alatt oktatási, (túlnyomó részben nem a SzK és a helyi önkormányzat 
költségvetéséből támogatott) egészségügyi tevékenységet, értelmi szolgáltatásokat, közvetítői 
szolgáltatásokat és egyebeket értünk. 
 
 3. A nagy, közepes és kis jogi személyek, illetve vállalkozók, melyek az alábbi tevékenységekkel 
foglalkoznak:  bankok, vagyon- és személybiztosítás, kőolaj és kőolajtermékek kereskedelme és előállítása, 
dohányárúval való nagykereskedelem, cementgyártás, postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatás, 
áramszolgáltatás, kaszinó, szerencsejátékok, fogadóiroda, bingó, s hasonló szerencsejáték-szolgáltatások, 
emellett éjjeli bárok és diszkóklubok, a jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illetéket éves szinten 
fizetik:  
 
Vállalkozók   
és ezek üzleti egységei   90.000,00 dinár,    
 
Kis jogi személyek  
és ezek üzleti egységei  90.000,00 dinár,     
 
Közepes jogi személyek                       
 és ezek üzleti egységei  180.000,00 dinár,    
  
Nagy jogi személyek 
és ezek üzleti egységei 240.000,00 dinár;    
  

Megjegyzés: 
1. A helyi kommunális illeték kötelezettje a jelen díjtétel szerint, azon jogi személy, illetve 

vállalkozó, mely a cégtábláját üzlethelyiségre függeszti ki.  
 A jelen határozat értelmében cégtáblának minősül minden elnevezés vagy név üzlethelyiségen való 
feltüntetése, mely arra utal hogy az illető jogi vagy természetes személy az illető üzlethelyiségben 
tevékenységet végez. 
 A jogi személyeket, A számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény alapján, nagy, közepes és kis 
jogi személyekre osztjuk. 
 Oly jogi személyek, melyek a számvitelt szabályzó törvény esetében kis jogi személynek 
minősülnek, emellett a vállalkozók és azon kis jogi személyek, melyek évi forgalma 50.000.000,00 dinárt 
nem haladja meg ( kivéve az alábbi tevékenységekkel foglalkozó vállalkozókat és jogi személyeket: bankok, 
vagyon- és személybiztosítás, kőolaj és kőolajtermékek kereskedelme és előállítása, dohányárúval való 
nagykereskedelem, cementgyártás, postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatás, áramszolgáltatás, 
kaszinó, szerencsejátékok, fogadóiroda, bingó, s hasonló szerencsejáték-szolgáltatások, emellett éjjeli bárok 
és diszkóklubok), a jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illeték fizetésére nem kötelezhetők. 
 2. Az illetékkötelezett köteles a kifüggesztett cégér után befizetni a jelen díjtétel által megállapított 
illeték befizetésére. 
 3. Az illetékkötelezettség a tevékenység bejegyzésének napján kezdődik, s a jegyzékből való törlés 
napján ér véget, ezért az év folyamán minősítést váltott illetékkötelezettek helyi kommunális illetékét az 
illető tevékenység ellátásának idejével arányosan számolják el. 
 4. Amennyiben az üzlethelyiségen ugyanazon illetékkötelezett több cégérét függesztik ki, illetéket 
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csak egy cégér után kell fizetni.  
 5. A helyi kommunális illeték megállapítását és megfizettetését Topolya Községi Közigazgatási 
Hivatalának Adóügyosztálya végzi.  
 6. A jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illeték kötelezettsége alól felmenthetők azon 
vállalkozók akik új termelőüzemeket nyitnak, termelésüket bővítik, több mint 50 új dolgozó foglalkoztatása 
által, valamint a műalkotás és régi szakmák, illetve háziipar területén végzett tevékenységekkel 
foglalkoznak, melyeket, mint olyanokat, az illetékes köztársasági szerv szabályoz. 
 7. A jelen díjtétel által tárgyalt illeték fizetése negyedévenként esedékes. 
 8. A díjkötelezett köteles a jelen díjtételben tárgyalt helyi kommunális illeték alábbi számlára való 
befizetésére: Üzlethelyiségre kihelyezett cégtábla utáni kommunális illeték, számlaszám 840-716111843-35.'' 
 

2. szakasz  
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított, nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 434-176/2013-V  Fazekas Róbert sk                                                                                 
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület       
Topolya elnöke 
 
195. 
 A közvállalatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és ugyanezen törvény  50. 
szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) valamint Topolya község Statútuma 
42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS – LAKÁSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 2014. 
ÉVI GAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK ÉS PROGRAMJÁNAK  

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad Kommunális – Lakásügyi és Építési Közvállalat 2014. évi 
Gazdálkodási tervét és programját, melyet e közvállalat Felügyelő Bizottsága annak 2013.11.29- i ülésén 
hozott meg. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI    
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-32/2013-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
196. 
 A közvállalatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének  3. pontja és 50. szakaszának 2. 
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 22. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya 
Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi 
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V É G Z É S T  
 

TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI, 
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSI 

PROGRAMJA III. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési 
és –rendezési Közvállalata 2013. évi Gazdálkodási programja III. módosítását, melyet e közvállalat 
Felügyelő Bizottsága hozott, annak 2013.11.29-i ülésén.  

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-31/2013-V Fazekas Róbert sk   
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
197. 
 A közvállalatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és ugyanezen törvény  50. 
szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) valamint Topolya község Statútuma 
42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 
 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS -RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 2014. ÉVI  

GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési 
és –rendezési Közvállalata 2014. évi Gazdálkodási programját, melyet e közvállalat Felügyelő Bizottsága 
annak 2013.11.29-i ülésén hozott meg. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI    
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-35/2013-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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198. 
 A közvállalatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és ugyanezen törvény  50. 
szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) valamint Topolya község Statútuma 
42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI 
GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJÁNAK  

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat 2014. évi 
Gazdálkodási programját, melyet e közvállalat Felügyelő Bizottsága annak 2013.11.29-i ülésén hozott meg. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI    
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-33/2013-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
199. 
 A közvállalatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 50. szakaszának 2. 
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 22. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám), Topolya Községi 
Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSI  
PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2013. évi Gazdálkodási programjának 
módosítását, melyet e közvállalat Felügyelő Bizottsága hozott, annak 2013.12.4-i ülésén.  

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI Fazekas Róbert sk.  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képviselő-testület 
Szám: 023-29/2013-V elnöke 
Kelt: 2013.12.18. 
Topolya 
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200. 
 A közvállalatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és ugyanezen törvény  50. 
szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) valamint Topolya község Statútuma 
42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT  
2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSI  PROGRAMJÁNAK  

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2014. évi Gazdálkodási programját, 
melyet e közvállalat Felügyelő Bizottsága annak 2013.11.29-i ülésén hozott meg. 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI    
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-34/2013-V Fazekas Róbert sk. 
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
201. 

A szociális védelemről szóló törvény 124. szakaszának 3. és 8. bekezdése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2011/24. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja  
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 
10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám)  a Tartományi 
Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság 129-022-789/2013-03. számú, 2013. november 27-
i jóváhagyása mellett, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az 
alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 
 

SZTANKÓ ZSUZSANNA okl. közgazdász, bácskossuthfalvi lakost, ezennel kinevezzük Topolya 
és Kishegyes Községek Szociális Védelmi Központjának igazgatójává, négy eves megbízatási időszakra, 
2013. december 23-i hatállyal.  

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI                                                         
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                                       
Szám: 02-120/2013-V Fazekas Róbert sk.                                                                                       
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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202. 
 A Vajdaság Autonóm Tartomány illetékességének megállapításáról szóló törvény 54. szakasza  1. 
bekezdésének 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/99. szám), a Vajdasági Képviselőház 
Tartományi Közigazgatásáról szóló határozatának 21. és 48. szakasza (Vajdaság Autonóm Tartomány 
Hivatalos Lapja, 2012/40. szám – átdolgozott szöveg) alapján, mégpedig A szociális védelemről szóló 
törvény 124. szakaszának 8. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2011/24. szám) 
rendelkezéseivel kapcsolatosan, Topolya és Kishegyes Községek Szociális Védelmi Központja 
igazgatójának kinevezése végetti eljárásban, meghozom az alábbi 
 
 

V É G Z É S T  
 

I. 
 

 EZENNEL JÓVÁHAGYOM  SZTANKÓ ZSUZSANNA, okl. közgazdász, bácskossuthfalvi lakos 
kinevezését Topolya és Kishegyes Községek Szociális Védelmi Központjának igazgatói tisztségére. 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában“. 
 
 

TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI TITKÁRSÁG  
 

Szám: 129-022-798/2013 
Újvidék, 2013. november 27.  Prof.dr Kopitović Vesna sk  
 tartományi titkár 
 
 
203. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 
Topolya Község Statútumának 49. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 
2012/9. szám), Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T    
 

A GAZDASÁG-, KISÜZEMI GAZDASÁG ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG   
TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
 

I. 
 

 Ezennel felmentjük Pozsárkovity Igor, okl. informatikus, Pacsér, Boris Kidrič u. 23. sz. alatti lakost, 
a Gazdaság- Kisüzemi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tagját, 2013.12.18.i hatállyal.         

 
II. 

 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-122/2013-V Fazekas Róbert sk,  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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204. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 
Topolya Község Statútumának 49. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 
2012/9. szám), Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T    

 

A GAZDASÁG-, KISÜZEMI GAZDASÁG ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG   
TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

 
I. 
 

Ezennel kinevezzük Zsulyevics Zsolt, elektrotechikus, Pacsér, Lenin u.40. sz. alatti lakost, a Gazdaság- 
Kisüzemi Gazdaság és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tagságába,  2013.12.19-i hatállyal, e Bizottság 
megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. 

        
II. 

 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-123/2013-V Fazekas Róbert sk,  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
205. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 
Topolya Község Statútumának 49. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 
2012/9. szám), Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi 
 

 
V É G Z É S T    

 

A VÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI BIZOTTSÁG  
ELNÖKHELYETTESÉNEK FELMENTÉSÉRŐL  

 
 

I. 
 

 Ezennel felmentjük Petrić Jovan, tisztviselő, Topolya, Morava u. 32. sz. alatti lakost a Választási és 
Kinevezési Bizottság elnökhelyettesi megbízatásából, 2013.12.18-i hatállyal, a nevezett személy által 
benyújtott lemondás miatt.         

 
II. 

 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-113/2013-V Fazekas Róbert sk,  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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206. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 
Topolya Község Statútumának 49. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 
2012/9. szám), Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T    
 

A VÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI BIZOTTSÁG  
ELNÖKHELYETTESÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

 
I. 
 

Ezennel megválasztjuk  Plavšić Saša, középiskolai végzettség, Pacsér, Đure Jakšić u. 8 sz. alatti lakost a 
Választási és Kinevezési Bizottság elnökhelyettesévé, 2013.12.19-i hatállyal, e bizottság megbízatásának 
leteltéig terjedő időszakra.  
        

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-119/2013-V Fazekas Róbert sk,  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
207. 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése s ugyanezen törvény 55. 
szakaszának 3. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/72, 2011/52. és 2013/55. szám), A 
helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. bekezdése (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 
2013.december 18-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A GUNARASI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Knežević Čikoš Suzana, szerb nyelv, mint környezeti nyelv tanára, Gunaras, Petőfi Sándor u. 1. sz. 
alatti lakost felmentjük a gunarasi Dózsa György Általános Iskola dolgozók sorából származó, iskolaszéki 
tagságából, 2013.12.18-i hatállyal.  

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-116/2013-V                                                                                          Fazekas Róbert sk. 
Kelt: 2013.12.18.                                                                                  a Községi Képviselő-testület 
Topolya                                                                                                 elnöke 
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208. 
Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 2009/72, 2011/52. és 2013/55. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 20. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 31. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 
2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta 
az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A GUNARASI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Kovács Katalin, okl. tanító, Gunaras, Ifjúság u. 22. sz. alatti lakost kinevezzük a gunarasi Dózsa 
György Általános Iskola dolgozók sorából származó iskolaszéki tagságába, 2013.12.19-i hatállyal, a tárgyalt 
iskolaszék megbízatásának leteltéig terjedő időszakra.  

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-124/2013-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2013.12.18.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
209. 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése s ugyanezen törvény 55. 
szakaszának 3. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/72, 2011/52. és 2013/55. szám), A 
helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. bekezdése (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 
2013.december 18-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
A BÁCSKOSSUTHFALVI IDŐSEBB KOVÁCS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Janković Berkó Anikó, burkoló, Bácskossuthfalva, Dr. Dévai Lajos u. 11. sz. alatti lakost ezennel 
felmentjük a bácskossuthfalvi Idősebb Kovács Gyula Általános Iskola szülők sorából származó iskolaszéki 
tagságából, 2013.12.18- i hatállyal.  

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-80/2013-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2013.12.18.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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210. 
Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 2009/72, 2011/52. és 2013/55. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 20. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 31. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 
2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013.december 18-i ülésén meghozta az 
alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A BÁCSKOSSUTHFALVI IDŐSEBB KOVÁCS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI 
TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 

Pošić Marta,  gimnáziumi érettségizett, Bácskossuthfalva, Dózsa György u. 30. sz. alatti lakost 
kinevezzük a bácskossuthfalvi Idősebb Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki tagságába, 2013.12.19-i 
hatállyal, az iskolaszéki tagság megbízatásának leteltéig tartó időszakra. 

 
II. 

 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-125/2013-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2013.12.18.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
211. 

A közvállalatokról szóló törvény 60. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 
9. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129.szám)  és Topolya község Statútuma 42. 
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. 
szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 

TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTKEZELÉSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA ALAPSZABÁLYÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   

 
I. 
 

Ezennel jóváhagyjuk Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és –
rendezési Közvállalata Alapítói határozatának módosításáról és bővítéséről szóló határozatot, melyet   
Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és –rendezési Közvállalatának 
Felügyelő Bizottsága hozott, annak 2013.11.28-i ülésén, 673/2013. szám alatt. 

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-49/2013-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2013.12.18. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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212. 
Topolya község Statútuma 42. szakasza  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 

2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete annak 2013.december 28-i ülésén 
meghozta az alábbi  

 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYAI „JEZERO” KÖRNYEZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET ZOBNATICAI 
VÍZTÁROZÓ JOGÁLLÁSÁNAK MEGOLDÁSÁT CÉLZÓ INDÍTVÁNYÁNAK 

TÁMOGATÁSÁRÓL  
 
 

I. 
 

Topolya Községi Képviselő-testülete elfogadta a zobnaticai víztározó gondjairól szóló, 2013.11.27-i 
tájékoztatást, melyet a topolyai „Jezero” Környezetvédő Horgászegyesület igénylésében részleteztek. 
 

II. 
 

 Topolya Községi Képviselő-testülete támogatja a topolyai „Jezero” Környezetvédelmi 
Horgászegyesületet, ennek azon törekvésében hogy az illetékes szervektől és intézményektől válaszokat 
kapjon a Topolya melletti, zobnaticai víztározó jogállásának szabályzásával kapcsolatban, mégpedig az 
említett tó törvényes és felelős kezelésének megvalósítása érdekében, mely helyi önkormányzatunk s 
helybeli közösségünk polgárainak érdekét is képezi, jelesül a természeti kincsek fenntartható használatának 
megvalósítása érdekében történik. 

 

III. 
 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE        Fazekas Róbert sk.  
Szám:501-54/2013-V                a Községi Képviselő-testület 
Kelt: 2013.12.18.                             elnöke 
Topolya 
 
213. 

A közvállalatokról szóló törvény 60. szakaszának 3. pontja  (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2012/119. szám), A Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alapítói határozatának 
összhangba hozataláról szóló határozat 24. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2013/6. szám) és Topolya község Statútuma 71. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám)  és A községi Tanácsról szóló határozat 2. szakaszának 2. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám), Topolya Községi Tanácsa, 2013. december 9-én 
meghozza az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 

A TOPOLYAI PIAC PIACI ÉS VÁSÁRI SZOLGÁLTATÁSAI  
2014. ÉVI DÍJSZABÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 

Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Piac piaci és vásári szolgáltatásainak 2014. évi díjszabását az 
alábbiak szerint: 

                                                                                             DÍJAK        ADÓ         DÍJAK 
                                                                                                       Adó nélkül    (20%)       Adóval       
-egy piaci pult használatának havidíja a csarnokban                     2.491,67     498,33      2.990,00  
-a hűtővitrinek használatának havidíja                                          2.628,33     525,67      3.154,00  
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-egy piaci pult napi használata a csarnokban                                1.180,00     236,00      1.416,00 
-egy piaci pult használatának havidíja 
  a szabadtéri piac területén                                                            1.494,17     298,83      1.793,00 
- egy iparosoknak fenntartott pult használatának havidíja             2.222,50     444,50      2.667,00 
-egy piaci pult használatának napidíja 
  a szabadtéri piac területén                                                                589,17      117,83        707,00 
-a tehergépjárműveknek fenntartott terület  
  pulttal való használatának havidíja a piac területén                      3.326,67      665,33     3.992,00 
- a tehergépjárműveknek fenntartott terület  
  pulttal való használatának napidíja a piac területén                      1.180,00      236,00     1.416,00 
-halárusok eladóhelyei használatának havidíja                               1.494,17      298,83     1.793,00 
- halárusok eladóhelyei használatának napidíja                                 589,17      117,83        707,00 
-egy vásári eladóhely foglalásának árverésen   
  számított kezdőára hosszméterenként                                            1.992,50      398,50    2.391,00 
-a vásári eladóhelyek használatának   
 napidíja hosszméterenként                                                                262,50        52,50       315,00 
-egy lábasjószágot szállító tehergépjárműre felszámított napidíj       518,33      103,67       622,00 
-egy aprójószágot szállító tehergépjárműre felszámított napidíj        310,83        62,17       373,00 
-üres tehergépjármű és fogat behajtására felszámított díj                   395,83        79,17       475,00 
-személygépkocsi s egyéb jármű behajtására felszámított díj            209,17        41,83       251,00 
-vendéglátósoknak vásártéri asztalonként felszámított díj                 229,17         45,83      275,00 
-nagy mezőgazdasági gépekre a vásártéren felszámított napidíj        728,33      145,67       874,00 
-egyéb mezőgazdasági gépekre a vásártéren felszámított napidíj     435,83         87,17      523,00 
-montázsépítmények árusaira kirótt vásártéri napidíj                         925,83       185,17   1.111,00 
-tűzifát vagy szenet szállító  tehergépjárműre kirótt vásári napidíj   925,83       185,17   1.111,00 
-a gyakorlótér használatának havidíja                                             3.381,67       676,33   4.058,00 
-bódék használatára kirótt havidíj, négyzetméterenként                    131,67          26,33     158,00 
-üzlethelyiség bérletének havidíja, négyzetméterenként                    350,00          70,00     420,00  
-üzlethelyiség bérletének havidíja, négyzetméterenként – Gomex Kft    305,00          61,00     366,00 
 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazása pedig 2014. január 01-től 
következik. 
 
 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 38-6/2013-V 
Kelt: 2013.12.9. Kókai-Mernyák Melinda sk.  
Topolya községi elnök 
 
 

214. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 23. szakasza 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2011/47. és 2012/93. szám) és Gunaras Helyi Közösség 
Statútuma 39. szakasza alapján, Gunaras Helyi Közösség Tanácsa a 2013.12.12-i ülésén  megállapította 
hogy Gunaras Helyi Közösség polgárai, a lebonyolított szavazás útján meghozták az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A GUNARAS HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  
2014.01.01. ÉS 2023.12.31. KÖZÖTT KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
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1. szakasz 
 

 A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Gunaras 
Helyi Közösségben 2014.01.01. és 2023.12.31. között, a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot 
vezetünk be.   

 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Gunaras Helyi Közösség területén vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi járulék pénzben fizetendő. 
 

4. szakasz 
 

 A helyi járulékot 35.000.000,00 dinár összértékben (a 2013. évi árak alapján) Gunaras Helyi 
Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be. 

 
5. szakasz 

 

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

- utak, határutak, járdák és közterületek kiépítése és karbantartása............25%  (8.750.000,00) 
- közvilágítás és ennek karbantartása   ................................... ...................17% (5.950.000,00) 
- épületek, építmények és vízvezeték-hálózat kiépítése,  

beszerzése és fenntartása …………………………………………......... 28% (9.800.000,00) 
- polgári és sportegyesületek, hitközségek, 

tanintézmények és nyugdíjasok támogatása  ............................................20% (7.000.000,00) 
- a helyi közösség működési költségei …………........................................10% (3.500.000,00) 

 

 Minden itt felsorolt, program által előirányzott, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek 
beérkezési arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 

 
6. szakasz 

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

 
7. szakasz 

 

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

- 3%-ot a nettó jövedelemből illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 
jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki fejlesztésből 
származó jövedelemből, 

- 3%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 
- 25 kg búza dinár ellenértékét, minden holdnyi művelhető föld után, mégpedig a folyó évben 

érvényes árak szerint, a mezőgazdasági termelők és a földek haszonélvezői esetében. 
- 3%-ot a belföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben ezt az illető nyugdíjas önszántából aláírja. 

 
8. szakasz 

 

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

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

 
10. szakasz 

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

 
11. szakasz 

 
 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és vagyonra. 

 
12. szakasz 

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

 
13. szakasz 

 
 A helyi járulék pénzügyi terve és programja felhasználására irányuló végrehajtás elrendelői a Helyi 
Közösség Tanácsának elnöke, vagy a nevezett akadályoztatása esetén ennek helyettese. 

 
14. szakasz 

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

15. szakasz 
 

 A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 
Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik.  

 
16. szakasz 

 
 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról (SzK Hivatalos Lapja, 
2007/129. szám), valamint A helyi önkormányzatok támogatásáról (SzK Hivatalos Lapja, 2006/62, 2011/47. 
és 2012/93. szám) szóló törvény előírásai alkalmazandók. 

 
17. szakasz 

 
 A Gunaras Helyi Közösség területére, 2014.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakban kivetett helyi 
járulék bevezetéséről szóló határozatot a nagykorú lakosság népszavazás útján hozta meg, mely szavazást 
2013. december 01-től 2013. december 08-ig terjedő időszakban, 7,00 és 20,00 óra között tartottak meg 
Gunaras Faluházának épületében. 
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18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép életbe, míg 
alkalmazása 2014. január 1-től következik. 
 
GUNARAS HELYI KÖZÖSSÉG 
TANÁCSA 
Szám: 202/2013                                                                                              Csorba Ottó, sk 
Kelt: 2013.12.12.                                                                                   Gunaras Helyi Közösség 
Gunaras                                                                                                       Tanácsának elnöke 
 
215. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 23. szakasza 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2011/47. és 2012/93. szám) és Njegoševo Helyi Közösség 
Statútuma 37. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/12. szám) alapján, Njegoševo Helyi 
Közösség Tanácsa a 2013.12.16-i ülésén  megállapította hogy Njegoševo Helyi Közösség polgárai, a 
lebonyolított szavazás útján meghozták az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 

A NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  
2014.01.01. ÉS 2023.12.31. KÖZÖTT KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

 A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Njegoševo 
Helyi Közösségben 2014.01.01. és 2023.12.31. között, a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot 
vezetünk be. 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Njegoševo Helyi Közösség területén vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi járulék pénzben fizetendő. 
 

4. szakasz 
 

 A helyi járulékot 12.000.000,00 dinár összértékben, Njegoševo Helyi Közösségben fennálló 
szükségletek kielégítésére vezetjük be. 

 

5. szakasz 
 

 A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 
irányozzuk elő: 
- a vízvezeték-hálózat újjáépítése és karbantartása 
 kútfúrás és –karbantartás …….......................................................................................25 % 
- az úthálózat karbantartása …........................................................................................15% 
- a középületek karbantartása ……………........................................................................8% 
- a közvilágítás s ennek karbantartása ..............................................................................5% 
- villanyszámla …………………......................................................................................5% 
- sport és művelődés-fejlesztés ..........................................................................................4% 
- polgári sportegyesületek támogatása ………………............................ ...........................6% 
- környezetvédelem és hulladéklerakó ...............................................................................1% 
- sürgős beavatkozásként foganatosított intézkedések ......................................................1% 
- a helyi közösségre s az itt dolgozók bérére fordított kiadások ......................................25% 
- a helyi közösség egyéb kiadásai ……..............................................................................5% 
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 Minden itt felsorolt, program által előirányzott, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek 
beérkezési arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 
 

6. szakasz 
 

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

 
7. szakasz 

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

- 3%  3%-ot a nettó jövedelemből illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 
jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki fejlesztésből 
származó jövedelemből, 

- 3%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 
- 25 kg búza dinár ellenértékét, minden holdnyi művelhető föld után, mégpedig a folyó évben 

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

 
8. szakasz 

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

 
 9. szakasz 

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

10. szakasz 
 

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

 
11. szakasz 

 
 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és vagyonra. 

 
12. szakasz 

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

 
13. szakasz 

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

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

 
15. szakasz 

 
 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról (SzK Hivatalos Lapja, 
2007/129. szám), valamint A helyi önkormányzatok támogatásáról (SzK Hivatalos Lapja, 2006/62, 2011/47. 
és 2012/93. szám) szóló törvény előírásai alkalmazandók. 

 
16. szakasz 

 
 A Njegoševo Helyi Közösség területére, 2014.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakban kivetett 
helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a nagykorú lakosság népszavazás útján hozta meg, mely 
szavazást 2013. december 08-től 2013. december 13-ig terjedő időszakban, 7,00 és 20,00 óra között tartottak 
meg Njegoševo szövetkezeti otthonában. 
 

17. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép életbe, 
alkalmazása pedig 2014.01.01-től következik. 
 
NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG  
TANÁCSA 
Szám: 105/2013 Matković Vojin sk 
Kelt: 2013.12.16.  Njegoševo Helyi Közösség                                                                                               
NJEGOŠEVO Tanácsának elnöke 

 
216. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. szakasza, Topolya község Statútuma, A Topolya község 
területén levő helyi közösségekről szóló határozat és Zentagunaras Helyi Közösség Alapszabálya alapján, 
Zentagunaras Helyi Közösség Tanácsa, annak 2013. november 29-i ülésén meghozta az alábbi 

 
SZABÁLYZATOT 

ZENTAGUNARAS HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK  
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 

 

 
A – BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 

1.szakasz 
 

 E szabályzat közelebbről szabályozza Zentagunaras Helyi Közösség Tanácsába (a továbbiakban: 
Tanács) való tanácstagok választása lebonyolítását illető eljárást és ennek módját. 
 A tanácstagságot közvetlen, titkos szavazással választják, általános és egyenlő választójog alapján.  
 

2. szakasz 
 

A választás lebonyolításával megbízott szervek: A tanácstagok választásával megbízott Bizottság (a 
továbbiakban: Választási Bizottság) és a Szavazóbizottság. A Választási Bizottságnak 3 tagja van 
(összetétele: elnök, elnökhelyettes, tag és mindezek helyettesei). A Szavazóbizottságnak 6 tagja van 
(összetétele: elnök, két tag és mindezek helyettesei), szavazóhelyenként 3 taggal. A Választási Bizottság 
összetételét a Községi Választási Bizottság, míg a Szavazóbizottságot a Választási Bizottság jelöli ki.   
 A Zentagunaras Helyi Közösség tanácstag-választásával megbízott Bizottság lebonyolítja a 
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tanácstag-választást, biztosítja a választás törvényességét és titkosságát, megállapítja ennek eredményét s 
egyéb, a törvény, Zentagunaras Helyi Közösség Alapszabálya s a jelen Szabályzat által megszabott 
teendőket is ellát.  
 A Bizottság a teljes tagság többségi szavazata által dönt.  
 A Bizottság munkája nyilvános.  
 A szavazás közvetlen lebonyolítása végett, a Bizottság két szavazóhelyet jelöl ki, s meghatározza a 
Szavazóbizottság összetételét mely a kijelölt szavazóhelyeken a választást közvetlenül bonyolítja le. A 
szavazóhelyek helyszínei: Zentagunaras Helyi Közösség és a Zentagunarasi Ruszin Otthon. 
 A Szavazóbizottság biztosítja és gondoskodik a szavazóhelyen történő szavazás szabályosságáról és 
titkosságáról, megállapítja az illető szavazóhely szavazási eredményeit, s a törvénnyel és a jelen 
szabályzattal összhangban más teendőket is ellát. 
 A Szavazóbizottság a teljes tagság többségi szavazata által dönt. 
 A Szavazóbizottság munkája nyilvános. 

A szavazóhely nyitva tartása és a szavazás időtartalma alatt, a szavazóhelyen a Szavazóbizottság 
minden tagjának, vagy helyetteseiknek jelen kell lennie. 
 Azon szavazóbizottsági tagság mely a szavazók ujjának megjelölésére szolgáló, különleges 
festékszórót kezeli, emellett más szavazóhelyen szavaz, szavazhat a szavazóbizottsági kinevezésről szóló 
végzés felmutatásával.  
 A választást lebonyolító szervek munkájukért a Tanácsnak felelnek.  
 A választást lebonyolító szervek tagsága s ezek helyettesei csakis a szavazati joggal és Zentagunaras 
Helyi Közösség területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek. 
 

3. szakasz 
 

 A tanácstagság megválasztását illető választás meghirdetését az ennek megtartása előtti, legfeljebb 
60 nappal eszközlik. Tanácstagság választására illetve jelöltségre jogot formálhat a Szerb Köztársaság 
minden nagykorú, cselekvőképes állampolgára, aki Zentagunaras Helyi Közösség területén lakhellyel 
rendelkezik.  

Tanácstagságra nem jelöltetheti magát olyan zentagunarasi polgár aki a folyó mandátuma alatt, 
szabad akaratából, a tanácstagságról való lemondást nyújtott be.  

Tanácstagságra jelöltetheti magát a polgár, vagy jelölhetik más polgárok is.   
 A jelöléseket a Bizottságnál kell benyújtani, legfeljebb 10 nappal a választás megtartása előtt.  
 Minden jelölt tanácstagságára való jelöléséhez szükség van legalább 20 nagykorú, zentagunarasi, a 
választás napján választói névjegyzéken szereplő polgár támogatólagos aláírására. A támogatólagos 
aláírások a Bizottság által előírt űrlapon gyűjthetők, s e Bizottság nyilvántartást vezet arról hogy kinek s 
mikor bocsátott ki űrlapot s azt mikor vette át. Amennyiben ugyanazon polgár több mint egy jelölést 
támogatott, a Bizottság e támogatást azon jelöltnek ítéli oda, aki a teljes, szabályosan összeállított jelölési 
iratanyagot elsőnek nyújtja be.  
 A tanácstag-jelöltség legfeljebb három nappal a tanácstag-választás megtartása előtt vonható vissza. 
 A szavazólapon az illető jelölt teljes neve és születési éve mellett feltüntethető a javaslattevő 
elnevezése is.  
 A jelöltek szavazólapon való sorrendjét a jelölés szabályos iratanyagának Bizottsághoz való, 
benyújtásának sorrendje alapján szabják meg. 
 

4. szakasz 
 

A Bizottság: 
1. gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
2. kijelöli a szavazóbizottságokat s kinevezi ezek tagságát, 
3. utasításokat ad a szavazóbizottságok részére a szavazás lebonyolítását illetően, 
4. megszervezi a választás lebonyolításának műszaki előkészületeit, 
5. előírja a választáshoz és a visszarendeléshez szükséges űrlapokat, 
6. megállapítja hogy a jelöléseket Zentagunaras Helyi Közösség Alapszabályával és a jelen 

Szabályzattal összhangban készítették-e s nyújtották-e be, 
7. megállapítja a jelöltlistákat,  
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8. megállapítja az illető szavazóhelyekhez szükséges szavazólapok számát, 
9. megállapítja a szavazás eredményét s az egyes jelöltek által nyert szavazatok számát, 
10. megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét és 
11. más teendőket is ellát, Zentagunaras Helyi Közösség Alapszabályával és e Szabályzattal 

összhangban. 
 

B – A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÓBIZOTTSÁGOKNAK VALÓ ÁTADÁSA  
 

5. szakasz 
 

 A bizottsági elnök átadja a választási anyagot a szavazóbizottságok elnökeinek, legkésőbb 12 órával 
a tanácstag-választás megkezdése előtt. 
 A választási anyag Bizottság és szavazóbizottság közötti átvételéről jegyzőkönyv készül, melyet az 
átvételben résztvevő minden személy aláír.  
 

C – A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE  
  

6. szakasz 
 

 A választás napján a szavazóbizottság tagsága és ezek helyettesei 06,00 órakor találkoznak a 
szavazóhelyen, a szavazás megkezdésének előkészítése végett.  
 A szavazóbizottsági tagság az alábbi sorrendben készíti elő a szavazás megkezdését: megállapítják 
hogy a választási anyag szabályos és teljes-e, megállapítják a szavazóhelyet és megbeszélik a munka módját 
s a szavazás lebonyolítása alatti feladatok elosztását. 
 

a) A választási anyag teljességének és szabályosságának megállapítása  
 

7. szakasz 
 

 A választás lebonyolítása végett átvett anyagot a szavazóbizottság összeveti a választási anyag 
átvételéről szóló jegyzőkönyvvel. 
 Amennyiben a választási anyag hiányos, a szavazóbizottság ezt az annak munkájáról szóló 
jegyzőkönyvben megállapítja, s erről a Bizottságot azonnal értesíti. 
 

b) A szavazóhely berendezése 
 

8. szakasz 
 

 A szavazóbizottság a szavazóhelyiséget úgy rendezi be hogy a bejárattól a szavazóurnákig az előírt 
teendők ellátására hivatott helyeket az alábbi sorrendben helyezzék el: 

5) az ultraibolya fénysugárzót kezelő bizottsági tag helye, 
6) a választópolgár személyazonossága megállapításának helye,  
7) Zentagunarasnak a szavazás napján érvényes választói névjegyzékéből készült kivonat helye, 
8) a választópolgárok ujjának jelölésére szolgáló, különleges festékszórót kezelő bizottsági tag helye, 
9) a szavazást biztosító válaszfalakat úgy kell elhelyezni hogy biztosítsák a szavazás titkosságát, 
10) a tanácstag-választásra szolgáló szavazóurna. 
 

9. szakasz 
 

 A szavazás kezdete előtti negyvennyolc órában tilos a szavazással kapcsolatos propagandaanyag 
osztogatása, valamint a szavazással kapcsolatos, nyilvános közlés – a köztájékoztatási eszközök által.  

A szavazóbizottság ellenőrzi hogy a szavazóhelyen s az ettől mért 50 méter távolságban 
kifüggesztettek-e jelképeket s más propagandaanyagot. 
 Amennyiben a szavazóhelyen s az ettől mért 50 méter távolságon belül propagandaanyagot 
függesztettek ki, ezt a szavazóbizottság maga távolítja el, s a szavazóbizottság munkájáról szóló 
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Jegyzőkönyvben feltünteti.  
c) A munka megosztásának megbeszélése 

 
10. szakasz 

 

 A szavazóbizottsági tagság megbeszéli a munka megosztását, mely során leglényegesebb hogy 
megállapítsák mely tagokat illetve helyettes tagokat bízzák meg az alábbi teendők ellátásával: 

1. az ultraibolya fényforrás kezelése; 
2. a választópolgár személyazonosságának megállapítása; 
3. a tanácstag-választás választói névjegyzéki kivonatának kezelése; 
4. a tanácstag-választásra szolgáló szavazólapok őrzése és kézbesítése; 
5. a szavazólap választópolgár részére való kibocsátásáról történő gondoskodás; 
6. a különleges festékszóró kezelése; 
7. a szavazás módjáról való felvilágosítás; 
8. gondoskodás arról hogy a választópolgár a szavazólapot az urnába helyezze. 

 
D – A SZAVAZÓHELY MEGNYITÁSA 

 
11. szakasz 

 

 A választás előkészületeinek befejeztével, a szavazóbizottság megállapítja hogy a szavazás 
megkezdődhet-e s ezt a szavazóbizottság munkájáról szóló Jegyzőkönyvben feltünteti. 
 A szavazóhelyet a választás első napjaként feltüntetett napon, 07,00 órakor nyitják meg. 
 

1) A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzése  
 

12. szakasz 
 

 A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzését a szavazóhelyre elsőnek érkező választópolgár 
jelenlétében ejtik meg, s e vizsgálat eredményét az ellenőrzőlapon tüntetik fel. 
 A szavazóurna kifogástalanságának eljárását az alábbi sorrendben végzik: 

– amikor a szavazóhelyre megérkezik az első választópolgár, aki egyben nem a szavazóbizottság vagy 
Választási Bizottság (sem állandó sem bővített összetételbeli) tagja, a szavazóbizottság végrehajtja az 
ultraibolya fényforrással való ellenőrzést, megállapítja e polgár személyazonosságát, s a választói 
névjegyzéken való jelenlétét; 

– az első szavazó jelenlétében, a szavazóbizottság ellenőrzi hogy a szavazóurna kifogástalan és üres-e; 
– kitöltik az ellenőrzőlapot, melyet a szavazóbizottság minden tagja, valamint az elsőnek érkező 

szavazó aláír; 
– az első szavazó jelenlétében, az ellenőrzőlapot az urnába helyezik, melyet ezt követően lezárnak s 

színes fonallal valamint pecsétviasszal lepecsételnek.  
A szavazóhelyre elsőnek érkező választópolgár teljes nevét s a választói névjegyzéki kivonatban 

feltüntetett sorszámát bejegyzik a szavazóbizottság munkájáról szóló Jegyzőkönyvbe.   
 

13. szakasz 
 

 A szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzését nem ejthető meg oly választópolgár jelenlétében, 
mely esetében az ultraibolya fényforrással való vizsgálatkor megállapítást nyert hogy más szavazóhelyen 
már szavazott, vagy akinek nincs érvényes, személyazonosságot igazoló irata, esetleg aki nem szerepel a 
választói névjegyzék kivonatában.  

 
E – A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁS 

14. szakasz 

 Mikor a választópolgár a szavazóhelyre érkezik, a szavazóbizottság köteles az alábbi 
intézkedésekre: annak ellenőrzésére hogy a polgár másutt is szavazott-e, a polgár személyazonosságának 
megállapítására, a polgár választói névjegyzékben való bejegyzettségének ellenőrzése, a szavazólap 
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kézbesítése, a polgár ujjának jelölése az erre szolgáló festékszóróval, végül a polgárnak a szavazás módjáról 
való felvilágosítása. 

a) Annak ellenőrzése hogy a polgár másutt is szavazott-e  
 

15. szakasz 
 

 Amennyiben a szavazóhelyre belépett, a polgár megközelíti az ultraibolya fényforrást kezelő 
bizottsági tagot, aki ellenőrzi hogy a választópolgár jobb kezének mutatóujját jelölték-e az erre szolgáló 
festékszóróval.  
 Amennyiben a polgár nem rendelkezik a jobb kezén mutatóujjal, a ellenőrizni kell a jobb kéz többi 
ujját, s amennyiben a polgár nem rendelkezik jobb kézfejjel, ellenőrizni kell a bal kéz ujjainak 
festéknyomait.  
 Ha az ultraibolya fényforrással való ellenőrzést követően megállapítást nyer hogy a polgár már más 
szavazóhelyen szavazott, akkor újból nem szavazhat, s köteles a szavazóhelyet haladéktalanul elhagyni.  
 

2) A szavazó személyazonosságának megállapítása  
 

16. szakasz 
 

 Mikor megállapítást nyert hogy a polgár máshol nem szavazott, megközelíti a második bizottsági 
tagot, akinek bejelenti teljes nevét s átadja a szavazás helyéről és idejéről szóló értesítést, emellett igazolja 
személyazonosságát.  
 A választópolgár személyazonossága megállapítható annak érvényes személyi igazolványába, 
útlevelébe (útiokmányába) vagy gépjárművezetői engedélyébe való betekintés által. 
 A polgár nem szavazhat ha nem igazolja személyazonosságát.  
 A választói névjegyzék kivonatában szereplő választópolgár szavazhat a választás idejéről és 
helyéről szóló értesítés felmutatása nélkül is.  
 

c) A választói névjegyzékbe való bejegyzettség megállapítása s a szavazólap kézbesítése  
 

17. szakasz 
 

 Mikor megállapítást nyert a választópolgár személyazonossága, a szavazóbizottság egy tagja előkeresi 
a polgár nevét a választói névjegyzék kivonatában, s bekeretezi a neve előtti sorszámot, melyet követően a 
polgár aláírja a névjegyzék kivonatát a megfelelő helyen.  
 A választópolgár aláírását követően, a szavazóbizottság egy tagja kézbesíti a szavazólapot.  
 

18. szakasz 
 

 A szavazóbizottság nem engedheti meg a választói névjegyzék kivonatában nem szereplő polgárok 
szavazását 
  

3) A különleges festékszóró használata 
 

19. szakasz 
 

 A szavazólap kézbesítését követően, a választópolgár megközelíti azon bizottsági tagot aki 
különleges festékszóróval megjelöli a polgár jobb kezének mutatóujját, közvetlenül a körömágy alatt, a 
szavazás megejtésének jeleként.  
 A jobb kezén mutatóujjal nem rendelkező polgárt a jobb felé soron következő, meglevő ujjának, 
ezek hiányában pedig hüvelykujjának jelölésével kell megjelölni, a körömágy alatt.  
 A jobb kézfejjel nem rendelkező polgárt bal kezének mutatóujján, illetve ennek hiányában a bal felé 
soron következő, meglevő ujjának, ennek hiányában pedig hüvelykujján kell megjelölni, a körömágy alatt. 
 Amennyiben nem lehetséges a polgár ujjának ilyen fajta jelölése, a polgár jelölésétől eltekintenek.  
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e) A szavazólap kitöltése  
 

20. szakasz 
 

 Miután egy bizottsági tag tájékoztatja a szavazás módjáról, a polgár a válaszfal mögött kitölti a 
szavazólapot. 
 A szavazóbizottság illető tagja különösképpen figyelmezteti a választópolgárt:  

1. hogy szavazni kizárólag a tanácstag-jelöltek neve előtti sorszám bekeretezésével lehet; 
     -     hogy a szavazás titkos s hogy a válaszfal mögött végzendő; 

2. hogy a szavazás szabad akaratból történik, így senkinek nincs joga a polgárt szavazásra vagy annak 
elmulasztására kényszeríteni, a szavazáson való részvételért vagy ennek hiányáért felelősségre vonni vagy 
hogy a szavazótól követelje választottja nevét és döntésének okát.  

A szavazólap kitöltésével a szavazó a szavazólapot, oly módon hogy döntése ne legyen látható, 
maga hajtja félbe, s az urnába helyezi, melyet követően elhagyja a szavazóhelyet.  

 

21. szakasz 
 

A szavazóbizottság köteles gondoskodni a szavazás titkosságáról.  
A szavazóbizottság köteles a szavazást úgy megszervezni hogy senki ne láthassa hogy a 

választópolgár a szavazólapját miként tölti ki.  
A szavazásra előirányzott helyiségben csak annyi választópolgár lehet jelen, ahány szavazó részére 

helyet biztosítottak. 
A szavazóhelyen csakis oly választópolgár jelenhet meg aki a zentagunarasi, szavazás napján 

érvényes választói névjegyzék kivonatában szerepel.  
A szavazóhelyen egyedül a Választási Bizottság tagjai valamint az e Bizottság által az illető 

szavazóhelyre kijelölt szavazóbizottsági tagok tartózkodhatnak. 
 

F – A KÜLÖNLEGES IGÉNYEKKEL RENDELKEZŐ ÉS AKADÁLYOZOTT SZEMÉLYEK 
SZAVAZÁSÁT ILLETŐ, KÜLÖN SZABÁLYOK  

 
- A szavazólap kitöltésére képtelen személy 

 

22. szakasz 
 

A szavazólap kitöltésére egyedül képtelen személynek (vak, rokkant vagy írástudatlan) jogában áll a 
szavazóhelyre oly személyt magával vinni, aki helyette a szavazólapot az általa meghatározott módon tölti 
ki.  

A szavazás e módját a szavazóbizottság munkájáról készült Jegyzőkönyvben meg kell állapítani.  
 A szavazóbizottság jegyzőkönyvezi a polgárok tárgyalt módon történt szavazásának számadatát.   
 

- A szavazóhelyre eljutni képtelen személy 
 

23. szakasz 
 

 A szavazóhelyen szavazni képtelen választópolgár a szavazóbizottságot legkésőbb a választás 
napján 11,00 óráig, szavazóhelyen kívüli szavazási szándékáról értesíti.  

Miután megállapítja hogy az illető választópolgár szerepel a választói névjegyzék kivonatában, 
valamint hogy a választópolgár gátoltsága indokolt, a szavazóbizottság elnöke kijelöli a szavazóbizottság 
bővített összetételének három tagját (szavazóbizottsági biztosok) akik lebonyolítják a szavazóhelyen kívüli 
szavazást.  

A szavazóbizottság biztosai eljutnak a választópolgárhoz, megállapítják személyazonosságát, s 
megejtik az ultraibolya fénnyel való ellenőrzést. Ezt követően átnyújtják a szavazólapot tartalmazó 
borítékot, s melybe a szavazólapot a szavazást követően visszahelyezik. 

Ezt követően, a szavazóbizottság biztosai festékszóróval megjelölik a választópolgár ujját, a jelen 
Szabályzat 18. szakaszával összhangban.  

A választópolgár szavazás módjáról való felvilágosítását követően, a szavazóbizottság biztosai 
elhagyják a helyiséget, melyben a polgár szavaz.  
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A szavazás befejeztével a polgár a kitöltött, félbehajtott szavazólapot külön borítékba helyezi, 
melyet a biztosok a polgár jelenlétében pecsétviasszal és pecséttel lepecsételnek.  

A szavazóhelyre való visszatérést követően, haladéktalanul, a biztosok átnyújtják a borítékot a 
szavazóbizottság elnökének, aki e borítékot felnyitja, melyet követően a választói névjegyzék kivonatát  
kezelő bizottsági tag bekeretezi a választópolgár neve melletti sorszámot. A szavazóbizottság elnöke ezt 
követően a szavazólapot kiveszi a borítékból és behelyezi az urnába.  

A szavazóbizottság jegyzőkönyvezi a szavazóhelyen kívül szavazott polgárok számáról szóló adatot, 
valamint az összes, ily módon szavazó polgár nevét.  

Amennyiben a szavazóhelyen kívül szavazó választópolgárnak nem áll módjában a szavazólap 
önálló kitöltése (vak, rokkant vagy írástudatlan személy), e polgár az általa kijelölt személy segítségével 
szavazhat, a szavazóhelyen szavazó vak, rokkant vagy írástudatlan személyek szavazásával megegyező 
módon.  

A szavazóhelyen kívüli szavazást csakis az illető szavazóhely körzetében bonyolíthatják le.  
 

G – A SZAVAZÓHELY RENDJÉNEK FENNTARTÁSA 
 

24. szakasz 
 

Mindazon személyek részére, akiknek a szavazás lebonyolításának kapcsán semmilyen joguk és 
megbízatásuk nincs, a szavazóhelyen időzni tilos.  

A szavazóhelyen a mobiltelefon, fényképezőgép, s más távközlő eszköz használata tilos.  
A szavazóhelyen, a választói névjegyzék hivatalos kivonatát leszámítva tilos a szavazáson résztvevő 

vagy az ezt mellőző polgárokról nyilvántartást készíteni (név vagy választói névjegyzék sorszámának 
lejegyzésével). 

Kivételes esetben megengedett hogy a választói névjegyzéket kezelő, szavazóbizottsági tagság, 
külön papírlapra, rovásokkal számolja a polgárok részvételi arányát, s hogy az erről szóló adatot a 
Választási Bizottság elnökével közöljék. 

 
25. szakasz 

 
A köztájékoztatási eszközök képviselői a szavazás ideje alatt, csakis a jelentés elkészítésekor 

lehetnek jelen a szavazóhelyen. 
A szavazóhely nyitásától zárásáig tartó időszakban, a szavazóbizottság a szavazás lefolyásáról a 

Választási Bizottságot értesíti.  
 

26. szakasz 
 

A szavazóbizottság köteles a szavazóhely rendjének fenntartására.  
Amennyiben a szavazóhelyen rendbontásra kerülne sor, a szavazóbizottság a szavazást a rend 

helyreállításáig felfüggesztheti. A szavazás felfüggesztésének okait s e megszakítás terjedelmét a 
szavazóbizottság munkájáról készült Jegyzőkönyvben kell feltüntetni. 

 
Amennyiben a szavazás felfüggesztése egy óránál tovább tartott, a szavazást a felfüggesztés idejével 

kell meghosszabbítani.  
 

27. szakasz 
 

 A szavazóbizottság köteles a Választási Bizottság általi jóváhagyásával és az erről szóló végzéssel 
rendelkező megfigyelők részére lehetővé tenni minden választási teendő akadálytalan figyelemmel 
kísérését, s hogy a bizottsági munkáról szóló Jegyzőkönyvben megemlítsék ezen megfigyelők jelenlétét.  
  A szavazóbizottság a megfigyelőt a szavazóhelyről eltávolíttathatja amennyiben e megfigyelő 
megbontja a szavazóhely rendjét, s különösen ha bármely módon megpróbál a részt venni a 
szavazóbizottság munkájában, melyet megállapítanak a szavazóbizottság munkájáról szóló 
Jegyzőkönyvben, az eltávolítás okának említése mellett.  
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H – A SZAVAZÓHELY LEZÁRÁSA 
 

28. szakasz 
 

A szavazóhelyet 20,00 órakor zárják. 
A szavazóhelyen, annak zárásakor tartózkodó szavazók részére lehetővé kell tenni a szavazást.   
Szavazónak minősül azon választópolgár aki 20,00 órakor a szavazóhelyen, vagy közvetlenül az 

előtt tartózkodik. 
A szavazóhelyen ért választópolgárokat a szavazóbizottság értesíti a szavazás lehetségességéről.  
A szavazóbizottság elnöke köteles kijelölni a szavazóbizottság egy tagját a szavazóhelyen ért 

szavazók számának, s az illető személyek szavazási sorrendjének megállapítására, valamint hogy a sor 
végének jelölése végett, a legutolsó szavazóhelyen ért választópolgár után álljon sorba, valamint hogy a 
szavazóhelyen ért valamennyi választópolgár szavazását kivárja.   

 
I – A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

a) Általános rendelkezés 
 

29. szakasz 
 

A szavazóhely bezárását követően a szavazóbizottság megállapítja az illető szavazóhelyen történt 
szavazás eredményeit.  

A szavazás eredményének megállapításakor a szavazóbizottság minden tagja s ezek valamennyi 
helyettese jelen van. 

 
b) A szavazás eredményének megállapítására szolgáló eljárás 

 

30. szakasz 
 

A szavazás eredményének megállapítására szolgáló eljárást az alábbi módon folytatják le: 
1. megszámlálják a felhasználatlan szavazólapokat, melyeket különálló, lepecsételendő borítékba 
helyeznek; 
2. megszámlálják a választói névjegyzék kivonatában szereplő választópolgárokat, így megállapítván a 
bejegyzett választópolgárok teljes számát; 
3. megszámlálják a választói névjegyzék kivonatában bekeretezett választópolgárokat így 
megállapítván a szavazáson részt vett választópolgárok számát; 
4. felnyitják a szavazóurnát, s ellenőrzik hogy tartalmazza-e az urna kifogástalanságának ellenőrzésére 
szolgáló ellenőrzőlapot, s ezen ellenőrzés eredményét feltüntetik a szavazóbizottság munkájáról szóló 
jegyzőkönyvben. Az ellenőrzőlapot ezt követően különálló borítékba helyezik; 
5. megszámlálják az urnában található összes szavazólapot, melyek számát feltüntetik a 
szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvben; 
6.  a szavazólapokat érvényes és érvénytelen szavazólapok szerint szétválogatják; 
7. megszámlálják az érvénytelen szavazólapokat, s ezeket különálló, lepecsételendő borítékba 
helyezik, emellett az érvénytelen szavazólapok számát feltüntetik a szavazóbizottság munkájáról szóló 
jegyzőkönyvben; 
8. megszámlálják az érvényes szavazólapokat s ezt a számot feltüntetik a szavazóbizottság munkájáról 
szóló jegyzőkönyvben; 
9. az érvényes szavazólapokból megállapítják az egyes jelöltek által nyert szavazatok számát. Az 
egyes jelöltek által nyert szavazatok számát feltüntetik a szavazóbizottság munkájáról szóló 
jegyzőkönyvben; 
10. az összes érvényes szavazólapot különálló, lepecsételendő borítékba helyezik. 
 A választás végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában is, mégpedig a 
végeredmény megállapítását követő 5 napon belül. 
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c) Az érvényes és érvénytelen szavazólap megkülönböztetése 
 

31. szakasz 
 

Érvénytelen szavazólapnak minősül a kitöltetlen szavazólap, valamint azon szavazólap mely 
kitöltése nem teszi lehetővé annak megállapítását hogy a választópolgár mely jelöltekre szavazott.  

Érvénytelennek minősül azon szavazólap melyen a jelöltek neve előtt álló sorszámokból 9-nél többet 
kereteztek be. 
 Érvénytelennek minősül azon szavazólap melyen bármi egyéb, a választásra nem vonatkozó írás 
szerepel.  
 

32. szakasz 
 

Érvényesnek minősül azon szavazólap melyet oly módon töltöttek ki hogy bizonyossággal 
megállapítható, hogy a választópolgár mely jelöltekre szavazott. 

 
d) A szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv kitöltése  

 
33. szakasz 

 
A szavazás eredményének megállapítását követően, haladéktalanul, a szavazóbizottság olvashatóan 

kitölti a szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet. 
 A szavazóbizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvbe, többek között bejegyzik: a szavazás dátumát 

és helyét; a szavazóhely elnevezését; a szavazóbizottság tagságának teljes nevét; az átvett szavazólapok 
számát; a felhasználatlan szavazólapok számát; a választói névjegyzék kivonatában szereplő 
választópolgárok teljes számát; a szavazáson részt vett polgárok számát; a más személy segítségével 
szavazó polgárok számát; a szavazóhelyen kívül szavazott polgárok számát; az érvénytelen szavazólapok 
számát; az érvényes szavazólapok számát; az egyes jelöltek által nyert szavazatok számát.  

 A szavazóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyvbe feltüntetik az állandó és bővített összetételű 
tagság, illetve helyettes tagság megjegyzéseit vagy véleményét. 

 Amennyiben a szavazóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyvet a szavazóbizottság némely tagja 
nem írná alá, e tényt e jegyzőkönyvben külön megállapítják, mely mellett, esetlegesen, felsorolhatják az 
aláírás hiányának okait is.   
 

34. szakasz 
 

 A szavazóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyv hat példányban készül. A szavazóbizottság 
munkájáról készült jegyzőkönyv első és harmadik példányát a Választási Bizottsághoz kell benyújtani.   
 A szavazóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyv második példányát a szavazóhelyen 
közszemlére kell helyezni.  
 A szavazóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyv fennmaradó három példányát a három legjobb 
helyezést elért jelölthöz kell eljuttatni.  
 

J – A VÁLASZTÁSI ANYAG VÁLASZTÁST KÖVETŐ BENYÚJTÁSA  
 

35. szakasz 
 

 Az illető szavazóhelyen történt szavazás eredményének megállapítását és a szavazóbizottság 
munkájáról készült jegyzőkönyv kitöltését követően, a szavazóbizottság a Választási Bizottsághoz 
haladéktalanul benyújtja:  

3. a szavazóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyv első és harmadik példányát; 
4. a választói névjegyzék kivonatát, mely alapján szavaztak; 
5. a szavazóurna kifogástalanságának ellenőrzésére szolgáló ellenőrzőlapot; 
6. a felhasználatlan szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot; 
7. az érvénytelen szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot; 
8. az érvényes szavazólapokat tartalmazó, lepecsételt borítékot.  
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A választási anyag átvételéről jegyzőkönyv készül. 
 

36. szakasz 
 

 A szavazatok mindkét szavazóhelyen való összeszámlálását követően, a Választási Bizottság 
mandátumokat ítél oda a tanácstag-választáson részt vett, legtöbb szavazatot szerzett kilenc jelölt részére.  

Amennyiben két vagy több jelölt ugyanannyi szavazatot nyert, s ily módon a Tanácsnak kilencnél 
több tagja támadna, a választást annyi tanácstagot illetően ismétlik meg, amennyi a 9 tagú Tanács 
összeállításához szükséges. A hiányzó tanácstagok választására lefolytatott, ismételt választás, legkésőbb 15 
napon belül megszervezendő. 

 
37. szakasz 

 
 A Választási Bizottság összeállítja A tanácstag-választás lebonyolításáról szóló jelentését, s a 
szavazóbizottságok munkájáról szóló jegyzőkönyvek csatolásával benyújtja a Tanácshoz, emellett e jelentés 
egy példányát, közszemlére helyezés végett kifüggeszti Zentagunaras Helyi Közösség hirdetőtáblájára.  

A Választási Bizottság köteles a jegyzőkönyv azonnali összeállítására, legkésőbb a 
szavazóbizottságok munkájáról készült utolsó jegyzőkönyv vételétől számított 24 órán belül, s ennek a 
Tanácshoz való továbbításra. 
 

38. szakasz 
 
 A jelen szabályzat hatályba lépésével érvényét veszíti a Zentagunaras Helyi Közösség tanácstag-
választásának lebonyolításáról szóló, 406/12-14. számú, 2013.12.14-i Szabályzat.  
 E szabályzat, annak meghozatalát követő 15 napon belül, megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában és Zentagunaras Helyi Közösség hirdetőtábláján, míg hatályba lépése Topolya Község Hivatalos 
Lapjában való megjelenésének napján következik.   
 
 
                                                                               Zentagunaras Helyi Közösség  
                                                                                       Tanácsának elnöke 
                                                                                        Farkas Zoltán, s.k.,   

 

217. 
 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, 2013.12.23-án meghozta az alábbi 
 
 

V É G Z É S T  
 

A POLITIKAI SZUBJEKTUMOK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK  
2014. ÉVI ELOSZTÁSÁRÓL 

 
I. 

 
 A Topolya Községi Képviselő-testületében képviselővel rendelkező politikai szubjektumok részére, 
870.000,00 dinár, illetve havi 72.500,00 dinárt ítélnek oda,  ezek 2014. évi rendes működésének támogatása 
végett. 
 Az előző bekezdésben említett eszközöket Topolya község 2014. évi költségvetésének külön 
részében irányozták elő, mégpedig a 160. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 1. rész, 1.2. fejezet, 13. 
helyrendje alatt. 
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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                             295.800,00                             24.650,00 
Demokrata Párt                                                 139.200,00                             11.600,00 
Dr Hadzsy János Polgárok Csoportja                  78.300,00                               6.525,00 
Egyesült Nyugdíjasok és Szociális Igazságosság 78.300,00                               6.525,00 
Vajdasági Szociáldemokrata Liga                     113.100,00                               9.425,00 
Szerb Szocialista Párt                                          69.600,00                               5.800,00 
Szerb Haladó Párt                                               95.700,00                                7.975,00 
 
ÖSSZESEN:                                                      870.000,00                             72.500,00 
 

 
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 
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. 
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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. évi  pénzügyi támogatásáról 
szóló, 4-34/2013-III. számú végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/9. 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 
Szám: 4-45/2013-III Kókai-Mernyák Melinda,s.k.                           
Kelt: 2013.12.23. Topolya községi                                      
Topolya elnöke 
 
 
 
218. 
 Az eredeti szöveggel való egybevetést követően, megállapítást nyert hogy  a Topolya község 
területén, Bácskossuthfalva és Zentagunaras helyi közösségek kivételével lebonyolított, helyi közösségi 
tanácstag-választásokról szóló Jelentés szövegébe, mely  megjelent Topolya Község Hivatalos Lapjának 
2013/15. számába hiba csúszott, ezért kibocsátjuk az alábbi  
 
 

H E L Y E S B Í T É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN, BÁCSKOSSUTHFALVA ÉS ZENTAGUNARAS HELYI 
KÖZÖSSÉGEK KIVÉTELÉVEL LEBONYOLÍTOTT, HELYI KÖZÖSSÉGI TANÁCSTAG-

VÁLASZTÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉST ILLETŐEN 
 
 

 Melynek 9. NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG pontja alatti 3. sorszámnál szereplő TEŠIĆ 
MONIKA neve helyett ĐOGO ZDRAVKO nevének kell állnia. 
 
 
 
 Képviselő-testületi 
 
 Szolgálat 
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187. Határozat Topolya község 2013. évi költségvetésének újraelosztásáról 771 

   
188. Határozat Topolya község 2014. évi költségvetéséről 795 

   
189. Határozat külső revizor alkalmazásáról Topolya község 2013. évi költségvetésének 

zárszámadásához 
835 

   
190. Határozat Az Első Vajdasági Ipari Park – Logisztikai Központ Topolya elnevezésű, 

Korlátolt Felelősségű Társaságban való, térítésmentes részesedés megszerzéséről 
836 

   
191. Határozat Az Első Vajdasági Ipari Park – Logisztikai Központ Topolya elnevezésű, 

Korlátolt Felelősségű Társaságban való, térítés melleti részesedés megszerzéséről 
837 

   
192. Határozat Az Első Vajdasági Ipari Park – Logisztikai Központ Kft Topolya 

tulajdonában álló ingatlanok bekebelezésének jóváhagyásáról 
838 

   
193. Határozat Topolya község 2014. évi Foglalkoztatásügyi Helyi Cselekvési Tervének 

meghozataláról 
839 

   
194. Határozat A helyi kommunális illetékről szóló határozat módosításáról 840 

   
195. Végzés a topolyai Komgrad Kommunális – Lakásügyi és Építési Közvállalat 2014. 

évi Gazdálkodási tervének és programjának jóváhagyásáról 
843 

   
196. Végzés Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési, Településtervezési 

és rendezési Közvállalata 2013. évi Gazdálkodási programja III. módosításának 
jóváhagyásáról 

843 

   
197. Végzés Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és 

Településtervezési és –rendezési Közvállalata 2014. évi Gazdálkodási programjának 
jóváhagyásáról 

844 

   
198. Végzés a Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat 2014. évi 

Gazdálkodási programjának jóváhagyásáról 
845 

   
199. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2013. évi Gazdálkodási programja 

módosításának jóváhagyásáról 
845 

   
200. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2014. évi Gazdálkodási programjának 

jóváhagyásáról 
846 

   
201. Végzés Topolya és Kishegyes Községek Szociális Védelmi Központja igazgatójának 

kinevezéséről 
846 

   
202. Végzés jóváhagyás a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és demográfiai 

Titkárságtól a Topolya és Kishegyes Községek Szociális Védelmi Központ igazgatói 
tisztségére 

847 
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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 2013. évre 15.000,00  
            dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya  
            község Hivatalos Lapjára”. 

Sor- 
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203. Végzés a Gazdaság- Kisüzemi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

tagjának felmentéséről 
847 

   
204. Végzés a Gazdaság- Kisüzemi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

tagjának megválasztásáról 
848 

   
205. Végzés a Választási és Kinevezési Bizottság elnökhelyettesének felmentéséről 848 

   
206. Végzés a Választási és Kinevezési Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról 849 

   
207. Végzés a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszéki tagjának felmentéséről 849 

   
208. Végzés a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszéki tagjának kinevezéséről 850 

   
209. Végzés a bácskossuthfalvi Idősebb Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki 

tagjának felmentéséről 
850 

   
210. Végzés a bácskossuthfalvi Idősebb Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki 

tagjának kinevezéséről 
851 

   
211. Végzés Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és –rendezési 

Közvállalata Alapszabályának módosításáról és bővítéséről szóló határozat 
jóváhagyásáról 

851 

   
212. Záróhatározat a topolyai „Jezero” Környezetvédő Horgászegyesület zobnaticai 

víztározó jogállásának megoldását célzó indítványának támogatásáról 
852 

   
213. Végzés a Topolyai Piac piaci és vásári szolgáltatásai 2014. évi díjszabásának 

jóváhagyásáról 
852 

   
214. Határozat a Gunaras Helyi Közösség területére 2014.01.01. és 2023.12.31. között 

kivetett helyi járulék bevezetéséről 
853 

   
215. Határozat a Njegoševo Helyi Közösség területére 2014.01.01. és 2023.12.31. között 

kivetett helyi járulék bevezetéséről 
856 

   
216. Szabályzat Zentagunaras Helyi Közösség Tanácstagjai választásának 

lebonyolításáról 
858 

   
217. Végzés a politikai szubjektumok rendes működésére szánt eszközök 2014. évi 

elosztásáról 
867 

   
218. Helyesbítés Topolya község területén, Bácskossuthfalva és Zentagunaras Helyi 

Közösségek kivételével lebonyolított, Helyi Közösségi Tanácstag-választásokról 
szóló jelentést illetően 

869 


