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1. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 88. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám), Topolya községi elnöke, 2014.12.29-én 
meghozta az alábbi 
 

V  É  G  Z  É  S  T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 
 ELNÖKI TANÁCSOSÁNAK FELMENTÉSÉRŐL  

 
1. szakasz 

 
 Ezennel felmentjük MÁNITY ISTVÁNT, Topolya község gazdaságfejlesztési elnöki tanácsosi 
megbízatásából, 2014.12.31-i hatállyal. 
 

2. szakasz 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI ELNÖKE 
Szám: 02-166/2014-V 
Kelt: 2014.12.29. Kislinder Gábor sk 
Topolya községi elnök 
 
2.  

A művelődésről szóló törvény 10. szakaszának 1. bekezdése  (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2009/72. szám), Topolya község Statútuma 68. szakaszának  8. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/14. szám) alapján, Topolya községi elnöke 2015. 
január 14-én meghozza az alábbi  

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOK ÉS MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK  
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK ÉS –TÁRSTÁMOGATÁSÁNAK  

FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL  
 

I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

E szabályzat, mely a Topolya község területén működő művelődési központok és művelődési 
egyesületek pénzügyi támogatásának és –társtámogatásának feltételeiről és módjáról szól (a továbbiakban: 
Szabályzat) szabályozza a Topolya község területén működő művelődési központok és egyesületek, mint 
meghatározott művészeti ágakkal (népművészet, irodalom, színház, képzőművészet, zene és kézművesség) 
foglalkozó jogalanyok pénzügyi támogatásának és társtámogatásának feltételeit, módját és eljárását. 

 
2. szakasz 

 
A Topolya község területén levő művelődési központok és egyesületek, valamint a meghatározott 

művészeti ágakkal (népművészet, irodalom, színház, képzőművészet, zene és kézművesség) foglalkozó 
jogalanyok működésének támogatása vagy társtámogatása nyilvános pályázat alapján történhet.    

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő pályázatot minden elkövetkező költségvetési évre meg kell 
hirdetni, a következő évi költségvetési határozat meghozatalát követően, mégpedig legkésőbb a folyó év februar 
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15-ig.   
E pályázatot A Topolya község területén működő művelődési központok és egyesületek részére 

folyósítandó eszközök odaítélésével megbízott bizottság bonyolítja le (a továbbiakban: Bizottság) melyet 
Topolya Községi Tanácsa nevez ki, 4 éves időszakra.  

 
3. szakasz 

 
Az egyes jelölt pályázati részvételéhez az alábbi feltételek kielégítése szükséges:  
- az illetékes állami szervnél való bejegyzettség és 
- a Topolya község területén levő székhely. 

 
4. szakasz 

 
A pályázók a Bizottsághoz jelentkezési lapot nyújtanak be, mely mellé benyújtják: 
- az illető állami szerv végzését a társaság bejegyzéséről (csak az újonnan alakult társaságoknál) 
- az előző évben végzett munkáról szóló jelentés  
- a támogatásért való pályázás évére készített munkaterv  
- a jelen szabályzat alapján megvalósított eszközök felhasználásának pénzügyi terve  
- olvashatóan kitöltött jelentkezési lap (melyet a Községi Művelődési Ház épületében vehetnek át). 

 
5. szakasz 

 
Az évente biztosított eszközök teljes összegét Topolya Községi Képviselő-testülete állapítja meg, 

annak költségvetési határozata által.  
Az egyes felhasználók által elnyert összegek mértékét a Bizottság az alábbi tényezők pontozása által 

állapítja meg:  
1. az illető szakosztály társadalmi jelentősége  
2. a csoport taglétszámának szorzószáma  
3. a tevékeny tagok száma 
4. a tevékeny szakcsoportok száma 
5. a betanult műsorok, megtartott előadások s kiállítások előző évi száma   
6. a belföldi fellépések, kiállítások előző évi száma  
7. a belföldi szemléken, megmérettetéseken való részvétel és eredmények előző évi száma 
8. a külföldi fellépések, kiállítások előző évi száma  
9. a külföldi szemléken, megmérettetéseken való részvétel és eredmények előző évi száma. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 7. pontja alatti szemlékhez nem tartoznak a belföldi éves 

fellépések. 
 

6. szakasz 
 

A pályázat lezárultával, az egyes jelöltek részére odaítélt eszközök mennyiségét a jelen szabályzat 
5. szakaszának változói alapján elért pontszám pontértékkel való szorzata alapján állapítják meg.  

Egy pont értékét a teljes, rendelkezésre álló eszközöknek a jelöltek jelen szabályzat 5. szakaszának 
változói alapján elért pontszámával való osztással állapítják meg.   

 
II. A TÁRSADALMI JELENTŐSÉG SZORZÓSZÁMA 

 
7. szakasz 

 
Az illető művelődési egyesület, vagy egyes szakosztályának társadalmi jelentőségét meghatározó 

együtthatókat az alábbi tételek tárgyalják:  
- népdal és néptánc, népi zenekar és énekegyüttes szakosztály 1 
-  irodalom, színitársulat és hagyományos zenekar  0,8 
- könnyűzenei és modern tánc-szakosztály, könnyűzenei énekegyüttes 0,6 
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- képzőművészeti és kézimunka- (kézműves) szakosztály 0,6. 
 

III. A TAGLÉTSZÁM SZORZÓSZÁMA 
 

8. szakasz 
 

A jelen szabályzat értelmében, csoport alatt egy szakosztály azon része értendő mely egy 
koreográfiát vagy színi előadást ad elő, s részt vesz a belföldi és külföldi fellépéseken, szemléken és 
megmérettetéseken. 

A csoport taglétszámától függően az elért eredményeket a megvalósított pontszám alábbi 
együtthatókkal való szorzatával helyesbítendő: 

1. Egyéni előadás (legfeljebb 3 tag)…….................................................0,3  (30%) 
2. Kis létszámú előadás (4 - 10 taggal).....................................................0,5  (50%) 
3. Nagy létszámú előadás (több mint 10 taggal)......................................1    (100%). 

 
 

IV.  A TEVÉKENY TAGSÁG SZÁMA 
 

9. szakasz 
 

Tevékeny taglétszám alatt azon természetes személyek száma értendő, akik tagként bejegyeztettek 
az illető jelölt névtárába, s akik tevékenyen részt vettek az illető egyesület működésében.  

Az eszközök odaítélése végett lebonyolított pályázaton részt vevő jelölt a jelentkezési lapon kívül a 
tevékeny taglétszámról szóló nyilatkozatot is benyújtja, melyet az illető egyesület felelős személyének 
aláírásával és pecsétjével hitelesítenek.  

 
10. szakasz 

 
A tevékeny taglétszám alapján nyert pontszámot az illető taglétszám 0,3-mal való szorzatával 

állapítják meg.  
 

V.  A TEVÉKENY SZAKOSZTÁLYOK SZÁMA 
 

11. szakasz 
 

Tevékeny szakosztály alatt, a jelen szabályzat értelmében, az illető jelölt egy bizonyos művészeti ág 
ápolásával foglalkozó része értendő (népművészet, irodalom, színház, zene és kézművesség) s emellett az 
előző évben legalább egy előadást tartott. 

Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellé a társaság 
tevékeny szakosztályairól szóló nyilatkozatot szóló nyilatkozatot is benyújtja, melyet az illető egyesület 
felelős személyének aláírásával és pecsétjével hitelesítenek. 

 
12. szakasz 

 
A tevékeny szakosztályok által elnyert teljes pontszámot az illető egyesületen belül működő minden  

szakosztályra 10 pont odaítélése, s e pontszámnak a szakosztályok társadalmi jelentőségének együtthatóival 
való szorzatok összege által állapítják meg.   

 
VI.  A BETANULT MŰSOROK SZÁMA 

 
13. szakasz 

 
Műsor (koreográfia) alatt, a jelen szabályzat értelmében megkomponált, begyakorolt és 

nyilvánosság előtt előadható, tánccsoport vagy népi együttes által előadott színpadi tánclépések, mozdulatok 
és fordulatok, zenekar által előadott zenei összeállítás, színjátszó csoport által előadott előadás, vagy 
énekegyüttes által előadott dalegyveleg értendők.  

Betanult műsor (aktív koreográfia) alatt, a jelen szabályzat értelmében, oly koreográfia értendő, 
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melyet a tánccsoport, népi együttes, zenekar (5 dallamból áll egy koreográfia), énekegyüttes vagy színjátszó 
csoport bemutatni képes és a múlt évben legalább egyszer előadott.  

Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja 
a múlt évben betanult és előadott műsorokról (aktív koreográfiákról) szóló nyilatkozatot, melyet az illető 
egyesület felelős személyének aláírásával és pecsétjével hitelesítenek. 

Az irodalmi és képzőművészeti szakosztályok, valamint a kézműves szakosztályok a betanult 
műsorokról szóló, 3. kérdőívet nem töltik ki.  

 
14. szakasz 

 
A betanult műsorokért (aktív koreográfiákért) járó teljes pontszám az ilyen műsorokra odaítélendő 

egyenként 10 pont és a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együttható szorzatával egyenlő.  
A színjátszó csoport által betanult és előadott színielőadások által megvalósított teljes pontszám a 

színjátszó csoport műsorába tartozó, elmúlt évben legalább egyszer játszott színdarabok számának 100-zal 
való szorzatával egyenlő.   

 
VII. A BELFÖLDI FELLÉPÉSEK – KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA 

 
15. szakasz  

 
Belföldi fellépésnek, a jelen szabályzat értelmében, meghatározott műsor, koreográfia, színdarab 

Szerb Köztársaság területén történt színpadi előadása, valamint kiállítások tartása értendő.   
Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja 

a múlt évben tartott fellépések számáról s az egyes műsorokat előadó csoportok taglétszámáról szóló 
nyilatkozatot. 

  
16. szakasz 

 
Az egy év alatt tartott, belföldi fellépésekért járó pontszám értéke, az illető jelölt által bemutatott 

műsorainak egyenként 10-zel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály 
társadalmi jelentőségéért járó együtthatójának szorzatával, s ezen részeredmények összegével egyenlő.  

A színjátszó csoport múlt évi, belföldi előadásaiért járó teljes pontérték az illető jelölt fellépései 
számának 25-tel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály társadalmi 
jelentőségéért járó pontszám szorzatával egyenlő.   

Az egy évre jutó, belföldi kiállításokért járó teljes pontérték az előző évi, belföldi kiállítások 10-zel 
való szorzata, a taglétszámért járó együttható, és végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó pontszám 
szorzatával egyenlő.  

 
VIII. A BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI SZEMLÉKEN ÉS MEGMÉRETTETÉSEKEN VALÓ 

RÉSZVÉTEL ÉS EREDMÉNYEK  
 

17. szakasz 
 

Szemlén, versenyen, megmérettetésen való részvétel alatt, a jelen szabályzat értelmében, az illető 
csoport községi, körzeti, tartományi, köztársasági és nemzetközi szintű összejövetelen való, díjazott 
helyezés elérése nélküli részvétele értendő.  

Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja 
az illető szemlére vagy megmérettetésre való jelentkezési lap, az itt elnyert köszönőlevelek, vagy hasonló 
okiratok fénymásolatát, mint az illető összejövetelen való részvétel bizonyítékát.   

 
18. szakasz  

 
A szemléken és megmérettetéseken való részvételért járó pontérték a részvételek számának alábbi 

tételekkel való szorzatával egyenlő:  
- községi szintű szemle                               2 
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- körzeti szintű szemle                                   4 
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- tartományi szintű szemle     6 
- köztársasági szintű szemle     8  
- nemzetközi szintű szemle               10. 

 
19. szakasz 

 
A szemléken és megmérettetéseken elért eredmények, helyezések alatt, e szabályzat értelmében, a 

községi és körzeti szemlén, s a tartományi, köztársasági vagy nemzetközi megmérettetésen elért első, 
második vagy harmadik helyezés értendő.  

Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja 
a jelentést illetve az oklevél vagy hasonló okirat fénymásolatát, mint az illető megmérettetésen való 
részvétel bizonyítékát.   

 

20. szakasz 
 

A megmérettetéseken elért helyezésekért járó pontérték az alábbi tételek szerint alakul:  
- községi szemléken elért, minden helyezésért 10 pont, 
- körzeti szemléken elért, minden tartományi szintre való továbbjutásért 20 pont, 
- tartományi szemléken, minden köztársasági szintre való továbbjutásért 30 pont jár, 
- a tartományi szemléken külön pontszámban részesülnek: 
I. helyezések - 40 pont, 
II. helyezések - 20 pont, 
III. helyezések - 10 pont, 
- a köztársasági megmérettetéseken külön pontszámban részesülnek: 
I. helyezések - 60 pont, 
II. helyezések – 30 pont,  
III. helyezések - 15 pont, 
- a nemzetközi megmérettetéseken külön pontszámban részesülnek: 
I. helyezések - 120 pont, 
II. helyezések - 60 pont, 
III. helyezések - 30 pont. 
A szemléken és megmérettetéseken való részvételért és az itt elért helyezésekért járó pontérték 

összege a minden egyes műsorra odaítélt 10 pont s ennek az egyes részvételekért járó pontszámmal való 
szorzatával, a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együtthatóval, végül a csoport taglétszámáért járó 
együtthatóval való szorzatával egyenlő. Az így keletkezett részeredményeket összeadják a helyezésekért 
járó pontszámmal. 

A kézműves szakosztály tartományi jelentőségű kiállítás esetében egy-egy alkalom esetében 10 
pontot nyer, majd az elnyert díjak (arany, ezüst, bronz diploma) számát a csoport taglétszámáért járó 
együtthatóval, végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együtthatóval szorozzák. 

 
IX. A KÜLFÖLDI FELLÉPÉSEK  – KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA 

 
21. szakasz 

 

 Külföldi fellépés alatt, a jelen szabályzat értelmében, meghatározott műsor Szerb Köztársaság 
határain kívüli, színpadi előadása, valamint kiállítás tartása értendő.   
 Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja 
a fellépésről szóló jelentést, mely tartalmazza ennek műsortervét, s az illető műsorot előadó csoport 
taglétszámát.   

 
22. szakasz 

 

 Az egy évre jutó, külföldi fellépések számáért járó pontérték az illető jelölt által bemutatott műsorok 
számának egyenként 20-szal való szorzata, a csoport taglétszámáért járó együttható, végül a csoport 
taglétszámáért járó együtthatóval való szorzatával, s e részeredmények összegével egyenlő.  
 A színjátszó csoport múlt évi, belföldi előadásaiért járó teljes pontérték az illető jelölt fellépései 
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számának 50-nel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály társadalmi 
jelentőségéért járó pontszám szorzatával egyenlő. 
 Az egy évre jutó, belföldi kiállításokért járó teljes pontérték az előző évi, belföldi kiállítások 20-szal 
való szorzata, a taglétszámért járó együttható, és végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó pontszám 
szorzatával egyenlő.  

 
X. AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA 

 
23. szakasz 

 
 A bizottság lebonyolítja a pontozás eljárását, a nyilvános pályázat lebonyolítását követően, 
mégpedig a jelen szabályzatban tartalmazott feltételek alapján, majd összeállítja a Topolya község területén 
levő, művelődési központok és művelődési egyesületek részére odaítélendő eszközök jegyzékét.  
 A bizottság köteles, az eszközök meghatározott jelöltek részére történő elosztására irányuló 
javaslatot legkésőbb a folyó év március 31-ig benyújtani.    
 Az egyes jelöltek részére odaítélendő eszközök mértékéről szóló határozatot a községi elnök hozza 
meg.  
 A bizonyos eszközök odaítélésére jogot formált jelöltekkel szerződést kötnek, melyet a községi 
elnök ír alá.  

 24. szakasz 
 

 A Topolya községi költségvetéséből származó, művelődési központok és művelődési egyesületek 
működésének támogatására szánt eszközök elosztása oly módon történhet, hogy a teljes összeg 75% része a 
Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központot és a Vuk Stefanović Karadžić Szerb Művelődési Központot 
egyenlő részben illeti meg, míg 25% jut az egyéb művelődési központok és művelődési egyesületek részére, 
a jelen szabályzat 5. szakaszában megállapított feltételek szerint.  
 

25. szakasz 
 

 Az adatokkal való visszaélést elkövető jelöltek elleni intézkedés a pontszámok jegyzékéről való 
levételt jelenti.  
 Amennyiben az eszközök odaítélésére jogot formált jelöltek (a szerződés aláírására való meghívó 
vételétől számított 5 napon belül) nem írnák alá e szerződést, az odaítélt eszközöktől elálltnak tekinthetők. 
 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

26. szakasz 
 

 Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. kérdőívek a jelen szabályzat alkotórészét képezik.   
 

27. szakasz 
 

 A jelen szabályzat hatályba lépésének napján érvényét veszíti A Topolya község területén levő 
művelődési központok és művelődési egyesületek működésének támogatása feltételeiről és módjáról szóló, 
110-14/2009. számú, 2009.11.05-i szabályzat, melyet a Községi Tanács 2010.01.26-án hagyott jóvá.  

 
28. szakasz 

 

 E szabályzat, annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában.   
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
ELNÖKE        
Szám: 110-6/2015               
Kelt: 2015.01.14. Kislinder Gábor, s.k., 
Topolya községi elnök 
 

1. KÉRDŐÍV 
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Taglétszám 

 
AZ EGYESÜLET NEVE A TEVÉKENY TAGOK 

SZÁMA 
PONTSZÁM* 

   

 
10. szakasz 

 
 A tevékeny taglétszám alapján nyert pontszámot az illető taglétszám 0,3-mal való szorzatával 
állapítják meg. 
 *- a Bizottság tölti ki 
 P.H.   
 A feltüntetett adatok pontosságát hitelesíti: 
  
 _____________________ 
 
 

2. KÉRDŐÍV 
 

Tevékeny szakosztályok 
 
 

SORSZÁM A SZAKOSZTÁLY 
ELNEVEZÉSE PONTSZÁM* kz * Σ PONTSZÁM x kz 

* 
1. Népművészeti    
2. Zenei    
3. Színjátszó    
4. Irodalmi    
5. Képzőművészeti    
6. Kézműves    

 
12. szakasz 

 
A tevékeny szakosztályok által elnyert teljes pontszámot az illető egyesületen belül működő minden  

szakosztályra 10 pont odaítélése, s e pontszámnak a szakosztályok társadalmi jelentőségének együtthatóival 
való szorzatok összege által állapítják meg. 
 

7. szakasz 
 

Az illető művelődési egyesület, vagy egyes szakosztályának társadalmi jelentőségét meghatározó 
együtthatókat az alábbi tételek tárgyalják:  

- népdal és néptánc, népi zenekar és énekegyüttes szakosztály 1 
-  irodalom, színitársulat és hagyományos zenekar  0,8 
- könnyűzenei és modern tánc-szakosztály, könnyűzenei énekegyüttes 0,6 
- képzőművészeti és kézimunka- (kézműves) szakosztály 0,6. 

 
*- a Bizottság tölti ki 
k - a társadalmi jelentőségért járó együttható 
 

 

   
 



Број 1. 30.01.2015. СТРАНА    9. OLDAL 2015.01.30. 1. szám 

3. KÉRDŐÍV 
 

Betanult műsorok 
 

SORSZÁM A SZAKOSZTÁLY 
ELNEVEZÉSE 

A BETANULT 
MŰSOROK 

SZÁMA 
PONTSZÁM* kz* Σ PONTSZÁM x kz * 

1. Népművészeti     
2. Zenei     
3. Színjátszó     
4. Irodalmi     
5. Képzőművészeti     
6. Kézműves     

 
PH.   A feltüntetett adatok pontosságát hitelesíti: 

 
____________________________________ 

 
13. szakasz 

 
Műsor (koreográfia) alatt, a jelen szabályzat értelmében megkomponált, begyakorolt és 

nyilvánosság előtt előadható, tánccsoport vagy népi együttes által előadott színpadi tánclépések, mozdulatok 
és fordulatok, zenekar által előadott zenei összeállítás, színjátszó csoport által előadott előadás, vagy 
énekegyüttes által előadott dalegyveleg értendők.  

Betanult műsor (aktív koreográfia) alatt, a jelen szabályzat értelmében, oly koreográfia értendő, 
melyet a tánccsoport, népi együttes, zenekar (5 dallamból áll egy koreográfia), énekegyüttes vagy színjátszó 
csoport bemutatni képes és a múlt évben legalább egyszer előadott.  

Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja 
a múlt évben betanult és előadott műsorokról (aktív koreográfiákról) szóló nyilatkozatot, melyet az illető 
egyesület felelős személyének aláírásával és pecsétjével hitelesítenek. 

Az irodalmi és képzőművészeti szakosztályok, valamint a kézműves szakosztályok a betanult 
műsorokról szóló, 3. kérdőívet nem töltik ki. 

 
14. szakasz 

 
A betanult műsorokért (aktív koreográfiákért) járó teljes pontszám az ilyen műsorokra odaítélendő 

egyenként 10 pont és a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együttható szorzatával egyenlő.  
A színjátszó csoport által betanult és előadott színielőadások által megvalósított teljes pontszám a 

színjátszó csoport műsorába tartozó, elmúlt évben legalább egyszer játszott színdarabok számának 50-nel 
való szorzatával egyenlő. 
 

7. szakasz 
 

Az illető művelődési egyesület, vagy egyes szakosztályának társadalmi jelentőségét meghatározó 
együtthatókat az alábbi tételek tárgyalják:  

- népdal és néptánc, népi zenekar és énekegyüttes szakosztály 1 
-  irodalom, színitársulat és hagyományos zenekar  0,8 
- könnyűzenei és modern tánc-szakosztály, könnyűzenei énekegyüttes 0,6 
- képzőművészeti és kézimunka- (kézműves) szakosztály 0,6. 

 
*- a Bizottság tölti ki 
kz - a társadalmi jelentőségért járó együttható 

 
 
 

 

   
 



Број 1. 30.01.2015. СТРАНА    10. OLDAL 2015.01.30. 1. szám 

4. KÉRDŐÍV 
 

BELFÖLDI FELLÉPÉSEK ÉS KIÁLLÍTÁSOK 
 

 
A 

FELLÉPÉS 
HELYE 

MŰSOR SZAKOSZTÁLY TAGLÉTSZÁM PONTSZÁM* kg* kz* PONTSZÁM 
x kg x kz * 

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

Σ *        
 

PH.   A feltüntetett adatok pontosságát hitelesíti: 
 

____________________________________ 
 

16. szakasz 
 

Az egy év alatt tartott, belföldi fellépésekért járó pontszám értéke, az illető jelölt által bemutatott 
műsorainak egyenként 10-zel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály 
társadalmi jelentőségéért járó együtthatójának szorzatával, s ezen részeredmények összegével egyenlő.  

A színjátszó csoport múlt évi, belföldi előadásaiért járó teljes pontérték az illető jelölt fellépései 
számának 25-tel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály társadalmi 
jelentőségéért járó pontszám szorzatával egyenlő.   
Az egy évre jutó, belföldi kiállításokért járó teljes pontérték az előző évi, belföldi kiállítások 10-zel való 
szorzata, a taglétszámért járó együttható, és végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó pontszám 
szorzatával egyenlő. 
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7. szakasz 
 

Az illető művelődési egyesület, vagy egyes szakosztályának társadalmi jelentőségét meghatározó 
együtthatókat az alábbi tételek tárgyalják:  

- népdal és néptánc, népi zenekar és énekegyüttes szakosztály 1 
-  irodalom, színitársulat és hagyományos zenekar  0,8 
- könnyűzenei és modern tánc-szakosztály, könnyűzenei énekegyüttes 0,6 
- képzőművészeti és kézimunka- (kézműves) szakosztály 0,6. 
 

8. szakasz 
 

A jelen szabályzat értelmében, csoport alatt egy szakosztály azon része értendő mely egy 
koreográfiát vagy színi előadást ad elő, s részt vesz a belföldi és külföldi fellépéseken, szemléken és 
megmérettetéseken. 

A csoport taglétszámától függően az elért eredményeket a megvalósított pontszám alábbi 
együtthatókkal való szorzatával helyesbítendő: 

1. Egyéni előadás (legfeljebb 3 tag)…….................................................0,3  (30%) 
2. Kis létszámú előadás (4 - 10 taggal)....................................................0,5  (50%) 
3. Nagy létszámú előadás (több mint 10 taggal)......................................1    (100%). 

 
*- a Bizottság tölti ki 
kz - a társadalmi jelentőségért járó együttható 
kg – a csoport taglétszámának együtthatója. 
 
 

5. KÉRDŐÍV 
BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI SZEMLÉKEN, MEGMÉRETTETÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL, ELÉRT EREDMÉNY 

Szemle, 
verseny 
helye,neve 
és rangja 

Műsor, a 
koreográfiák 
elnevezése 

A 
szakosztály 
elnevezése 

Taglétszám Elért 
helyezés 

Bemutatott 
műsorokért 

járó 
pontszám* 

Részvételért 
járó pontszám* 

Helyezésért 
járó 

pontszám* 
kg* kz* 

Σ 
PONTSZÁM 

x kg x kz* 

           
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          

           
          
          
          
          
          

Σ *           
                                                                                                PH.         

A feltüntetett adatok pontosságát hitelesíti: 
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18. szakasz 
 

A szemléken és megmérettetéseken való részvételért járó pontérték a részvételek számának alábbi 
tételekkel való szorzatával egyenlő:  

- községi szintű szemle                               2 
- körzeti szintű szemle                                   4 
- tartományi szintű szemle     6 
- köztársasági szintű szemle     8  
- nemzetközi szintű szemle               10. 

 

20. szakasz 
 

A megmérettetéseken elért helyezésekért járó pontérték az alábbi tételek szerint alakul:  
- községi szemléken elért, minden helyezésért 10 pont, 
- körzeti szemléken elért, minden tartományi szintre való továbbjutásért 20 pont, 
- tartományi szemléken, minden köztársasági szintre való továbbjutásért 30 pont jár, 
- a tartományi szemléken külön pontszámban részesülnek: 
I. helyezések - 40 pont, 
II. helyezések - 20 pont, 
III. helyezések - 10 pont, 
- a köztársasági megmérettetéseken külön pontszámban részesülnek: 
I. helyezések - 60 pont, 
II. helyezések – 30 pont,  
III. helyezések - 15 pont, 
- a nemzetközi megmérettetéseken külön pontszámban részesülnek: 
I. helyezések - 120 pont, 
II. helyezések - 60 pont, 
III. helyezések - 30 pont. 
A szemléken és megmérettetéseken való részvételért és az itt elért helyezésekért járó pontérték 

összege a minden egyes műsorra odaítélt 10 pont s ennek az egyes részvételekért járó pontszámmal való 
szorzatával, a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együtthatóval, végül a csoport taglétszámáért járó 
együtthatóval való szorzatával egyenlő. Az így keletkezett részeredményeket összeadják a helyezésekért 
járó pontszámmal. 

A kézműves szakosztály tartományi jelentőségű kiállítás esetében egy-egy alkalom esetében 10 
pontot nyer, majd az elnyert díjak (arany, ezüst, bronz diploma) számát a csoport taglétszámáért járó 
együtthatóval, végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együtthatóval szorozzák. 

 

7. szakasz 
 

Az illető művelődési egyesület, vagy egyes szakosztályának társadalmi jelentőségét meghatározó 
együtthatókat az alábbi tételek tárgyalják:  

- népdal és néptánc, népi zenekar és énekegyüttes szakosztály 1 
- irodalom, színitársulat és hagyományos zenekar  0,8 
- könnyűzenei és modern tánc-szakosztály, könnyűzenei énekegyüttes 0,6 
- képzőművészeti és kézimunka- (kézműves) szakosztály 0,6. 

 

8. szakasz 
 

A jelen szabályzat értelmében, csoport alatt egy szakosztály azon része értendő mely egy műsort, 
koreográfiát vagy színi előadást ad elő, s részt vesz a belföldi és külföldi fellépéseken, szemléken és 
megmérettetéseken. 

A csoport taglétszámától függően az elért eredményeket a megvalósított pontszám alábbi 
együtthatókkal való szorzatával helyesbítendő: 

1. Egyéni előadás (legfeljebb 3 tag)…….................................................0,3  (30%) 
2. Kis létszámú előadás (4 - 10 taggal)....................................................0,5  (50%) 
3. Nagy létszámú előadás (több mint 10 taggal)......................................1    (100%). 

 

*- a Bizottság tölti ki 
kz - a társadalmi jelentőségért járó együttható 
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kg – a csoport taglétszámának együtthatója  
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6. KÉRDŐÍV 
 

A BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI FELLÉPÉSEK – KIÁLLÍTÁSOK ÉVES SZÁMA 
 

FELLÉPÉS 
HELYE 

MŰSOR, 
KOREOGRÁFIÁK 

ELNEVEZÉSE 

CSOPORT 
ELNEVEZÉSE 

CSOPORT 
TAGLÉTSZÁM PONTSZÁM* kg* kz* PONTSZÁM 

x kg x kz* 

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       

Σ *        
 
 

PH.   A feltüntetett adatok pontosságát hitelesíti: 
____________________________________ 

 
 

22. szakasz 
 

 Az egy évre jutó, külföldi fellépések számáért járó pontérték az illető jelölt által bemutatott műsorok 
számának egyenként 20-szal való szorzata, a csoport taglétszámáért járó együttható, végül a csoport 
taglétszámáért járó együtthatóval való szorzatával, s e részeredmények összegével egyenlő.  
 A színjátszó csoport múlt évi, belföldi előadásaiért járó teljes pontérték az illető jelölt fellépései 
számának 50-nel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály társadalmi 
jelentőségéért járó pontszám szorzatával egyenlő. 
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Az egy évre jutó, belföldi kiállításokért járó teljes pontérték az előző évi, belföldi kiállítások 20-szal 
való szorzata, a taglétszámért járó együttható, és végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó pontszám 
szorzatával egyenlő. 

7. szakasz 
 

 Az adott művelődési egyesület vagy az ezen belüli szakosztályok (amennyiben több ilyen létezik) 
társadalmi fontosságának együtthatói, az alábbiak: 
 - népdal-, népi játék-, népzenei, énekkari szakosztály  1 
 - irodalmi, színpadi, klasszikus zenei szakosztály     0,8 
 - könnyűzenei, modern tánc, könnyűzenei-énekkari szakosztály  0,6 
 - képzőművészati és kézműves szakosztály  0,6. 
 

8. szakasz 
 

A jelen szabályzat értelmében, csoport alatt egy szakosztály azon része értendő mely egy 
koreográfiát vagy színi előadást ad elő, s részt vesz a belföldi és külföldi fellépéseken, szemléken és 
megmérettetéseken. 

A csoport taglétszámától függően az elért eredményeket a megvalósított pontszám alábbi 
együtthatókkal való szorzatával helyesbítendő: 

1. Egyéni előadás (legfeljebb 3 tag)…….................................................0,3  (30%) 
2. Kis létszámú előadás (4 - 10 taggal)....................................................0,5  (50%) 
3. Nagy létszámú előadás (több mint 10 taggal)......................................1    (100%) 
 

*- a Bizottság tölti ki 
kz - a társadalmi jelentőségért járó együttható 
kg – a csoport taglétszámának együtthatója 
 
3. 

A Topolya község szociális védelméről szóló határozat 11. szakaszának 1. bekezdése (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2014/9. és 2014/16. szám) és Topolya község Statútuma 68. oldalának 8. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya 
Községi Tanácsa meghozza az alábbi  

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN, SZOCIÁLIS SZÜKSÉGLETEKKEL ÉLŐ EGYÉNEK ÉS 
CSALÁDOK RÉSZÉRE FOLYÓSÍTANDÓ GYORSSEGÉLY ÉS VÍZDÍJ-TÉRÍTÉS 

ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

A tárgyalt, Topolya község területén, szociális szükségletekkel élő egyének és családok számára 
folyósítandó gyorssegély és vízdíj-térítés összegének megállapításáról szóló szabályzat (Topolya Község 
Hivatalos Lapja 2014/11. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése módosul és ezentúl így hangzik: 

„ A pénzbeli szociális segély felhasználói részére vízdíj-térítést hagynak jóvá, mégpedig 
háztartásonként havonta legfeljebb 5 köbméter ivóvízre…“ 

 
2. szakasz 

 
E Szabályzat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép életbe. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI ELNÖKE 
Szám: 110-9/2015-II-1 
Kelt: 2015.01.30. Kislinder Gábor sk.  
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Topolya községi elnök 
4. 

A köztulajdonról szóló törvény 60. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/72. és 
2013/88. szám), Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 
2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) valamint A Topolya község köztulajdonába tartozó 
vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 8. 
szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) alapján, Topolya községi elnöke, 
2015.01.21-én meghozta az alábbi   

 
SZ A B Á LY Z A T O T  

 

A TOPOLYA KÖZSÉG SZERVEINEK SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVEI HASZNÁLATÁNAK 
FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL  

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

E szabályzat rendelkezik: a Topolya község tulajdonát képező hivatali gépjárművek használatának 
feltételeiről és módjáról, az ezekről szóló nyilvántartás vezetéséről és ellenőrzéséről, s mely járművek 
felhasználói Topolya községi szervei (a továbbiakban: községi szervek). 

 
2. szakasz 

 

A jelen szabályzat értelmében, hivatali gépjárműnek minősülnek: azon személygépjárművek melyek 
a községi szervek dolgozóinak, illetve más, e községi szervek hatáskörébe tartozó teendőket ellátó 
személyek, valamint e községi szervek hatáskörébe tartozó teendők ellátásához szükséges áru és felszerelés 
szállítására használatosak. 

3. szakasz 
 

A hivatali gépjárművek hivatali szükségletek kielégítésére használatosak, a község területén, s a 
község területén kívül is, a községi szervek hatáskörébe tartozó teendők és feladatok gyorsabb, 
gazdaságosabb, ésszerűbb és hatékonyabb végrehajtása végett. 

A hivatali gépjárművek használhatók külföldi hivatalos utakra, a községi elnök külföldi hivatali út 
jóváhagyásáról szóló okirata alapján.  

4. szakasz 

A jelen szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdésében említett, hivatali szükségletek kielégítése alatt az 
alábbiakban felsorolt hivatali feladatok és teendők végrehajtása értendő:  
- felügyeleti ellenőrzés, elemi csapás következményeinek megállapítása és elhárítása, okiratok és iratanyag 
sürgős megküldése a Községi Képviselő-testület, a munkatestületek vagy a Községi Tanács üléseire, s 
hasonlók; 
- a községi szerveknél vendégeskedő belföldi és külföldi küldöttségek szükségleteit képező, protokoll 
jellegű teendők; 
- pénzt és más értéket tartalmazó küldemények, emellett bizalmas adatokat tartalmazó küldemények, vagy 
postai küldemények s hasonlók szállítása; 
- üléseken, gyűléseken, szakmai tanácskozásokon, műhelyeken stb való részvétel; 
- a községi szervek hatáskörébe tartozó teendőket ellátó, más szervek és szervezetek képviselőinek 
szállítása; 
- s egyéb, hasonló teendők ellátása, amennyiben ezt a munka természete és feltételei megkövetelik.  
 

II. A HIVATALI GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS MÓDJA  
 

5. szakasz 
 

A hivatásos gépjárművezető vezette hivatali gépjármű használata az alábbiak jogában áll: 
1. a Községi Képviselő-testület elnöke, 
2. a községi elnök, 
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3. a községi elnök végzése alapján felhatalmazott, más személyek. 
A hivatásos gépjárművezető által vezetett hivatali gépjármű állandó használata alatt az említettek 

munkaidőben és ezen kívül való mozgékonysága értendő, a jelen szakasz 1. bekezdésében feltüntetett 
személyekre bízott feladatkörökből származó teendők ellátásának biztosítása végett.  

6. szakasz 

A hivatásos gépjárművezető által vezetett, hivatali gépjármű használati joga, a hivatali teendők 
ellátása érdekében az alábbiakat illeti meg:  

1. a községi elnökhelyettes, 
2. a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese, 
3. a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője, 
4. a Községi Képviselő-testület titkára, 
5. a Községi Tanács tagsága, 
6. a községi elnök tanácsosai, 
7. a polgári jogvédő, 
8. a Községi Közigazgatási Hivatal dolgozói. 
Kivételes esetben, a jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt felhasználók, a Községi Közigazgatási 

Hivatal jegyzőjének engedélyével e hivatali gépjárműveket gépjárművezető nélkül is igénybe vehetik, 
amennyiben a községi szerveknek nem áll rendelkezésére gépjárművezető, s amennybien az illető 
összejövetel elhúzódása miatt nincs megfelelő közszállítási lehetőség a községi szerv székhelyéhez.  

Amennyiben gépjármű, gépjárművezető, üzemanyag vagy más okok miatt nincs lehetőség minden 
igény kielégítésére, a szolgálati járművek használatának elsőbbsége a községi szervek választott, kinevezett 
és hivatalba helyezett személyeit illeti meg, melyet követően a dolgozók következnek, a gépjármű iránti 
igényt támasztó teendők fontossági sorrendje, illetve az igénylések időbeli sorrendje szerint.   

A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője, illetve az általa felhatalmazott személy köteles azonnal 
értesíteni az igénylőt mely igénylésének eleget nem tehetnek.  

 

7. szakasz 
Hivatásos gépjárművezető vezette hivatali gépjárművet, a községi elnök jóváhagyásával, 

egészségügyi vizsgálat szükségessége, vagy a község területén kívül eső, egészségügyi létesítményben való 
elhelyezés végett, a község polgárai is igénybe vehetik, azonban csak kivételes, sürgős és rendkívüli 
esetekben. 

8. szakasz 
 

A községi elnök jóváhagyása alapján, hivatali gépjárműveket az alábbi felhasználók is 
használhatnak:  
1. a község által alapított közvállalatok és közintézmények, melyek saját hivatali gépjárművel nem 
rendelkeznek, s melyek községi érdekeltségű teendőket látnak el; 
2. az iskolák, a dolgozók szakmai képzése és továbbképzése,valamint a diákok versenyekre, szemlékre való 
szállításának esetében; 
3. a Községi Sportszövetség tagságát képező sportegyesületek, s a községi költségvetésből támogatott, 
polgári egyesületek (a továbbiakban: egyéb felhasználók).   
 

9. szakasz 
 

A jelen szabályzat 6. szakaszában felsorolt, községi szervekként működő felhasználók, a hivatali 
gépjármű község területén való használatának igényét (helyi szállítás) a Községi Közigazgatási Hivatal 
jegyzőjénél jelentik be, mely e járműhasználatot jóváhagyja, rendesen kitöltött menetlevél mellett.  

 
10. szakasz 

 

A község területén kívül eső szállításhoz, a jelen szabályzat 6. szakaszában felsorolt felhasználók, 
írásos igénylést nyújtanak be a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjéhez, szabály szerint, 24 órával a 
hivatali útra való indulást előtt, s mely igénylésnek mindig tartalmaznia kell:  
- a felhasználó teljes nevét, s feladatkörét, illetve hivatali beosztását és címét,  
-  az utazás okát és úticélját; 
- az indulás és érkezés dátumát és pontos idejét; 
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- az utasok számát. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt szállítás befejezését követően, a menet felhasználója 

tanúsítja a menetlevélen hogy a szállítást elvégezték s bejegyzi a szállítás befejezésének pontos idejét.  
 

11. szakasz 
 

A jelen szabályzat 8. szakaszában tárgyalt, egyéb felhasználók, kötelesek a hivatali gépjármű 
használatát illető igénylést a gépjármű használatát megelőző 48 óra előtt a Községi Közigazgatási Hivatal 
jegyzőjénél benyújtani. 

 
III. A GÉPJÁRMŰVEZETŐ ÉS FELJEBBVALÓ SZEMÉLY KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE  

 
12. szakasz 

 

A hivatali gépjárművet a Községi Közigazgatási Hivatalnál alkalmazott gépjárművezető vezeti.  
A hivatali gépjárművet más, a községi szerveknél alkalmazott személy is vezetheti, amennyiben 

megfelelő gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik, s amennyiben az illető szerv szükségletei 
megkövetelik.  

Minden gépjárművezető s egyéb, a gépjárművel megbízott személy felelős a rábízott hivatali 
gépjárműért, ennek szabályos, rendeltetésszerű és gazdaságos használatáért és karbantartásáért.  

A gépjárművezető, vagy más, hivatali gépjárművet vezető személy, köteles a közlekedési és más, a 
gépjármű üzemeltetését és karbantartását illető szabályok tiszteletben tartására.  

A gépjárművezető, vagy más, hivatali gépjárművet vezető személy, köteles visszautasítani a 
közlekedési szabályokat sértő utasításokat, vagy a hivatali gépjármű jelen szabályzat rendelkezéseivel 
szembeni használatát, s köteles az ilyen utasításokat azonnal a községi elnökhöz továbbítani.  

 
13. szakasz 

 
Azon gépjárművezető, aki számára a vezetés alaptevékenységnek számít, orvosi vizsgálata 

kötelezett, a gépjárművezetői testi és lelki alkalmasság megállapítása végett, s mely vizsgálatok közötti 
időszak nem lehet három évnél hosszabb.  

14. szakasz 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője nem engedheti meg hogy a hivatali gépjárművet oly 
vezető vezesse, aki az előírt időszakban nem esett át kötelező orvosi vizsgálaton, illetve akiről ezen 
vizsgálat alkalmával megállapítást nyert hogy nem alkalmas az illető gépjárműosztályba tartozó vezetőnek.  

A gépjárművezetők orvosi vizsgálatának költségeit a Községi Közigazgatási Hivatal viseli.  
 

15. szakasz 
 

Ellenőrző orvosi vizsgálatra utasítandó minden oly gépjárművezető, akivel szemben annak gyanúja 
merül fel hogy testi és/vagy lelki korlátoltság, illetve hiányosság miatt, nincs a hivatali gépjármű 
biztonságos irányítását lehetővé tevő állapotban.  

16. szakasz 

Minden oly személy aki hivatali gépjármű felhasználója vagy e használat engedélyezője, 
gépjárművezető, vagy e gépjárművel megbízott, egyéb személy, köteles a hivatali gépjármű használatát 
gazdaságosan és ésszerűen beosztani, s hogy egy hivatali gépjárművet több személy használjon, 
amennybien azonos útirányba indulnak. 

17. szakasz 
 

A hivatali gépjárművek, hivatali teendők ellátására, s csakis az előírt útiokmány - menetlevél 
alapján használhatók, mely utóbbit kötelezően a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője hitelesít.  

 
18. szakasz 

 
A kibocsátott menetlevelek alapján, a Pénzügyi Osztály nyilvántartást vezet az üzemanyag 
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fogyasztásáról, míg az Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály a gépjárművek 
használatáról, mely minden egyes hivatali gépjármű esetében tartalmazza a gépjárművet vezető személy, a 
felhasználó s a kiindulópont és úticél adatait.    

A Pénzügyi Osztály s az Áltatános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője, a 
jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt nyilvántartás alapján, kötelesek havi jelentést összeállítani a hivatali 
gépjárművek használatáról. 

A folyó hó leteltét követően, a következő hó 1. és 5. között, A Pénzügyi Osztály s az Áltatános 
Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője benyújtják a jelen szakasz 2. bekezdésében 
tárgyalt jelentést a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjéhez.  

 
19. szakasz 

 
Az Áltatános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetőjének meg kell tiltania a 

hivatali gépjármű vezetését a vezetőnél fáradtság. betegség, alkohol vagy bódító szerek alatti állapot, vagy 
testi és szellemi elégtelenség gyanújának felmerülése esetén, vagyis ha a vezető nincs olyan állapotban hogy 
biztonságosan irányítsa a gépjárművet a közúti közlekedésben. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő tilalom kiszabásáról az Áltatános Igazgatási és Társadalmi 
Tevékenységügyi Osztály vezetője nyilvántartást vezet, s erről beszámol a Községi Közigazgatási Hivatal 
jegyzőjének.  

A gépjárművezető rendkívüli orvosi vizsgálatra utasítható, a Községi Közigazgatási Hivatal 
jegyzőjének, vagy az Áltatános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetőjének javaslatára. 

20. szakasz 

Amennyiben a gépjárművezető engedélyét bármely okból bevonták, a vezető ennek tényét köteles  
haladéktalanul bejelenteni az Áltatános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetőjének, s 
mely köteles a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjét értesíteni. 

21. szakasz 

A közlekedésbe bekapcsolódó hivatali gépjárműveket, a közlekedési szabályokkal összhangban, 
kifogástalan berendezésekkel és felszereléssel kell ellátni.  

A kifogástalan és megfelelő felszereléssel való ellátottságot a gépjárművezető és  az Áltatános 
Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály felhatalmazott dolgozója végzi, a hivatali gépjármű 
beüzemelése során.  

 

22. szakasz 

A gépjárművezető, illetve más, gépjárművel megbízott személy, köteles a szállítás befejeztével a 
hivatali gépjárművet visszatéríteni a hivatali gépjárművek parkolására előirányzott helyre, s a jármű kulcsait 
átadni az erre felhatalmazott személynek.  

Kivételes esetben, amennybien a teendők támasztotta igények megkövetelik, s amennyiben erre a 
Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője előzőleges jóváhagyást ad, a vezető, illetve más, gépjárművel 
megbízott személy nem köteles a hivatali gépjárművet visszatéríteni a hivatali gépjárművek parkolására 
előirányzott helyre. 

  

23. szakasz 
 

A hivatali útról való visszatérést követően, a gépjárművezető illetve más, gépjárművel megbízott 
személy köteles a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetőjénél bejelenteni a szállítás során keletkezett, 
minden károsodást vagy közlekedési balesetet.  

A gépjárművezető, bármely balesetben való részvétele esetén, a keletkezett anyagi kár nagyságára, s 
a gépjármű, vagy más gépjármű közúti közlekedésben bekövetkezett károsodására való tekintet nélkül, 
köteles a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetőjénél írásos nyilatkozatot benyújtani, aki erről 
beszámol a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjénél.  
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24. szakasz 

A Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy 
felelőssége az alábbiakra terjed ki: 
- a gépjárművön keletkezett, mindenfajta meghibásodás és hiányosság felfedése és elhárítása; 
- a közlekedésbiztonsági intézkedések közvetlen lebonyolítása; 
- a gépjárművezető pszichofizikai állapotának ellenőrzése; végül 
- az összes, közlekedési baleset esetére előírt intézkedés foganatosítása. 
 

25. szakasz 
 

A gépjárművezető, illetve más, gépjárművel megbízott személy felelőssége az alábbiakra terjed ki: 
- a gépjármű érvényes előírásokkal összhangban való irányítása; 
- a menetlevelek rendes kitöltése; 
- a gépjármű műszaki kifogástalanságának napi ellenőrzése; 
- a gépjármű állapotának és kifogástalanságának megfelelő mérőeszközök általi figyelemmel kísérése; 
- a gépjármű szabályos terhelése; és 
- az összes, közlekedési baleset esetére előírt intézkedés foganatosítása  stb. 

 
26. szakasz 

 
A gépjárművezető, vagy a hivatali gépjráművel megbízott más személy részére, a szállítás ideje alatt 

tilos az alkoholos italok és bódító hatású szerek fogyasztása, úgyszintén a gépjármű vezetése ezen italok és 
szerek fogyasztását követően, vagy amennyiben betegség vagy más egészségügyi korlátoltság jeleit mutatja, 
s melyek alkalmatlanná tennék a hivatali gépjármű biztonságos irányítására.  

27. szakasz 

A gépjárművezető, vagy a hivatali gépjráművel megbízott más személy köteles az illető 
gépjárművet lelkiismeretesen, s előírások szerint vezetni, a vezetést a közlekedési körülményekhez 
alkalmazni, a gépjármű feletti uralmát mindenkor és teljes mértékben fenntartani, s idejekorán 
foganatosítani minden olyan intézkedést melyek a fennálló feltételek között előrejelezhető veszélyek 
elhárítására szolgál.  

28. szakasz 
 

A hivatali gépjármű feletti vizsgálat s ellenőrzés különösképpen az alábbiakat foglalja magába: 
- a hűtőrendszerben levő vízmennyiség vizsgálata; 
- a tartályban levő olaj és üzemanyag mennyiségének vizsgálata; 
- a gumiabroncsokban uralkodó légnyomás vizsgálata; 
- a kormánymű és a fékrendszer vizsgálata; 
- a gépjárműhöz szükséges felszerelés meglétének vizsgálata;  
- a tűzoltóberendezés kifogástalanságának vizsgálata. 
 

29. szakasz 
 

A felszereléssel és szerszámokkal való ellátottságért és ezek kifogástalanságáért a gépjárművel 
megbízott gépjárművezető és a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője, illetve az általa a felszerelés 
és szerszámok kifogástalanságának ellenőrzésére felhatalmazott dolgozó felelős.   

 
30. szakasz 

 
Kivételes esetben, amennyiben minden hivatali gépjármű foglalt, s a jelen szabályzat 6. szakaszában 

szereplő felhasználónak haladéktalanul szüksége van gépjárműre, a teendők elvégzése végett, s módjában 
áll saját gépjárművének használata, engedélyezhető a saját gépjármű részére kiutalt üzemanyagköltség-
térítés folyósítása. 

A saját gépjármű részére folyósítandó üzemanyagköltség-térítés iránti igénylést benyújthatják a 
jelen szabályzat 8. szakaszában tárgyalt, egyéb felhasználók is, amennyiben ezeknek haladéktalanul 
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szükségük támad gépjárműre, hivatali teendő ellátása végett, emellett a község hivatali gépjárművei 
foglaltak, s a felhasználónak módjában áll a hivatali teendő ellátásához saját gépjárművének használata. 

A jelen szabályzat 1. és 2. szakaszában tárgyalt, saját gépjármű részére folyósítandó 
üzemanyagköltség-térítésre való jog odaítéléséről  a községi elnök dönt.  

A saját gépjármű részére folyósítandó üzemanyagköltség-térítés biztosításáról  a Társadalmi 
Tevékenységügyi Osztály vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy, külön nyilvántartást vezet.  

A saját gépjármű részére folyósítandó üzemanyagköltség-térítés felhasználóinak, s a folyósított 
üzemanyag mennyiségének adatai feltüntetendők a jelen szabályzat 18. szakaszában tárgyalt jelentésbe.  

 
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
31. szakasz 

 
E szabályzat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép életbe. 
 
KÖZSÉGI ELNÖK 
Szám:110-3/2015-V 
Kelt: 2015.01.21. Kislinder Gábor, sk., 
Topolya községi elnök 
 
 
5. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/142. szám), Topolya község 
2014. évi költségvetéséről szóló határozat 13. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16, 2014/9. 
és 2014/16. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL LÉTESÍTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Visszatérítés-mentes eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján, melyet a Tartományi 
Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával Megbízott Titkárság és Topolya község 
kötött, 133-401-4335/2014-01-2-4. szám alatt, 2014.12.5-én, (a mi jelzésünk: : 016-73/2014-V. 2014.12.08.) 
új költségvetési tételt nyitunk a 2. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 2.16. fejezet – 
FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEKRŐL SZÁRMAZÓ, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK,  
360. feladatkör, 512. gazdasági besorolás, 07. támogatási forrás, 209.24. helyrenden – Felsőbb hatósági 
szintekről származó, pályázati eszközök, a Topolya községben felállítandó video-felügyelet 
társtámogatására, melynek tervezett összege 1.500.000,00 dinár. 

 

II. 
 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdéséből kiindulván, a VAT által 
átutalt, rendeltetésszerű tőkeátutalások  (733252. számlát) növeljük 1.500.000,00 dinár teljes összeggel, 
ezért ez 10.907.820,88  dinár helyett immár 12.407.820,88 dinárt tesz ki, mely támogatási forrásának 
jelszáma 07. 
 

III. 
 

 A jelen végzés I. szakaszában odaítélt eszközöket a munkálatok kivitelezője részére utalják át, s a 
szerződés szerint megállapított rendeltetésre használják fel. 
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IV. 
 

 A jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG Szedlár Péter,s.k., 
Pénzügyi Osztály A Községi Közigazgatási Hivatal 
Szám: 400-2/2014- III-22                    jegyzője 
Kelt: 2014.12.29. 
Topolya 
 

 Topolya községi elnöke jóváhagyta a tárgyalt, költségvetési tételek létesítéséről szóló végzést 
2014.12.29-én. 
 Kislinder Gábor,s.k., 
 Topolya község elnöke 
6. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/142. szám), Topolya község 
2014. évi költségvetéséről szóló határozat 13. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16, 2014/9. 
és 2014/16. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL LÉTESÍTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Az Egyezmény alapján, melyet a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek 
Egyenjogúságával Megbízott Titkárság, Topolya község és az  Országos Foglalkoztatásügyi Szolgálat 
Tartományi Alszolgálata kötött, 133-10-1/2014-06. szám alatt, 2014.06.06-án, (a mi jelzésünk: : 404-
44/2014-V., 2014.16.12.), valamint e Tartományi Titkárság illető végzése alapján, új költségvetési tételt 
nyitunk a 2. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 2.16. fejezet – FELSŐBB HATÓSÁGI 
SZINTEKRŐL SZÁRMAZÓ, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK,  412. feladatkör, 423. 
gazdasági besorolás, 07. támogatási forrás, 209.12. helyrenden – Felsőbb hatósági szintekről származó, 
pályázati eszközök, az aktív fogalkoztatás-politika társtámogatására, melynek tervezett összege 
1.750.000,00 dinár, (összesen 3.500.000,00 dinár). 
 

II. 
 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdéséből kiindulván, a VAT által 
átutalt, rendeltetésszerű tőkeátutalások  (733252. számlát) növeljük 1.750.000,00 dinár teljes összeggel, 
ezért ez 15.869.573,88  dinár helyett immár 17.619.573,88 dinárt tesz ki, mely támogatási forrásának jelszáma 
07. 

III. 
 

 A jelen végzés I. szakaszában odaítélt eszközöket a topolyai Sat Pro Kft  részére utalják át, a 
Közmunka ellátásáról szóló szerződés alapján, s a szerződés szerint megállapított rendeltetésre használják 
fel. 

IV. 
 

 A jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG Szedlár Péter, s.k., 
Pénzügyi Osztály A Községi Közigazgatási Hivatal 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL jegyzője 
Szám: 400-2/2014- III-21                             
Kelt: 2014.12.29. 
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Topolya 
 Topolya községi elnöke jóváhagyta a tárgyalt, költségvetési tételek létesítéséről szóló végzést 
2014.12.29-én. 
 Kislinder Gábor,s.k., 
 Topolya község elnöke 
7. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/142. szám), Topolya község 
2014. évi költségvetéséről szóló határozat 13. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16, 2014/9. 
és 2014/16. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL LÉTESÍTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Visszatérítés-mentes eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján, melyet a Tartományi 
Gazdasági, Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával Megbízott Titkárság és Topolya község 
kötött, 133-401-4333-05/2014-01. szám alatt, 2014.12.17-én, (a mi jelzésünk: : 016-74/2014-V., 
2014.12.18.) új költségvetési tételt nyitunk a 2. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 2.16. 
fejezet – FELSŐBB HATÓSÁGI SZINTEKRŐL SZÁRMAZÓ, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI 
ESZKÖZÖK,  620. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, 07. támogatási forrás, 209.25. helyrenden – 
Felsőbb hatósági szintekről származó, pályázati eszközök, a Topolya község Első Ipari Övezetében 
levő közlekedési infrastruktúra befejezésének társtámogatására, melynek tervezett összege 
10.000.000,00 dinár. 

 
II. 

 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdéséből kiindulván, a VAT által 
átutalt, rendeltetésszerű tőkeátutalások  (733252. számlát) növeljük 10.000.000,00 dinár teljes összeggel, 
ezért ez 12.407.820,88  dinár helyett immár 22.407.820,88 dinárt tesz ki, mely támogatási forrásának jelszáma 
07. 

 

III. 
 

 A jelen végzés I. szakaszában odaítélt eszközöket a munkálatok kivitelezője részére utalják át, s a 
szerződés szerint megállapított rendeltetésre használják fel. 

 
IV. 

 
 A jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG Szedlár Péter, s.k., 
Pénzügyi Osztály a Községi Közigazgatási Hivatal 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL jegyzője 
Szám: 400-2/2014- III-23.                    
Kelt: 2014.12.29. 
Topolya 
 
 Topolya községi elnöke jóváhagyta a tárgyalt, költségvetési tételek létesítéséről szóló végzést 
2014.12.29-én. 
 Kislinder Gábor,s.k., 
 Topolya község elnöke 
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8. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/142. szám), Topolya község 
2014. évi költségvetéséről szóló határozat 13. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/16, 2014/9. 
és 2014/16. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL LÉTESÍTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 A regionális, nemzetközi vásári rendezvények és mintavásárok Vajdaság területén való szervezésére 
felhasznált eszközök visszatérítését illető pályázati jelentkezés alapján, melyet a Tartományi Gazdasági, 
Foglalkoztatásügyi és Nemek Egyenjogúságával Megbízott Titkárság hirdetett meg, új költségvetési 
tételt nyitunk a 2. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 2.16. fejezet – FELSŐBB 
HATÓSÁGI SZINTEKRŐL SZÁRMAZÓ, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK,  421. 
feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 07. támogatási forrás, 209.26. helyrenden – Felsőbb hatósági 
szintekről származó, pályázati eszközök, a TOP-EXPO regionális vásári rendezvény szervezési 
költségeinek visszatérítésére, melynek tervezett összege 300.000.000,00 dinár. 
 

II. 
 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdéséből kiindulván, a VAT által 
átutalt, rendeltetésszerű tőkeátutalások  (733252. számlát) növeljük 300.000,00 dinár teljes összeggel, 
ezért ez 17.619.573,00  dinár helyett immár 17.919.573,00 dinárt tesz ki, mely támogatási forrásának 
jelszáma 07. 
 

III. 
 

 A jelen végzés I. szakaszában odaítélt eszközöket a regionális vásár szervezési költségeinek 
résztérítésére használják fel. 
  

IV. 
 

 A jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG Szedlár Péter, s.k., 
Pénzügyi Osztály a Községi Közigazgatási Hivatal 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL jegyzője 
Szám: 400-2/2014- III-24                             
Kelt: 2014.12.29. 
Topolya 
 
 Topolya községi elnöke jóváhagyta a tárgyalt, költségvetési tételek létesítéséről szóló végzést 
2014.12.29-én. 
 Kislinder Gábor,s.k., 
 Topolya község elnöke 
 
9.  
 A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 7. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/142. szám) illetve a 
Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 26. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2013/16, 2014/9. és 2014/16. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
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V É G Z É S T   

 
A KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 E végzés által végrehajtjuk A Topolya 2014. évi községi költségvetéséről szóló határozat külön 
része 20. szakaszának táblázatos részében található tételek esetében, mégpedig a 2. rész: KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL tételnél, az alábbiak szerint: 
 
 - a 2.1.-Községi Közigazgatási Hivatal fejezet, 130. feladatkör,  465. gazdasági besorolásának,  
40.1.- Egyéb támogatások és átutalások helyrendjén (10%-kal csökkentett befizetés), melynek 
1.500.000,00 dinárnyi összegét növeljük 54.000,00 dinárral, ezért ez 1.554.000,00 dinárt tesz ki, 
 - a 2.17.- Helyi közösségek fejezet, 160. feladatkör, 411. gazdasági besorolásának 289. – A 
dolgozók bére, pótlékai és térítményei helyrendjén, melynek 1.525.344,00 dinár összegét csökkentjük  
54.000,00 dinárral, ezért az 1.471.344,00 dinárt tesz ki. 
  

II. 
 

 A jelen végzés I. szakaszában tárgyalt költségvetési tétel módosításának szükségességét az egyes 
helyrendekre tervezett eszközök elégtelen mértéke okozta.  
 

III. 
 
 A jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

IV. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
  
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉGI                                                                                      Szedlár Péter,s.k., 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA                                                          a Községi Közigazgatási Hivatal                                                                                                                                     
Szám:400-18/2014-III-16                                                                                     jegyzője                                                                                                                                                                     
Kelt: 2014.12.29. 
Topolya 
 
 Topolya községi elnöke jóváhagyta a tárgyalt, költségvetési tételek létesítéséről szóló végzést 
2014.12.29-én. 
 Kislinder Gábor,s.k., 
 Topolya község elnöke 
10. 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 7. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/142. szám) illetve a 
Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 26. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2013/16, 2014/9. és 2014/16. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T   

 
A KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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I. 
 

  
E végzés által végrehajtjuk A Topolya 2014. évi községi költségvetéséről szóló határozat külön 

része 20. szakaszának táblázatos részében található tételek esetében, mégpedig a 2. rész: KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL tétel, 2.13. fejezet – A mezőgazdasági földek védelmi és rendezési 
munkálatait megállapító program helyrendnél az alábbiak szerint: 
 
 -a 171.-Osztályzatlan utak kiépítése és beruházásszintű karbantartása fejezet, 421. feladatkör, 511. 
gazdasági besorolás helyrend, 110.400.000,00 dinár összegét csökkentjük  120.000,00 dinár összegre, így ez 
végül 110.280.000,00 dinárt tesz ki, 
 - a 177.- Különleges szolgáltatások helyrend, 421. feladatkör, 424. gazdasági besorolás  1.500.000,00 
dinárnyi összegét növeljük  120.000,00 dinárral, úgyhogy ez végül 1.620.000,00 dinárt tesz ki. 
  

II. 
 

 A jelen végzés I. szakaszában tárgyalt költségvetési tétel módosításának szükségességét az egyes 
helyrendekre tervezett eszközök elégtelen mértéke okozta. 
 

III. 
 
 A jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

IV. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
  
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉGI                                                                                     Szedlár Péter, s.k., 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA                                                            a Községi Közigazgatási Hivatal                                                                                                                                    
Szám:400-18/2014-III-17                                                                                   jegyzője                                                                                                                                                                     
Kelt: 2014.12.29. 
Topolya 
 
 Topolya községi elnöke jóváhagyta a tárgyalt, költségvetési tételek létesítéséről szóló végzést 
2014.12.29-én. 
 

 Kislinder Gábor,s.k., 
 Topolya község elnöke 
 
 
11. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és  69. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Lapja, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. 2013/108. és 2014/124. szám), 
Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2013/16, 2014/9. és 2014/16. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
  

V É G Z É S T  
 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. 
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 A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozatban 1 – Községi Képviselő-testület, 
Községi elnök, Községi Tanács, 1.5. fejezet – Költségvetési tartalék,  111. feladatkör, 499. gazdasági 
besorolás, 28 – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított eszközökből, engedélyezzük 
94.000,00 dinár átirányítását a szabadkai Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség kiadásai címén. 
 

II. 
 
 A jelen végzés I. pontjában tárgyalt eszközöket az 1. – Községi Képviselő-testület, Községi elnök, 
Községi Tanács rész, 1.2.-Külön rendeltetések, támogatások és projektumok fejezet, 620. feladatkör, 
423. gazdasági besorolás, 17. - A Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökségben való részvétel 
helyrend keretében irányítjuk át. 
 

III. 
 

 Ezen eszközök szigorúan rendeltetésszerű, ún. céleszközök.  
 

IV. 
 
 E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.   
 

V. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
-Községi elnök-                                                                                                 
Szám: 400-4/2014-III-12                                                                                          
Kelt: 2014.12.29.  Kislinder Gábor, s.k.,                                                                                              
Topolya Topolya község elnöke 
 
12. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és  69. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Lapja, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. 2013/108. és 2014/124. szám), 
Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2013/16, 2014/9. és 2014/16. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
  

V É G Z É S T  
 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozatban 1 – Községi Képviselő-testület, 
Községi elnök, Községi Tanács, 1.5. fejezet – Költségvetési tartalék,  111. feladatkör, 499. gazdasági 
besorolás, 28 – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított eszközökből, engedélyezzük 
56.000,00 dinár átirányítását, ingatlan (földterület) beszerzési kiadásai címén, a keleti temető sírboltjainak 
kiépítése végett. 

 
II. 

 
 A jelen végzés I. pontjában tárgyalt eszközöket az 1. – Községi Képviselő-testület, Községi elnök, 
Községi Tanács rész, 1.2.-Külön rendeltetések, támogatások és projektumok fejezet, 620. feladatkör, 
541. gazdasági besorolás, 18.1 – Ingatlanok beszerzési költségei  helyrend keretében irányítjuk át. 
  

III. 
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 Ezen eszközök szigorúan rendeltetésszerű, ún. céleszközök.  
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IV. 
 
 E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 

V. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
-Községi elnök-                                                                                                 
Szám: 400-4/2014-III-13                                                                                          
Kelt: 2014.12.29.  Kislinder Gábor, s.k.,                                                                                              
Topolya Topolya község elnöke 
 
13. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és  69. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Lapja, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. 2013/108. és 2014/124. szám), 
Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2013/16, 2014/9. és 2014/16. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
  

V É G Z É S T  
 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozatban 1 – Községi Képviselő-testület, 
Községi elnök, Községi Tanács, 1.5. fejezet – Költségvetési tartalék,  111. feladatkör, 499. gazdasági 
besorolás, 28 – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított eszközökből, engedélyezzük 
133.000,00 dinár átirányítását egyéb irodai anyag és szakirodalom beszerzésének kiadásai címén, a 
dolgozók rendes szükségleteire. 
 

II. 
 

 A jelen végzés I. pontjában tárgyalt eszközöket a 2. – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 
2.1.-Községi Közigazgatási Hivatal fejezet, 130. feladatkör, 426. gazdasági besorolás, 40. - Anyagköltség 
helyrend keretében irányítjuk át. 
 

III. 
 

 Ezen eszközök szigorúan rendeltetésszerű, ún. céleszközök.  
 

IV. 
 

 E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 

V. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
-Községi elnök-                                                                                                 
Szám: 400-4/2014-III-14                                                                                         
Kelt: 2014.12.29.  Kislinder Gábor, s.k.,                                                                                              
Topolya Topolya község elnöke 
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14. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és  69. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Lapja, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. 2013/108. és 2014/124. szám), 
Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2013/16, 2014/9. és 2014/16. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
  

V É G Z É S T  
 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A Topolya község 2014. évi költségvetéséről szóló határozatban 1 – Községi Képviselő-testület, 
Községi elnök, Községi Tanács, 1.5. fejezet – Költségvetési tartalék,  111. feladatkör, 499. gazdasági 
besorolás, 28 – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított eszközökből, engedélyezzük 
500.000,00 dinár átirányítását a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház működési költségei címén. 
 

II. 
 
 A jelen végzés I. pontjában tárgyalt eszközöket a 2. – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 
2.10. - Egészségvédelem fejezet, 760. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 156. – Az alapfokú 
egészségügyi létesítmények feletti alapítói jogok ellátása helyrend keretében irányítjuk át. 
 

III. 
 

 Ezen eszközök szigorúan rendeltetésszerű, ún. céleszközök.  
 

IV. 
 
 E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 

V. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
-Községi elnök-                                                                                                 
Szám: 400-4/2014-III-15                                                                                         
Kelt: 2014.12.29.  Kislinder Gábor, s.k.,                                                                                              
Topolya Topolya község elnöke 
 
15. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Topolya község 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Általános Igazgatási és  
Társadalmi Tevékenységügyi Osztály 
Szám: 016-65/2014 
Kelt: 2015.01.29. 
Topolya 

 
J EL E N T É S  

 

A ZENTAGUNARAS HELYI KÖZÖSSÉGBEN LEBONYOLÍTOTT  
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TANÁCSTAG-VÁLASZTÁSRÓL   

A Zentagunaras Helyi Közösség tanácstag-választásának meghirdetéséről szóló,  016-65/2014-V. 
számú, Topolya községi képviselő-testületi elnöke által, 2014. november 10-én meghozott határozat   
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/13. szám) alapján, meghirdették Zentagunaras Helyi Közösség 
tanácstagválasztását, 2015. január 11-re.  

E helyi közösség tanácstag-választását A Zentagunaras Helyi Közösség tanácstagválasztásának 
lebonyolításával megbízott Bizottság bonyolította le, e helyi közösség Alapszabályának rendelkezéseivel és 
A Zentagunaras Helyi Közösségben tartandó tanácstag-választás lebonyolításáról szóló Szabályzattal 
összhangban. 

A Zentagunaras Helyi Közösség tanácstagválasztásának lebonyolításával megbízott Bizottság 
jelentésének alapján, ZENTAGUNARAS HELYI KÖZÖSSÉG MEGVÁLASZTOTT 
TANÁCSTAGSÁGÁT az alábbi személyek képezik: 

1. Fekecs József 
2. Hires Kornél  
3. Tari Árpád  
4. Sipos Hajnalka  
5. Kalmár Zsuzsanna  
6. Triznya Lídia  
7. Homolya Miklós  
8. Dudás Ilona  
9. Kádár Krisztina  

 
A helyi közösségben tartott választás eljárásával szemben ehelyütt észrevétel nem volt. 

 Általános igazgatási és társadalmi 
 tevékenységügyi osztály  
16. 

Az eredeti szöveggel való összevetés folytán, megállapítást nyert hogy A Topolya község 
köztulajdonának ingatlannal való, (Topolya helység keleti temetőjének kibővítése céljából történő)  
gyarapításáról szóló, 464-17/2014-V. számú, 2014.11.6-i, Topolya Község Hivatalos Lapjának 2014/12. 
számában megjelent határozat szövegébe hiba csúszott, ezért megejtjük az alábbi  

 
H E LY E S B Í T É S T 

 
A Topolya község köztulajdonának ingatlannal való, (Topolya helység keleti temetőjének kibővítése 

céljából történő) gyarapításáról szóló 
 

H A T Á R O Z A T  
szövegét illetően, mégpedig 

 
I. 
 

  A Topolya község köztulajdonának ingatlannal való, (Topolya helység keleti temetőjének 
kibővítése céljából történő) gyarapításáról szóló, 464-17/2014-V . számú, 2014.11.6-i, Topolya Község 
Hivatalos Lapjának 2014/12. számában megjelent határozat szövegében az alábbi helyesbítést eszközöljük:  

A 2. szakasz „Topolya kk“ helymeghatározása helyett „ Topolya-város kk“ meghatározásnak kell állnia. 
 

II. 
 

 E helyesbítés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

Képviselő-testületi Szolgálat 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310.  
              Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2015. évi előfizetés 15.000,00 dinárt    
              tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása,  
             Topolya Község Hivatalos Lapjára. 
 
      

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
1. Végzés Topolya község gazdaságfejlesztési elnöki tanácsosának felmentéséről 1 
   

2. Szabályzat a Topolya község területén működő művelődési központok és 
művelődési egyesületek pénzügyi támogatásának és –társtámogatásának 
feltételeiről és módjáról 1 

   
3. Szabályzat a Topolya község területén, szociális szükségletekkel élő egyének és 

családok részére folyósítandó gyorssegély és vízdíj-térítés összegének 
megállapításáról szóló szabályzat módosításáról 13 

   
4. Szabályzat a Topolya község szerveinek szolgálati gépjárművei használatának 

feltételeiről és módjáról 14 
   

5. Végzés költségvetési tétel létesítéséről 19 
   

6. Végzés költségvetési tétel létesítéséről 20 
   

7. Végzés költségvetési tétel létesítéséről 21 
   

8. Végzés költségvetési tétel létesítéséről 22 
   

9. Végzés költségvetési tétel módosításáról 22 
   

10. Végzés költségvetési tétel módosításáról 23 
   

11. Végzés a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról 24 
   

12. Végzés a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról 25 
   

13. Végzés a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról 26 
   

14. Végzés a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról 27 
   

15. Jelentés a Zentagunaras Helyi Közösségben lebonyolított tanácstag-választásáról 27 
   

16. Helyesbítés a Topolya község köztulajdonának ingatlannal való (Topolya helység 
keleti temetőjének kibővítése céljából történő) gyarapításáról szóló Határozat 
szövegét illetően 28 
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