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219. 
A közvállalatokról szóló törvény 60. szakaszának 3. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2012/119. szám), A topolyai Komgrad Lakásügyi – Kommunális és Építési Közvállalat alapítói 
határozatának összhangba hozataláról szóló határozat 24. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2013/6. szám0) és Topolya község Statútuma 71. szakaszának 2. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, 
2013.12.27-én meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV SZOLGÁLTATÁSAI  
DÍJSZABÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásainak alábbi díjszabását:  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSÁNAK DÍJSZABÁSA 
 

I. A HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA    2014.01.01-től   
- vízdíj                     50,11 din/m3 
- vízhasználati díj     0,33 din/m3 
- vízvédelmi díj      0,28/ din/m3 
- szennyvízelvezető-vízgazdálkodási létesítmények 
  használati díja      95,46 din/lakóegység/hó 
- vízórailleték         38,49 din/havonta csatlakozás 

                                                                                                                    
2. SZENNYVÍZELVEZETÉS  _   2014.01.01-től  

- csatornadíj                  25,05 din/m3 
                                                                         
3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS   ____    2014.01.01-től  

- szemétkihordási díj     3,97 din/m2 
- a hulladéktároló edények folyó    38,49 din/lakás/hónap  

    karbantartására és cseréjére kivetett díj     
- hulladéklerakó rendezési díja             38,49 din/lakás/hónap  
- szemétkihordási díj     383,69 din/szabv. edény/hónap  
       95,93 din/szabv. zsákok/zsákonként    
- a településekről történő szemétkihordás 
- havi 4 alkalommal       447,63 din/szabv. edény/hónap  
- havi 2 alkalommal                   255,79 din/szabv. edény/hónap 

         95,93 din/szabv. zsák/zsák    
 

II. HELYI SZINTŰ - KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA     2014.01.01-től  
- vízdíj                               50,11 din/m3 
- vízhasználati díj        0,84 din/m3 
- vízvédelmi díj         0,75 din/m3 
- szennyvízelvezető vízgazdálkodási létesítmények 
   használati díja      287,77 din/jogalany/hó 
- vízórailleték          95,93 din/havonta csatlakozásra 
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2. SZENNYVÍZELVEZETÉS __   2014.01.01-től  
- csatornadíj               25,05 din/m3 

                                                                         

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS  _____2014.01.01-től  
- szemétkihordási díj     3,97 din/m2 
- a hulladéktároló edények folyó           191,84 din/jogalany/hónap 

   karbantartására és cseréjére kivetett díj    
- hulladéklerakó rendezési díja          a szolgáltatás 20 % -a/jogalany/hónap 
 

III.  GAZDASÁGI ALANYOK ÉS HADSEREG RÉSZÉRE 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA    2014.01.01-től  
- vízdíj                                150,43 din/m3 
- vízhasználati díj                  0,84 din/m3 
- vízvédelmi díj          0,75 din/m3 
- szennyvízelvezető, vízgazdálkodási létesítmények 
  használati díja      287,77 din/jogalany/hó 
- vízórailleték             95,93 din/ havonta csatlakozásra  

 

2. SZENNYVÍZELVEZETÉS__   2014.01.01-től  
- csatornadíj                 74,17 din/m3 

 

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS              2014.01.01-től  
- szemétkihordási díj 
I. gazdasági tevékenység          12,53 din/m2 
II. önálló tevékenységek esetében 
az üzlethelyiség területe alapján számít, mely 50 m2-ig: 

1. csoport: aranyművesek, órások, galériák, 
           műtermek, vegytisztítók, látszerészek       767,39 din/hónap 
 

2. csoport: ügynökségek, kávépörkölők, gyógyszertárak, 
magánjellegű óvodák/iskolák, bankok, 

           pénzváltók, ügyvédi irodák          1.151,08 din/hónap 
3. csoport: fogadóirodák, élelmiszer-kereskedések, 

temetkezési szaküzletek, virágüzletek, italboltok,  
          fodrászati és szépészeti szalonok, súlyzótermek      1.278,98 din/hónap 

4. csoport: élelmiszer-árusok, vendéglátósok 
pizzériák, kebab-sütők, rendelők, 

           autójavítók, asztalosok, pékek, halárusok       1.534,78 din/hónap 
5. csoport: piacok-vásárcsarnokok, gyümölcsárusok     1.790,57 din/hónap 

 

- 50 m2 alapterület felett, az egyes csoportokra  
 megállapított átalány mellett további                                       12,53 din/m2 
 

- a hulladéktároló edények folyó karbantartására és cseréjére kivetett díj 
I. gazdasági tevékenységek    1.598,72 din/jogalanyl/hónap  
II. önálló tevékenységek: 

- első és  másodikcsoportok               95,93 din/hónap  
- harmadiksoport        191,84 din/hónap     
- negyedik csoport        639,49 din/hónap 

         

 - hulladéklerakó rendezési díja                  a szolgáltatás 20 %-a/jogalany/hónap 
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II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazása 2014.01.01-től esedékes. 
 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 38-9/2013-V 
Kelt: 2013.12.27.  Kókai-Mernyák Melinda, s.k. 
Topolya községi elnök  
 
220. 

A közvállalatokról szóló törvény 60. szakaszának 3. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2012/119. szám), A topolyai Komgrad Lakásügyi – Kommunális és Építési Közvállalat alapítói 
határozatának összhangba hozataláról szóló határozat 24. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2013/6. szám0) és Topolya község Statútuma 71. szakaszának 2. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) valamint A temetkezésről és a temetők 
rendezéséről és fenntartásáról szóló határozat 52. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2003/5 és 
2006/10. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, 2013.12.27-én meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad KV temetkezési szolgáltatásainak alábbi díjszabását: 
 

A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA 
 

A. HALOTTSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ  HASZNÁLATA 
sorszám.   A kommunális szolg.                      mérték-              Alkalmazandó  
                    leírása és mértéke                   egység              2014.01.01-től      
 
1. A temetkezési kellékek és a halott szállítása 
    a kellékek előkészítése  
    és fertőtlenítés 
     a.  városban  esetenként                     1.109,71 din             

b.  városon kívül, kísérővel és várakozással 
                                                         esetenként  1.414,48 + a benzinár 70%-a     

                                                                          

    c. sürgős beavatkozás             
(közlekedési baleset, erőszakos halál) 

                                                     óránként  3.414,48 din            
2. Koszorú és  
    szalagfelirat   darab          170,72 din          
3. A díjszabásban nem említett temetkezési 
    szolgáltatásokat külön ajánlat 
    taglalja 
4. Az elhunyt más szervektől való átvétele 
    és elhelyezése 

a. munkaidőben                    esetenként     341,45 din             
b.   munkaidőn kívül esetenként     512,17 din                

    c.   21,00  és 8,00 óra között esetenként     1.024,34 din               
 
MEGJEGYZÉS: Az A1.alatti szolgáltatás költsége a 21,00 és 8,00  közötti időszakban 50%-kal nagyobb   
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B. RAVATALOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
 

1. A ravatalozó igénybevétele az 
    elhunyt elhelyezésére 
    (villanyáram, fertőtlenítés, takarítás)  
 esetenként 1.707,23 din      
 

MEGJEGYZÉS: A ravatalozó igénybevételének költsége a 10.01. és 04.30. 
                         közötti téli időszakban 25%-kal nagyobb 
- a ravatalozónak az elhunyt elhelyezése végetti igénybevételéért felszámított, tárgyalt alpont 1. 
bekezdésében megállapított díj összege a szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 50%-kal csökken. 
    

2. A hűtőberendezés igénybevétele 
 óránként     161,06 din                         
3. Az ünnepélyes gyászszertartás 

-    az elhunyt szállítása a ravatalozótól 
a temetés helyéig vagy a járműig  
a kíséretet, koszorúszállítást 
a zeneszolgáltatást és fertőtlenítést 

       is beszámítva esetenként  5.292,43 din                         
- Az ünnepélyes gyászszertartásért felszámított, tárgyalt alpont 1 bekezdésében megállapított  
  díj összege a szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 75%-kal csökken.       
 
C. AZ ELHUNYT ELTEMETÉSE 
1. Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését 
    és a fertőtlenítést is beszámítva 

a. gyermek sírjának kiásása és betemetése  
                              

 esetenként 1.280,42 din                                   
b.   felnőtt sírjának kiásása és betemetése 
                                                              esetenként                     3.414,48 din             
- szociálisan veszélyeztetett személy 
 sírjának kiásása a b) pont összegének 50%-a 1.707,28 din               

c.   betonkeretes sír kiásása  
    és betemetése                                          esetenként 3.755,92 din 
   

elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes  
sír kiásása és betemetése                          
                                           esetenként 5.121,70 din                      

d.   rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 
kiásása és betemetése                           

                                                        esetenként 5.975,34 din      
                                                          

   e.   hagyományos sírbolt bejáratának kiásása és 
betemetése                        esetenként 4.693,88din 
                         

  f.   sorban levő sírbolt montázslapjának 
levétele és visszahelyezése           esetenként 5.121,70 din 

                         

2. Emberi maradványok higiéniai kezelése sír ásása  
    alkalmával                                             
  esetenként    682,91 din      
 

3. Koporsók és emberi maradványok higiéniai  
    kezelése sírboltban                                  esetenként 1.877,95 din                        
  
D. A SÍRHELYEK BÉRLETE       
 

1. Sírhely évi bérletdíja személyenként        1 évre                           239,16 din 
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2. Sírhely bérletdíja személyenként 

a. legfeljebb 4 személyes sírbolt             1 évre                          639,48 din                                           
b.   több mint 4 személyes sírbolt              1 évre                         854,36 din                                      

 
E. AZ EXHUMÁCIÓ 
 

1. A rokonság vagy az igazságügyi szervek  
    keresetére végzett exhumáció magábanfoglalja: 
    a koporsó kiemelését, szállítását és új 
    sírba vagy járműbe helyezését, valamint a 
    fertőtlenítést (nyulgalmi idő 5-10 év) 
                                                                               esetenként                       5.975,34 din                                             

a. gyermek sírjának kiásása és betemetése 
                                                                           esetenként                       1.707,23 din                                             
b.   felnőtt sírjának kiásása  és betemetése          esetenként                       4.268,08 din                                        
c.   betonkretes sír kiásása és betemetése 
                                                                           esetenként                       5.121,70 din                 
d.    elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése                               esetenként                          6.402,15 din                                     
e.   rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése                                esetenként                        7.682,58 din                
    f.   oldalbejáratú sírbolt nyitása és 

zárása                                                           esetenként                       6.402,15 din                      
g.   felső bejáratú sírbolt nyitása és 

zárása                                                           esetenként                       5.121,70 din                             
                                                                                                                  
MEGJEGYZÉS: A D1. alatti exhumáció költségei a nyugalmi idő tartamának függvényében növekednek, 
éspedig: 2 évig 100-kal, 2-5 évig 50%-kal. Az exhumáció megkezdése előtt ellenőrizni kell a minimális 
nyugalmi időtartalmat. 
 
F. KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ MUNKÁLATOK 
 

1. Sírkeret felállításának  
engedélyezése: 

- 1 személyre                                      din                          1.023,60       
- 2 személyre                                     din                           2.048,69                  
- több mint 2 személyre                     din                           3.073,02                 

 
2. Síremlék vagy sírjel  
    felállításának engedélyezése 
    - 1 személyre                                      din                              682,91                                

- 2 személyre                                      din                           1.365,79                  
- több mint 2 személyre                       din                          2.048,69                  

 

3. Sírbolt felső része felállításának engedélyezése  
    személyenként                                    din                        1.291,35                                 
 
4. Sírbolt emlékoszlopa vagy táblája 
    felállításának engedélyezése, személyenként   din              2.048,69        
                           
5. Sírhely vagy sírbolt kisebb javításainak 
    engedélyezése 

- személyenként                                       din                         682,91                                     
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G. A SÍRHELYEK KARBANTARTÁSA 
 

1. Sírhely karbantartása személyenként 
    évente                           din                             435,73                                          
2. Családi sírbolt karbantartása 
    - legfeljebb 4 személyre, évente       din                              273,17 

- több mint 4 személyre, évente        din                             273,17             
 
                                                           

H. MARADVÁNYOK ELHELYEZÉSÉNEK TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAI 
 
- urna elhelyezése az emlékkertben 
 
 

1. Urna elhelyezése, hamvak szétszórása  esetenként                1.871,14 din 
 

2. Névtábla elhelyezésének engedélyezése 
    az emlékkert falán                                személyenként          1.291,35 din 
 
3. A gyep és a rózsák karbantartása          évente                       2.660,29 din 
 
- uran elhelyezése sírba, sírboltba és urnahelyre 
 
4. Az urna helyének, sírnak, sírboltnak  
    felnyitása – fedlap felbontása  
    és visszahelyezése                               esetenként                             5.410,11 din 
 
5. Urna elhelyezése                                 esetenként                              1.828,94 din 
 
6. Urnahely évi bérlete a kolumbáriumban 
      (4 urna részére)                                     évente                                230,22 din 
 
7. Urnahely évi bérlete a rózsakertben 
      (4 urna részére)                                      évente                                447,63 din 
 
8. Urnahely rendezésének és fenntartásának   
      évi díja a kolumbáriumban 
                                                                    évente                                  537,17 din 
 

9. Urnahely rendezésének és fenntartásának   
      évi díja a rózsakertben   
                                                                        évente                          1.061,55 din  
 
 

II 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazása pedig 2014.01.01-től 
esedékes.  
 
 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 38-9/2013-V 
Kelt: 2013.12.27.                                                                      Kókai-Mernyák Melinda,s.k., 
Topolya községi elnök 
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221. 
A Költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakasza 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62. és 2013/63. szám) alapján, a községi elnök 
meghozza az alábbi 

 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
A FELHASZNÁLATLAN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK  
SZÁMLÁJÁRA VALÓ ÁTUTALÁSÁNAK MÓDJÁRÓL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL 

 
1.szakasz 

 
 E szabályzat közelebbről szabályozza a felhasználatlan költségvetési eszközök Topolya községi 

költségvetése végrehajtásának számlájára való visszatérítésének módját és eljárását,  mely eszközöket a 
költségvetés közvetett felhasználói részére a pénzügyi év letelte előtt utaltak át, azonban ezeket az illető 
pénzügyi évben, vagyis 2013.12.31-ig fel nem használták.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt, felhasználatlan eszközök átutalását illető kötelezettség a 
költségvetési eszközök közvetett felhasználóira vonatkozik, melyeket Topolya községi költségvetéséről 
szóló, 2013. évi határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/10, 2013/8, 2013/11. és 2013/16. szám) 
taglal. 

2. szakasz 
 

A jelen szabályzat 1. szakaszában tárgyalt, felhasználatlan eszközök visszatérítését a költségvetés 
közvetett felhasználói a pénzügyi év leteltéig, vagyis december 31-vel bezárólag végzik, Topolya községi 
költségvetése végrehajtásának számlájára, melynek száma: 840-70640-56. 

A jelen szabályzat 1. szakaszában tárgyalt, visszatérítendő, felhasználatlan eszközök összegét az 
SVS-űrlapon (visszatérítendő költségvetési eszközök taglalásán) tüntetendő fel.  

Topolya községi költségvetési eszközeinek közvetett felhasználói felelősek a SVS-űrlapon 
(visszatérítendő költségvetési eszközök taglalásán) feltüntetett adatok hitelességéért és pontosságáért. 

 
3. szakasz 

 
A költségvetési eszközök közvetett felhasználói benyújtják az illetékes, közvetlen felhasználóhoz a 

visszatérített eszközök taglalását, mely eszközöket a rendes tevékenység ellátására nyitott alszámlájukra 
utaltak át, mégpedig költségvetési részek, fejezetek, illetve feladatkörök szerint, az SVS–űrlapon 
(visszatérített költségvetési eszközök taglalása), legkésőbb a következő pénzügyi év január 10-ig.  

A SVS-űrlapot (visszatérített költségvetési eszközök taglalását) – a jelen szabályzat mellett 
nyomtattuk ki, s ez a jelen szabályzat alkotórészét képezi.  

 
4. szakasz 

 
A jelen szabályzat rendelkezései a költségvetés azon felhasználóira is alkalmazandók, akik a 

felhasználatlan költségvetési eszközöket a pénzügyi év végéig visszatérítették, de a pénzügyi év leteltéig 
nem tartoztak Topolya községi kincstárának rendezett (konszolidált) számlájához.  

 
 5. szakasz 

 
 E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, s alkalmazása 2013. december 27-
től következik.  
 
Topolya  községi elnöke                                                                    
Szám: 110-53/2013-III                                                                      
Kelt: 2013.12.27. Kókai-Mernyák Melinda, s.k., 
Topolya községi elnök 
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SVS ŰRLAP  

A VISSZATÉRÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK TAGLALÁSA 

Az eszközöket visszatérítő költségvetési felhasználó elnevezése   

______________________________________________________________________________________  
 
Székhelye _____________________________ postacíme _______________________________________  
 
Adószám _______________________ Törzsszám _______________________ Egységes Költségvetési  
 
Felhasználószám _____________________________  
 
Az eszközöket átutaló, közvetlen költségvetési felhasználó elnevezése(*)  
 
____________________________________________________________________________ Egységes  
 
Költségvetési Felhasználószám  __________________________________ 

______________________ 
(*amennyiben a taglalás a közvetlen költségvetési felhasználót is érinti, e vonalon fel kell tüntetni e 
költségvetési felhasználót)  

Rész/fejezet ______ Feladatkör ______ főprogram ____________________________________________  

A visszatérített, költségvetési eszközök taglalása:  

Gazdasági 
besorolás  

LEÍRÁS  Összeg 

1  2  3  

         

         

         

         

         

         

         

   ÖSSZESEN:     

Az 1. oszlopban fel kell tüntetni a gazdasági besorolás negyedik szintű jelszámát, illetve négy jelszámot, a 
49. jelszám nélkül, mivel ez az átutalás jelszáma, s mely a rendezés eljárása során a kivetés 
szükségességére mutat.   

Aláírásommal igazolom hogy  ezen adatok valóságosak és pontosak.   

Szám:     _________________________  
      A felelős személy neve és vezetékneve 

(nyomtatott betűvel)  

  

  Helység és  keltezés:      
   PH  _______________________ 
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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”.. 
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