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180. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése 1. pontja és 2. bekezdése 

(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 7. és 31. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 
2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 5-én megtartott ülésén 
meghozta a 
 

ZÁRÓHATÁROZATOT 
TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TANÁCSTAGJA MANDÁTUMA 

MEGSZŰNTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megállapítjuk mgr. Jasmina Zimonjić (Topolya, Arany János utca 58.) topolyai községi 
képviselő-testületi tanácstag mandátumának írásbeli lemondás miatti megszűntét, 2016.12.5-i hatállyal. 
 

II. 
 

E záróhatározat ellen a meghozatalától számított 48 órán belül lehet fellebbezést benyújtani a 
Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál.  
 

III. 
 

E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-156/2016-V 
Kelt:2016.12.05. 
Topolya 

Saša Srdić sk. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
181. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése 1. pontja és 2. bekezdése 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 7. és 31. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 
2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 5-i megtartott ülésén 
meghozta a 
 

ZÁRÓHATÁROZATOT 
TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TANÁCSTAGJA MANDÁTUMA 

MEGSZŰNTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megállapítjuk Nagy Ottó (Pacsér, Duna utca 21.) topolyai községi képviselő-testületi 
tanácstag mandátumának írásbeli lemondás miatti megszűntét, 2016.12.5-i hatállyal. 
 

II. 
 

E záróhatározat ellen a meghozatalától számított 48 órán belül lehet fellebbezést benyújtani a 
Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál.  
 

III. 
 

E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
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TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-154/2016-V  
Kelt:2016.12.05. 
Topolya 

Saša Srdić sk. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
182. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése 1. pontja és 2. bekezdése 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 7. és 31. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 
2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 5-i megtartott ülésén 
meghozta a 
 

ZÁRÓHATÁROZATOT 
TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TANÁCSTAGJA MANDÁTUMA 

MEGSZŰNTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megállapítjuk Csorba Ottó (Gunaras, Ady Endre utca 19.) topolyai községi képviselő-
testületi tanácstag mandátumának írásbeli lemondás miatti megszűntét, 2016. 12. 5-i hatállyal. 
 

II. 
 

E záróhatározat ellen a meghozatalától számított 48 órán belül lehet fellebbezést benyújtani a 
Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál.  
 

III. 
 

E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-168/2016-V 
Kelt:2016.12.05. 
Topolya 

Saša Srdić sk. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
183. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 40. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye,  
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 63. szakaszának 4. bekezdése (Topolya Község Hivatalos 
Lapja,  2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9 és 2014/12 szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, 
annak 2016. december 5-i ülésén meghozta az alábbi 
  

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TITKÁRÁNAK  
FELMENTÉSÉRŐL 

 

I. 
 

 Ezennel felmentjük NIKOLOVICS ELZA, okl. jogász, Topolya, Krivaja u. 22. sz. alatti lakost, 
Topolya Községi Képviselő-testülete titkári megbízatásából, 2016.12.5-i hatállyal, a munkaviszonyból eredő 
nyugdíjra való jog megvalósításával szembeni feltételek kielégítettsége miatt. 
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II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-177/2016-V Srdić  Saša sk.  
Kelt:2016.12.05. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
184. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 40. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye,  
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 63. szakaszának 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos 
Lapja,  2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9 és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, 
annak 2016. december 5-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGBIZOTT  TITKÁRÁNAK  
HIVATALBA HELYEZÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 Ezennel hivatalba helyezzük NIKOLOVICS ELZA, okl. jogász, Topolya, Krivaja u. 22.  sz. alatti 
lakost, Topolya Községi Képviselő-testületének megbizott titkáraként, a Községi Képviselő-testület 
képviselői mandátumainak leteltéig terjedő időszakra, 2016.12.9-i hatállyal.   
 

II. 
 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-180/2016-V Srdić Saša sk.  
Kelt: 2016.12.05. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
185. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), a 
költségvetési rendszerről szóló törvény 43. és 47. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73; 
2010/101; 2011/101; 2012/93; 2013/62; 2013/63;  2013/108., 2014/142. és 2015/103. szám) és Topolya 
község Statútuma  42. szakaszának 2. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 
2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 
2016. december _________-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
TOPOLYA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  

ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL 
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
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1. szakasz 
 

A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2015/18., 2016/5.1 és 2016/10. szám – a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul és ezek után így 
hangzik:  

„Topolya község 2016. évi bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: 
költségvetés), az alábbiakból áll: 

 
A. BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK 
SZÁMLÁJA   
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel, jövedelem 1.107.216.822 
1.1. FOLYÓ BEVÉTEL, melyből: 1.106.216.822 
   - költségvetési tartalék 1.061.063.446 

   - saját bevétel 45.153.376 

   - adományok 0 

1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL 1.000.000 
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és kiadás  1.387.803.810 
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK melyből: 931.881.774 
   - folyó költségvetési kiadások  895.097.774 

   - saját bevételből származó kiadás  36.784.000 

   - adományok 0 

2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, melyből: 455.922.036 
   - folyó költségvetési kiadások 446.684.556 

   - saját bevételből származó kiadás 9.237.480 

   - adományok 0 

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (7. + 8. rovat) - (4. + 5. rovat) -280.586.988 
Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 0 
TELJES FISKÁLIS HIÁNY -280.586.988 
B. PÉNZÜGYI SZÁMLA   
Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel  109.489 
Adósságvállalásból származó bevétel 40.000.000 
Korábbi évek felhasználatlan eszközei  249.477.499 
Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások 9.000.000 
NETTÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS 280.586.988 

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

LEÍRÁS 
Gazdasági 
besorolás 

Összeg 
dinárban 

1 2 3 
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK   1.107.216.822 
1. Adóbevétel 71 661.324.541 
     1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett 
adó  (helyi járulékot kivéve) 711 348.700.000 
     1.2 Helyi járulék 711180 122.730.934 
     1.3 Vagyonadó 713 164.600.000 
     1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók 714 15.393.607 
     1.5 Egyéb adók 716 9.900.000 
2. Adón kívüli bevétel, melyből 74 199.199.985 
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   - a térítmények egyes fajtáinak meghatározott rendeltetése 

van (céleszköz-bevételek) 741510, 743324 2.400.000 

   - az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földek 

bérbeadásából származó bevétel 741522 100.000 

3. Adományok 731+732 0 
4. Átutalások 733 200.538.920 
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 8 1.000.000 
6. Költségvetési felhasználók más forrású bevételei   45.153.376 
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE 
SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK    1.387.803.810 
1. Folyó kiadások 4 931.881.774 
     1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek  41 196.402.607 
     1.2. Áruk és szolgáltatások használata 42 401.669.645 
     1.3. Alapeszközök használata 43 0 
     1.4. Kamatok visszatérítése 44 1.005.000 
     1.5. Támogatások 45 17.728.012 
     1.6. Társadalombiztosítási jogok 47 77.982.419 
     1.7. Egyéb kiadások 48+49 96.706.327 
2. Átutalások 463+465 140.387.764 
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások  5 455.922.036 
4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211) 62 0 
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS 
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK    40.109.489 
1. Kölcsönök visszatérítéséből és pénzügyi vagyon 
eladásából származó bevételek  92  109.489 
2. Adósságvállalás 91 40.000.000 
     2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél 911 40.000.000 
     2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912 0 
ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON 
BESZERZÉSE   9.000.000 
3. Adósság visszatérítése 61 9.000.000 
   3.1. Adósság visszatérítése belföldi hitelezőknek 611 9.000.000 
   3.2. Adósság visszatérítése külföldi hitelezőknek 612 0 
   3.3. Adósság visszatérítése jótállás alapján  613 0 
4. Pénzügyi vagyon beszerzése  6211 0 
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, 
FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK   3 249.477.499 

 
2. szakasz 

 

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

Gazda-
sági 

besoro- 
lás 

BEVÉTELNEM 

A 2016. ÉVI 
TERVEZETT 
JÖVEDELME

K ÉS 
BEVÉTELEK 

EGYÉB 
FORRÁSBÓ

L 
SZÁRMAZÓ 
TERVEZET

T 
JÖVEDEL-

MEK ÉS 
BEVÉTELE

K 

A 216. ÉVI 
TERVEZET

T 
ÖSSZJÖVE-
DELMEK ÉS     

-
BEVÉTELE

K 
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7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK  

  

711 
JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS 

TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ 
   

711110 Keresetek utáni adó 307.000.000  307.000.000 

711120 
Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni 

adó 
15.000.000  15.000.000 

711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 1.200.000  1.200.000 
711160 Személyek biztosítási jövedelme utáni adó 200.000  200.000 
711180 Helyi járulékok 122.730.934  122.730.934 
711190 Egyéb jövedelemadók 25.300.000  25.300.000 

 
711 ÖSSZESEN: 471.430.934 0 471.430.934 

713 VAGYONADÓ    
713120 Vagyonadó 126.600.000  126.600.000 
713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 4.000.000  4.000.000 
713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 34.000.000  34.000.000 

713610 
Nevesített részvények és haszonrész utáni 

adó 
0  0 

 
713 ÖSSZESEN: 164.600.000 0 164.600.000 

714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI 
ADÓ    

714420 
Zenés műsorok szervezése utáni kommunális 

illeték 
10.000  10.000 

714430 
Reklámtábla használata utáni kommunális 

illeték 
400.000  400.000 

714510 Gépjárművek utáni adók   0 
714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 13.500.000  13.500.000 
714514 - Gépjárművek utáni éves díj 0  0 
714543 A termőföld átminősítéséért járó térítés 50.000  50.000 
714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 0  0 

714549 
SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és 

hulladék lerakásáért fizetendő térítés 
500.000  500.000 

714552 Tartózkodási illeték 900.000  900.000 
714562 Környezetvédelmi és –fejlesztési díj 0  0 
714570 Községi kommunális illetékek 33.607  33.607 

 
714 ÖSSZESEN: 15.393.607 0 15.393.607 

716 EGYÉB ADÓK    
716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 9.900.000  9.900.000 

 
716 ÖSSZESEN: 9.900.000 0 9.900.000 

732 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

ADOMÁNYAI 
   

732251 
Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai 

a község javára 
0 0 0 

 
 

732 ÖSSZESEN: 
0 0 0 

733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK 
ÁTUTALÁSAI    

733154 Köztársaság folyó céleszközeinek átutalása 3.750.000 1.000.096 4.750.096 
733156 VAT folyó céleszköz-átutalásai 6.579.434 24.089.000 30.668.434 

733158 
VAT nem rendeltetésszerű átutalása a község 

javára 
158.418.216  158.418.216 

733252 VAT tőkejellegű céleszköz-átutalásai 31.791.270  31.791.270 

 
733 ÖSSZESEN: 200.538.920 25.089.096 225.628.016 

741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK    
741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 6.000.000  6.000.000 
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741510 Természeti javak használatának díja 150.000  150.000 

741522 
Állami tulajdonú földek bérbeadásából 

befolyó eszközök 
112.490.178  112.490.178 

 
Terület- és telekhasználati díj   0 

741530 - kommunális illetékek 2.200.000  2.200.000 
741534 - városi építési telek használati díja 100.000  100.000 

 
741 ÖSSZESEN: 120.940.178 0 120.940.178 

742 
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTEL 

   

742140 
Javak és szolgáltatások eladásából származó 

bevétel 
   

74212 
Javak és szolgáltatások eladásából vagy 

külföldi piaci szervezetek bérletéből származó 
bevétel a köztársaság javára 

1.000.000  1.000.000 

742150 
Létesítmények bérbeadásából eredő 

bevételek 
2.392.132 0 2.392.132 

742251 Községi közigazgatási illetékek 300.000  300.000 
742253 Telekrendezési díj 3.400.000  3.400.000 

742255 
A létesítmények törvényesítéséből származó 

illeték 
200.000  200.000 

742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.000.000  4.000.000 

742372 
A helyi önkormányzat indirekt költségvetési 

felhasználóinak a kiegészítő 
tevékenységekből származó bevételei 

 14.914.280 14.914.280 

 
742 ÖSSZESEN: 11.292.132 14.914.280 26.206.412 

743 
PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT 

VAGYONI HASZON 
   

743324 
Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból 

származó bevétel 
2.700.000  2.700.000 

743350 
A község javára megítélt szabálysértési 

bírságokból eredő bevételek 
200.000  200.000 

 
743 ÖSSZESEN: 2.900.000 0 2.900.000 

744 
ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK 

TERMÉSZETES ÉS JOGI 
SZEMÉLYEKTŐL 

   

744150 
Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi 

személyektől 
3.965.000 1.320.000 5.285.000 

 744 ÖSSZESEN: 3.965.000 1.320.000 5.285.000 

745 
VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN 

BEVÉTELEK 
   

745151 Egyéb bevételek a község javára 43.102.675 590.000 43.692.675 

745153 
A közvállalat nyereségének egy része a 

határozat alapján 
17.000.000  17.000.000 

 
745 ÖSSZESEN: 60.102.675 590.000 60.692.675 

772 
AZ ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK 

VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ 
TÉTELEK 

   

772110 
Az előző évi kiadások visszatérítésére 

irányuló tételek 
 230.000 230.000 

 772 ÖSSZESEN: 0 230.000 230.000 

781 
A KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK 

KÖZÖTTI AZONOS SZINTŰ 
ÁTUTALÁSOK 
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781111 
A költségvetési felhasználók közötti azonos 

szintű átutalások 
 3.010.000 3.010.000 

 781 ÖSSZESEN: 0 3.010.000 3.010.000 
791 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK    

791111 Költségvetési bevételek  0 0 
 791 ÖSSZESEN:  0 0 

7 7. ROVAT ÖSSZESEN 1.061.063.446 45.153.376 
1.106.216.82

2 

 
8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON 

ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 
   

811122 
Állami tulajdonú lakások felvásárlásából 

eredő bevételek 
100.000 0 100.000 

812151 
Ingóságok eladásából származó bevételek a 

község javára 
900.000  900.000 

8 8. ROVAT ÖSSZESEN 1.000.000 0 1.000.000 

 

9. ROVAT – ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS 
TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ 

ILLETMÉNYEK 
   

911 
HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL 

EREDŐ ILLETMÉNY 
   

911451 
Hazai ügyviteli bankoknál való 

adósságvállalásból eredő illetmények a község 
javára 

40.000.000  40.000.000 

 
911 ÖSSZESEN 40.000.000 0 40.000.000 

921 
HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON 

ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL 
  0 

921651 
A folyósított hitelek törlesztéséből származó 

bevételek 
109.489 0 109.489 

921951 
Magánosítás során való tőkeeladásból 

származó bevételek 
  0 

 
921. ÖSSZESEN 109.489 0 109.489 

9 9.  ROVAT  ÖSSZESEN 40.109.489 0 40.109.489 

7+8+9 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
1.102.172.935 45.153.376 

1.147.326.31
1 

311712 
Különleges rendeltetésű, előző évekből 

áthozott eszközök 
127.180.752 868.104 128.048.856 

311713 
Lakásépítésre szánt, előző évekből áthozott 

eszközök 
1.273.511  1.273.511 

321311 
Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi 

többlet 
120.155.132  120.155.132 

 
Pénzelési források:    

01 Költségvetési bevétel 1.060.052.231  
1.060.052.23

1 

04 Saját bevételek  46.021.480 46.021.480 

07 
Más hatósági szintek adományai/átutalásai 

(733154, 733156, 733252) 
42.120.704  42.120.704 

13 Korábbi évekből áthozott bevételi többlet 226.891.910  226.891.910 

15 
Előző évekből áthozott, felhasználatlan 

adományok 
21.717.485  21.717.485 

 
KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.350.782.330 46.021.480 
1.396.803.81

0 
 

3. szakasz 
 

A határozat 4. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik: 
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4. szakasz 
 

A határozat 5. szakasz módosul és így hangzik:  
«Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat összesen 422.812.185 dinár összegben biztosítja 
az eszközöket az említett projektekre. A pénzforrások szerint a következő módon biztosítják az eszközöket: 

- A folyó költségvetési jövedelmekből és bevételekből, valamint az előző évekből áthozott el nem 
költött eszközökből 418.863.705,00 dinár összegben, 

- Egyéb forrásokból 3.948.480,00 dinár összegben.» 
 

5. szakasz 
 

A határozat 6. szakasza módosul és így hangzik: 
«A költségvetés és a költségvetési felhasználók 1.396.803.810,00 dinár összegben rendelkezésre álló 
eszközeit az alábbi programok alapján osztják szét:  
 

PROGRAM Az eszközök teljes összege 
1. program: Helyi fejlesztés és területtervezés  144.350.808 
2. program: Kommunális tevékenység 169.684.066 
3. program: Helyi gazdasági fejlesztés 12.757.521 
4. program: Turizmusfejlesztés 25.864.485 
5. program: Mezőgazdasági fejlesztés 200.000.000 
6. program: Környezetvédelem 1.078.000 
7. program: Útinfrastruktúra 64.327.401 
8. program: Iskoláskor előtti nevelés 76.817.741 
9. program: Alapfokú oktatás 83.707.600 
10. program: Középfokú oktatás 61.229.630 
11. program: Szociális és gyermekvédelem 37.036.269 
12. program: Elsődleges egészségügyi védelem 12.500.000 
13. program: Kultúrafejlesztés 77.408.007 
14. program: Sport- és ifjúságügyi fejlesztések 15.850.680 
15. program: Helyi önkormányzat 414.191.602 
ÖSSZESEN: 1.396.803.810 
» 
 

6. szakasz 
 

A határozat 7. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik:  
 

Feladat- 
kör 

LEÍRÁS 
Községi 

költségvetésből 

Felhasználók 
egyéb 

forrásaiból 
ÖSSZESEN 

000 Szociális védelem 37.036.269 0 37.036.269 
100 Általános közszolgáltatások 424.581.785 1.388.000 425.969.785 
200 Honvédelem 500.000 0 500.000 
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300 Közrend és nyugalom 3.890.190 0 3.890.190 
400 Gazdasági teendők 230.248.006 1.892.000 232.140.006 
500 Környezetvédelem 39.006.012 0 39.006.012 
600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 311.481.090 7.917.480 319.398.570 
700 Egészségügy 12.500.000 0 12.500.000 
800 Rekreáció, művelődés és hitközösségek 98.973.007 5.635.000 104.608.007 
900 Oktatás 192.565.971 29.189.000 221.754.971 

  
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS 
KIADÁSOK  1.350.782.330 46.021.480 1.396.803.810 

 
7. szakasz 

 
A határozat 8. szakasz módosul és így hangzik:  
«A költségvetés és a költségvetési felhasználóinak 1.396.803.810,00 dinár összegben rendelkezésre álló 
eszközeit a gazdasági besorolás szerint az alábbiak alapján osztják el:  
 

SZ
Á

M
L

A
 

KÖLTSÉGFAJTA 
Községi 

költségvetésből 
Felhasználók 

egyéb forrásaiból 
ÖSSZESEN 

41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 179.502.607 16.900.000 196.402.607 

411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 141.807.811 13.231.920 155.039.731 
412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 25.766.594 2.368.080 28.134.674 
413 Természetbeni térítések 615.000 200.000 815.000 
414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 6.666.323 300.000 6.966.323 
415 Foglalkoztatottak térítményei 2.627.000 800.000 3.427.000 

416 
Térítések, kedvezmények és egyéb külön 
kiadások 

2.019.879 0 2.019.879 

417 Képviselők térítményei 0 0 0 

42 
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK 
IGÉNYBEVÉTELE 

383.350.645 18.319.000 401.669.645 

421 Állandó költségek 92.243.680 4.169.000 96.412.680 
422 Útiköltségek 1.249.950 180.000 1.429.950 
423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 117.754.414 3.062.503 120.816.917 
424 Szakosított szolgáltatások 43.468.717 1.580.300 45.049.017 
425 Folyó javítások és karbantartás 87.290.907 2.859.880 90.150.787 
426 Anyagköltségek 41.342.977 6.467.317 47.810.294 
43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0 0 0 
431 Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0 0 0 
44 KAMATOK VISSZATÉRÍTÉSE 1.000.000 5.000 1.005.000 
441 Belföldi kamatok visszatérítése 1.000.000 5.000 1.005.000 
45 TÁMOGATÁSOK 17.728.012 0 17.728.012 

451 
Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 
szervezeteknek szánt támogatások 

17.728.012 0 17.728.012 

454 Magánvállalatoknak szánt támogatások 0 0 0 
46 ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK 140.387.764 0 140.387.764 

463 
Adományok és átutalások más hatósági 
szinteknek 

110.735.580 0 110.735.580 
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464 
A kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 
szánt pénzbeli támogatások 

12.500.000 0 12.500.000 

465 Más adományok, pénzbeli támogatások és transzferek  17.152.184 0 17.152.184 
47 SZOCIÁLIS BIZOSÍTÁSI JOGOK 76.594.419 1.388.000 77.982.419 
471 Szociális biztonságra való jogok 160.000 0 160.000 
472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 76.434.419 1.388.000 77.822.419 
48 EGYÉB KIADÁSOK 90.090.138 172.000 90.262.138 
481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 81.828.800 0 81.828.800 

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

1.517.127 172.000 1.689.127 

483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 2.702.863 0 2.702.863 

484 
Elemi csapások, egyéb természetes okok folytán 
történt sérülés vagy kár térítése  

25.000 0 25.000 

485 
Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár 
miatti kártérítés 

4.016.348 0 4.016.348 

49 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT 
ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK   

6.444.189 0 6.444.189 

499 Tartalékeszközök 6.444.189 0 6.444.189 
51 ALAPESZKÖZÖK 434.594.556 5.818.480 440.413.036 
511 Épületek és építészeti létesítmények 418.863.705 3.948.480 422.812.185 
512 Gépek és felszerelés 11.802.679 845.000 12.647.679 
513 Egyéb alapeszközök 0 0 0 
514 Kultivált vagyon 0 0 0 
515 Nem pénzügyi természetű vagyon 3.928.172 1.025.000 4.953.172 
52 TARTALÉKOK 90.000 0 90.000 
523 További forgalmazásra szánt árutartalékok  90.000 0 90.000 
54 TERMÉSZETI VAGYON 12.000.000 3.419.000 15.419.000 
541 Földterületek 0 0 0 
543 Erdők és vizek 12.000.000 3.419.000 15.419.000 
61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 9.000.000 0 9.000.000 
611 Alapösszeg törlesztése belföldi hitelezőknek 9.000.000 0 9.000.000 
62 PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 0 0 0 
621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 0 0 0 
  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI: 1.350.782.330 46.021.480 1.396.803.810 

 
8. szakasz 

 

A határozat 10. szakaszában az 5.020.000,00 összeget felváltja a 6.244.189,00 pénzösszeg. 
 

9. szakasz 
 

A határozat 11. szakaszában a 122.660.278,00 összeget felváltja a 122.730.934,00 pénzösszeg. 
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10. szakasz 
 

A 17. szakasz után beékelődik a 17a szakasz, amely így hangzik: 
«A közvállalatokról szóló törvény 58. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) alapján a 
közvállalatok kötelesek a megvalósított nyereségük egy részét befizetni a helyi önkormányzati egység 
költségvetésébe, az előző évi zárszámadás alapján.» 
 

11. szakasz 
 

A határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében az 1.307.185.575,00 összeget felváltja az 1.350.782.330,00 
pénzösszeg, a 45.224.609-et pedig a 46.021.480 pénzösszeg váltja fel. 
A határozat 18. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik: 
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A HELYREND LEÍRÁSA 

A KÖZSÉGI 
KÖLTSÉGVE
-TÉS 2016. ÉVI 

ESZKÖZEI 

FELHASZNÁ
LÓK EGYÉB 

FORRÁ-
SOKBÓL 
EREDÓ 

ESZKÖZEI 

2016. ÉVI 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

1 2 3 4 5 6 7 8     11 
1             1.RÉSZ – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET       

    0602 110       15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       

  
0602-
0001     A helyi önkormányzat működtetése     

    
411 01 1 A dolgozók bére és pótlékai 2.644.000 

 
2.644.000 

    
412 01 2 A munkáltatót terhelő szociális juttatások 474.500 

 
474.500 

    
414 01 3 A dolgozóknak szánt szociális juttatások 130.000 

 
130.000 

    
423 01 4 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 5.380.000 

 
5.380.000 

    
426 01 5 Anyagköltség  200.000 

 
200.000 

    
465 01 6 Egyéb támogatás és átutalások 390.000 

 
390.000 

    
472 01 7 

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből –  
A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, 
művészeti, Vuk-díj, sportolók) 

180.000 
 

180.000 

    472 01 7.1 
Szociális védelmi térítmény a költségvetésből –  
A helyi önkormányzati szervek díjai (Nagyapáti Kukac 
Péter) 

27.500  27.500 

        481 01 8 
Nem kormányzati szervezetek támogatása –  
politikai pártok részére 

1.156.000   1.156.000 

       110. feladatkör összesen 10.582.000 0 10.582.000 
              0602-0001. programbeli tevékenység összesen 10.582.000 0 10.582.000 
              15. program összesen: 10.582.000 0 10.582.000 

       Támogatási források az 1. részre (15. programra):    
          01   Költségvetésből származó bevétel 10.582.000 0 10.582.000 

              1. RÉSZ – KKT - ÖSSZESEN 10.582.000 0 10.582.000 
2             2. RÉSZ- KÖZSÉGI TANÁCS       

    0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       

  
0602-
0001 

110 
   A helyi önkormányzat működtetése    

    
411 01 9 A dolgozók bére és pótlékai 6.580.000 

 
6.580.000 

    
412 01 10 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.178.000 

 
1.178.000 

    
422 01 11 Útiköltségek 30.000 

 
30.000 

    
423 01 12 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.250.000 

 
1.250.000 

    
465 01 13 Egyéb támogatások és átutalások 785.000 

 
785.000 

       110. feladatkör összesen  9.823.000   9.823.000 
              0602-0001. programbeli tevékenység összesen  9.823.000   9.823.000 
              15. programra összesen: 9.823.000   9.823.000 
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       Támogatási források a 2. részre (15. program):    
     

01 
 Költségvetési bevétel 9.823.000 

 
9.823.000 

              2 .RÉSZ- KÖZSÉGI TANÁCS ÖSSZESEN 9.823.000   9.823.000 

3   0602         3. RÉSZ – KÖZSÉGI ELNÖK 
15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       

    
0602-
0001 110       A helyi önkormányzat működése       

          
    

411 01 14 A dolgozók bérei és pótlékai 2.581.500 
 

2.581.500 

    
412 01 15 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 463.000 

 
463.000 

    421 01 16 Állandó költségek 3.060.000  3.060.000 
    422 01 17 Útiköltségek 70.000  70.000 
    423 01 18 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 6.087.500  6.087.500 

    423 01 
18.
1 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – indirekt 
felhasználó 

12.500  12.500 

    426 01 19 Anyagköltségek 2.471.000  2.471.000 

    
465 01 20 Egyéb támogatások és átutalások 320.000 

 
320.000 

    481 01 21 
Nem kormányzati szervezetek támogatása – Községi 
érdekű rendezvények megtartásának költségei 

440.000  440.000 

    423 01 22 
Falunapok és más helyi közösségi rendezvények 
megtartásának költségei 

1.112.000  1.112.000 

       110. feladatkör összesen  16.617.500 0 16.617.500 
              0602-0001. programbeli tevékenység összesen  16.617.500 0 16.617.500 
              15. programra összesen: 16.617.500 0 16.617.500 

       Támogatási források a 3. részre:    
     

01 
 Költségvetésből származó bevétel 16.617.500 

 
16.617.500 

              
3.RÉSZ – KÖZSÉGI ELNÖK  
ÖSSZESEN 

16.617.500 0 16.617.500 

4             4.  RÉSZ – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS       
  4.1.           4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal        
    0602         15. program: helyi önkormányzat       

  
0602-
0001     A helyi önkormányzat működtetése    

   112 499 01 23 Állandó költségvetési tartalékok 200.000 
 

200.000 

    
499 01 24 Folyó költségvetési tartalékok 6.244.189 

 
6.244.189 

       112. feladatkör összesen  6.444.189 0 6.444.189 

   130 411 01 25 A dolgozók bére és pótlékai 48.902.845 
 

48.902.845 

    
412 01 26 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 8.873.251 

 
8.873.251 

    
413 01 27 

Természetbeli juttatások (hónapos jegy, gyermekek 
ajándékcsomagjai) 

410.000 
 

410.000 

    
414 01 28 A dolgozók szociális juttatásai  4.852.125 

 
4.852.125 

    
415 01 29 A dolgozók térítményei (utaztatás készpénzben) 1.615.000 

 
1.615.000 

    
416 01 30 

Jutalomdíjak, kedvezmények s egyéb külön kiadások 
(jubileumi díjak) 

530.000 
 

530.000 

    
421 01 31 

Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai, 
közmű-, távközlési és biztosítási szolgáltatások) 

11.180.000 
 

11.180.000 

    
422 01 32 

Útiköltségek (külföldi és belföldi hivatali út, saját 
gépjármű használata) 

60.000 
 

60.000 

    
423 15 

32.
1 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (a hatalom 
magasabb szintjének pályázatai alapján) – 
projektkezelés 

400.000 
 

400.000 

    
423 01 33 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 
szerződések, a dolgozók továbbképzése, átképzése, 
tájékoztatási szolgáltatások)   

10.906.000 
 

10.906.000 

    423 15 
33.
1 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (a hatalom 
magasabb szintjének pályázatai alapján) – IT-
támogatás 

68.350  68.350 

    423 01 
33.
2 Választási bizottság 

3.650.000  3.650.000 

    
424 01 34 

Szakszolgáltatások (szerződés alapján nyújtott 
egészségvédelem, földmérés) 

270.000 
 

270.000 

        424 01 35 
Orvosi bizottságok működésének térítményei 
(halottkém, gyermekek beiskolázása) 

1.000.000   1.000.000 

    
425 01 36 Folyó karbantartás (épületek és felszerelés fenntartása) 3.852.000 

 
3.852.000 
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426 01 37 

Anyagköltség (irodai anyag, szakirodalom, üzemanyag, 
reprezentáció) 

2.800.000 
 

2.800.000 

    
465 01 38 Egyéb támogatás és átutalások (10% bércsökkentés) 5.432.879 

 
5.432.879 

        472 01 39 Menekültek – szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 0   0 

        472 
 

40 
A menekültek családi háztartásainak lakhatási és 
megélhetési térítései  

4.150.000 1.388.000 5.538.000 

     01  Költségvetési bevételek 400.000   400.000 

     07  Más hatalmi szintektől származó transzferek 3.750.000   3.750.000 

    
482 01 41 

Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok (gépjármű-bejegyzés, irodai és bírósági díj) 

707.000 
 

707.000 

    
485 01 42 

Kártérítés az állami szerv által okozott sérülésért vagy 
kárért 

3.186.348 
 

3.186.348 

     511 13  43 
Épületek és építmények - A község felső hatósági 
szintek által társtámogatott projektumaiban vállalt 
önrésze pályázatok alapján 

2.000.000 
 

2.000.000 

    
512 01 44 Gépek és felszerelés 1.990.000 

 
1.990.000 

    
512 15 

44.
1 

Gépek és felszerelés (a magasabb hatalmi szintek 
pályázatai alapján) – IT-támogatás 

14.598 
 

14.598 

    
515 

 

44.
2 

Egyéb alapeszközök (a magasabb hatalmi szintek 
pályázatai alapján) - projektkezelés 

480.000 
 

480.000 

     01  Költségvetési bevételek 80.000   
     15  Az előző évekből megmaradt adományok eszközei 400.000   

    
515 01 45 

Egyéb alapeszközök (számítógépes programok 
vásárlása) 

510.000 
 

510.000 

    515 15 
45.
1 

Egyéb alapeszközök (a magasabb hatalmi szintek 
pályázatai alapján) – IT-támogatás 

3.642  3.642 

        130. feladatkör összesen 117.844.038 1.388.000 119.232.038 

      220  424 01 46 
Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetek - 
polgárvédelmi szolgáltatások  

500.000   500.000 

              220. feladatkör összesen 500.000   500.000 

   320 481 01 47 
Nem kormányzati szervezetek támogatása - 
Tűzvédelem 

900.000 
 

900.000 

              320. feladatkör összesen 900.000   900.000 
      660 421 - 

 A fizetési pénzforgalom költségei 0 0 0 

      
 

425 
 

47.
1 

Az épületek és objektumok folyó javításai és 
karbantartásai 

1.553.000 0 1.553.000 

     01  Költségvetési bevételek 279.489    

     13  
Az előző évekből származó nem elosztott bevételi 

többlet 
1.273.511    

              660. feladatkör összesen 1.553.000 0 1.553.000 
              0602-0001. programtevékenység összesen 127.241.227 1.388.000 128.629.227 

  
0602-
0003 

170 
   A köztartozás kezelése    

    
441 01 48 Kamatok törlesztése hazai kereskedelmi bankoknak 1.000.000 

 
1.000.000 

       A 2007. évi szerződés alapján 500.000 
 

500.000 

       A 2016. évi szerződés alapján 500.000 
 

500.000 

    
611 01 49 

A tartozás alapösszegének visszafizetése hazai 
kereskedelmi bankoknál  

9.000.000 
 

9.000.000 

       A 2007. évi szerződés alapján 9.000.000 
 

9.000.000 

       A 2016. évi szerződés alapján 0 
 

0 

       170. feladatkör összesen 10.000.000 0 10.000.000 
              0602-0003. programtevékenység összesen 10.000.000 0 10.000.000 

  
0602- 
0005 130    

Polgári jogvédő 
   

    411 01 50 A dolgozók bérei és pótlékai 1.236.600  1.236.600 
    412 01 51 Szociális járulékok a munkaadó terhére 225.000  225.000 
    465 01 52 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 157.400  157.400 
       130. feladatkör összesen 1.619.000 0 1.619.000 
       0602-0005. programtevékenység összesen 1.619.000 0 1.619.000 
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0602-
0006 830 

   Tájékoztatás    

    
423 01 53 Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján 11.250.000 

 
11.250.000 

    
481 01 54 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása  600.000 

 
600.000 

       830. feladatkör összesen 11.850.000 0 11.850.000 
              0602-0006. programtevékenység összesen 11.850.000 0 11.850.000 

  
0602-
0008 160 

    A nemzeti kisebbségek programjai    

        481 01 55 
Nem kormányzati szervezetek támogatása - Kisebbségi 
nemzeti tanácsok 

600.000   600.000 

              0602-0008. programtevékenység összesen 600.000 0 600.000 

  
0602- 
P1 360 

   

Projekt: A közlekedési szabálysértési 
pénzbírságokból származó eszközök használatának 
programja 

   

    
425 

 
56 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Jelzések 1.495.095 

 
1.495.095 

     
01 

 Költségvetési bevételek 1.350.000 
 

1.350.000 

     
13 

 
Az előző évekből származó nem elosztott bevételi 

többlet 
145.095 

 
145.095 

      
423 01 57 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – biztonsági 
tanács 

150.000 
 

150.000 

         463 01 
57.
1  

A közlekedési nevelésre és oktatásra szánt folyó 
transzferek 

100.000 
 

100.000 

    512  58 Gépek és felszerelések 1.245.095  1.245.095 
     01  Költségvetési bevétel 1.100.000  1.100.000 

     13  
Az előző évekből származó nem elosztott bevételi 

többlet 
145.095  145.095 

       360. feladatkör összesen: 2.990.190 0 2.990.190 
       0602-P1. Projekt összesen: 2.990.190 0 2.990.190 

  
0602- 
P2 160    0602-P2. Projekt – Cserepes HK-otthon 

nagyjavítása 
   

    511 01 59 Épületek és építmények 250.000  250.000 
       160. feladatkör összesen: 250.000 0 250.000 
       0602-P2. Projekt összesen 250.000 0 250.000 

  
0602- 
P3 160    0602-P3 projekt - A felsőrogaticai helyi közösségben 

lévő objektumok nagyjavítása 
   

    511 01 60 Épületek és építmények 0  0 
       160. feladatkör összesen: 0 0 0 
       0602-P3 projekt összesen 0 0 0 

  
0602- 
P4 

160    
0602-P4 projekt - Krivaja HK-otthon nagyjavítása 

   

    511 01 61 Épületek és építmények 100.000  100.000 
       160. feladatkör összesen: 100.000 0 100.000 
       0602-P4 projekt összesen 100.000 0 100.000 

  
0602- 
P5 160    

0602-P5 projekt – Trafó kiépítése Krivaja HK-ben  
   

    511 01 62 Épületek és építmények 1.827.000  1.827.000 
       160. feladatkör összesen: 1.827.000 0 1.827.000 
       0602-P5 projekt összesen 1.827.000 0 1.827.000 

  
0602- 
P6 160    

0602-P6 projekt – A létesítmények törvényesítése 
   

    423 01 
62.
1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 

2.000.000  2.000.000 

       160. feladatkör összesen: 2.000.000 0 2.000.000 
       0602-P6 projekt összesen 2.000.000 0 2.000.000 
       Támogatási források a 15. programra:    
     01  Költségvetésből származó bevétel 150.277.126  150.277.126 

     04  Saját bevételek  1.388.000 1.388.000 

     07  Más hatósági szintek átutalásai 3.750.000  3.750.000 

     13  Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 3.563.701  3.563.701 

     15   Korábbi évekből áthozott, elosztatlan adományok 886.590   886.590 
              15. programra összesen: 158.477.417 1.388.000 160.587.644 

    1101         1. PROGRAM - HELYI FEJLESZTÉS ÉS 
TERÜLETI TERVEZÉS 

      

  



Број 17. 5.12.2016. СТРАНА   984. OLDAL 2016.12.5. 17. szám 

  
 
 

  
1101- 
P1     

1101-P1 projekt – Medence kiépítése a bajsai 
parkban    

   160 511 01 63 Épületek és építmények 5.500.000  5.500.000 
          160. feladatkör összesen: 5.500.000 0 5.500.000 

   620 511 01 
63.
1 Épületek és építmények 

500.000   500.000 

           620. feladatkör összesen: 500.000 0 500.000 

   660 511 01 
63.
2 Épületek és építmények 

1.000.000   1.000.000 

          660. feladatkör összesen: 1.000.000 0 1.000.000 
              1101-P1. projektumra összesen 7.000.000 0 7.000.000 

  
1101- 
P2 160    1101-P2 projekt – Kisbelgrád HK iskolaépületének 

nagyjavítása 
   

    511 01 64 Épületek és építmények 400.000  400.000 
       160. feladatkör összesen: 400.000 0 400.000 
       1101-P2. projektumra összesen 400.000 0 400.000 

  
1101- 
P3 

160    1101-P3 projekt – Kisbelgrád HK a kápolna 
befejezése 

   

    511  65 Épületek és építmények 600.000  600.000 
     01  Költségvetési bevételek 400.000  400.000 

     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 200.000  200.000 

       160. feladatkör összesen: 600.000 0 600.000 
       1101-P3 projekt összesen 600.000 0 600.000 

  
1101- 
P4     1101-P4 projekt – Kisbelgrád HK a nyári 

amfiteátrum kiépítése 
   

   160 511  66 Épületek és építmények 1.220.000  1.220.000 
     01  Költségvetési bevételek 400.000  400.000 

     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 820.000  820.000 

       160. feladatkör összesen: 1.220.000 0 1.220.000 

   620 551 13 
66.
1 Épületek és építmények 

1.100.000   1.100.000 

       620. feladatkör összesen: 1.100.000 0 1.100.000 
       1101-P4 projekt összesen 2.320.000 0 2.320.000 

  
1101- 
P5 160    

1101-P5 projekt – Zentaunaras HK – A kulturális 
intézmények épületeinek újjáépítése és 
karbantartása 

   

    511 01 67 Épületek és építmények 1.400.000  1.400.000 

    511 13 
67.
1 Épületek és építmények – tavalyról 

2.364.186  2.364.186 

       160. feladatkör összesen: 3.764.186 0 3.764.186 
       1101-P5 projekt összesen 3.764.186 0 3.764.186 

  
1101- 
P6     

1101-P6 projekt – Zentagunaras HK – 
Projekttervezés 

   

   160 511 01 68 Épületek és építmények 400.000  400.000 
       160. feladatkör összesen: 400.000 0 400.000 
   620 511 01 69 Épületek és építmények 150.944  150.944 
       620. feladatkör összesen: 150.944 0 150.944 
   660 511 01 70 Épületek és építmények 300.000  300.000 
       660. feladatkör összesen: 300.000 0 300.000 
       1101-P6 projekt összesen 850.944 0 850.944 

  
1101- 
P7     1101-P7 projekt – Bácskossuthfalva HK – Az 

általános érdekű épületek átalakítása 
   

   160 511 01 71 Épületek és építmények 180.000  180.000 
       160. feladatkör összesen: 180.000 0 180.000 
   660 511 01 72 Épületek és építmények 0  0 
       660. feladatkör összesen: 0 0 0 
       1101-P7 projekt összesen 180.000 0 180.000 

  
1101- 
P8     

1101-P8 projekt – Pannónia HK – Az általános 
érdekű épületek nagyjavítása (HK-otthon, játszótér, 
nyári amfiteátrum, könyvtár) 

   

   160 512 01 
72.
1 Folyó javítások és karbantartások 

400.000  400.000 
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   160 511 01 73 Épületek és építmények 800.000  800.000 
       160. feladatkör összesen: 1.200.000 0 1.200.000 
       1101-P8 projekt összesen 1.200.000 0 1.200.000 

  
1101- 
P9     1101-P9 projekt – Pannónia HK – A kápolna és az 

imaház nagyjavítása 
   

   160 511 01 74 Épületek és építmények 440.720  440.720 
       160. feladatkör összesen: 440.720 0 440.720 
       1101-P9 projekt összesen 440.720 0 440.720 

  
1101- 
P17     1101-P17 projekt – A topolyai szélesebb értelemben 

vett központ rendezése 
   

   620 511  
74.
1 

A magasabb hatalmi szintekről érkező eszközök 
Topolya szélesebb értelemben vett központjának 
rendezésére (a Vénusz rendezése) 

48.280.000  48.280.000 

     01  Költségvetési bevételek 14.375.000  14.375.000 

     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 28.905.000  28.905.000 

     15  Az előző évekből származó elköltetlen adományok 5.000.000  5.000.000 

       160. feladatkör összesen: 48.280.000 0 48.280.000 
       1101-P17 projekt összesen 48.280.000 0 48.280.000 

  
1101- 
P18 

    1101-P18 projekt – Pobeda HK – A kulturális 
intézmények karbantartása 

   

   620 425  
74.
2 Folyó javítások és karbantartások 

553.758  553.758 

     01  Költségvetési bevételek 296.300   
     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 257.458   
       160. feladatkör összesen: 553.758 0 553.758 
       1101-P18 projekt összesen 553.758 0 553.758 

  
1101- 
P13 620    

P13 projekt – Tóparti tábor 
   

    511 13 
74.
2.1 Tóparti tábor 95.000 0 

95.000 

       620. feladatkör összesen: 95.000 0 95.000 
       1101-P13 projekt összesen 95.000 0 95.000 

  
1101- 
P14 620    

P14 projekt – A városközpont rendezése 
   

    511 13 
74.
2.2 

Az egykori hotel épülete rendeltetési céljának való 
átadása 7.067.300  

7.067.300 

       620. feladatkör összesen: 7.067.300   7.067.300 
       1101-P14 projekt összesen 7.067.300   7.067.300 

       Támogatási források az 1. programra:    
          01   Költségvetésből származó bevétel 31.942.964 0 31.942.964 

     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 40.808.944  40.808.944 

     15  Az előző évekből származó elköltetlen adományok 5.000.000   5.000.000 

              Az 1. PROGRAMRA összesen 72.751.908 0 72.751.908 
    0601         2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG       

    
0601-
0001 630       

Vízellátás 
      

    
424 13 

74.
3 

Szakszolgáltatások – Tanulmány az egészségügyi 
védelmi zónákról 

1.000.000 
 

1.000.000 

    
511 13 75 

A vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán – Komgrad 
KV 

3.050.000 
 

3.050.000 

              630. feladatkör összesen  4.050.000 0 4.050.000 
              0601-0001. programtevékenység összesen 4.050.000 0 4.050.000 

    
0601-
0002 520       

Szennyvíztisztítás 
      

  
    511 01 76 A csatornarendszer kiépítése Topolyán – Komgrad KV 865.000 

 
865.000 

  
    423 01 77 Árkok rendezése és kiásása Topolyán – Komgrad KV 4.500.000 

 
4.500.000 

              520. feladatkör összesen  5.365.000 0 5.365.000 
              0601-0002. programtevékenység összesen 5.365.000 0 5.365.000 
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0601-
0003 510 

 
  A hulladéklerakó karbantartása    

    
451 01 78 

Szakszolgáltatások - Regionális hulladéklerakó – 
működési költségek 

2.231.000 
 

2.231.000 

    
424 01 79 

Szakszolgáltatások – A mezőgazdasági földek 
átminősítése  

0 
 

0 

    
451 01 80 

Épületek és építmények – a Szabadkai Regionális 
Hulladéklerakó kiépítésében vállalt önrész  

15.497.012 
 

15.497.012 

  
    423 01 81 

A Komgrad KV támogatása – A topolyai városi 
hulladéklerakó rendezése 

2.200.000 
 

2.200.000 

              510. feladatkör összesen  19.928.012 0 19.928.012 
              0601-0003. programtevékenység összesen 19.928.012 0 19.928.012 

  
0601- 
0007 411 

   
A piac rendezése, fenntartás és használata 

   

  
 

 
483 01 82 

Pénzbírságok és büntetések bíróságok és bírói 
testületek végzése nyomán (Piac KV) 

1.300.000   1.300.000 

       411. feladatkör összesen: 1.300.000 0 1.300.000 
       0601-0007. programtevékenység összesen 1.300.000 0 1.300.000 

    
0601-
0008  

      
Köztisztaság 

    
 

  
  510  424 01 83 Szakszolgáltatások 1.800.000   1.800.000 

   451 423 84  Téli szolgálat – Komgrad KV 4.700.000  4.700.000 
              451. feladatkör összesen  6.500.000 0 6.500.000 
              0601-0008. programtevékenység összesen 6.500.000 0 6.500.000 

    
0601-
0009 

560       
A zöldterületek rendezése és fenntartása 

      

  
    423 01 85 

A zöldfelületek rendezése és fenntartása (Komgrad 
KV) 

7.000.000 
 

7.000.000 

              560. feladatkör összesen  7.000.000 0 7.000.000 
              0601-0009. programtevékenység összesen 7.000.000 0 7.000.000 

  
0601- 
0010 640    Közvilágítás     

    421 01 
85.
1 

Állandó költségek – közvilágítás  3.715.000  3.715.000 

       560. feladatkör összesen 3.715.000 0 3.715.000 
       0601-0010. programtevékenység összesen 3.715.000 0 3.715.000 

  
0601-
0014     Egyéb kommunális szolgáltatások    

   560 424 01 86 Szakszolgáltatások – Rovarok és rágcsálók irtása 120.000 
 

120.000 

   
  

   560. feladatkör összesen  120.000 0 120.000 

      620 424 01 87 
Szakszolgáltatások – Sürgős beavatkozások s más 
kommunális szükségletek – MENHELY 

640.000   640.000 

   620 423 01 88 
A kóbor kutyák begyűjtése és a róluk való 
gondoskodás költségei – Komgrad KV 

4.200.000   4.200.000 

   620 485 01 
88.
1 

A Krivaja iszaptalanítása során keletkezett károk 
megtérítésének különszámlája  

730.000   730.000 

              620. feladatkör összesen  5.570.000 0 5.570.000 
              0601-0014. programtevékenység összesen 5.690.000 0 5.690.000 

  
0601- 
P1     0601-P1 projekt – A vízvezeték nagyjavítása és a 

kút felszerelése Gunarason 
   

   160 511 01 89 Épületek és építmények 1.137.000  1.137.000 

   160 511 01 
89.
1 Épületek és építmények - HK 

1.063.000  1.063.000 

       160. feladatkör összesen: 2.200.000 0 2.200.000 
   620 511 01 90 Épületek és építmények 300.000  300.000 
       620. feladatkör összesen: 300.000   300.000 
   660 511 01 91 Épületek és építmények 500.000  500.000 
       660. feladatkör összesen: 500.000 0 500.000 
       0601-P1 projekt összesen 3.000.000 0 3.000.000 

  
0601- 
P2 160    0601-P2 projekt – A karađorđevói vízvezeték-

hálózat újjáépítése 
   

    511 01 92 Épületek és építmények 625.000  625.000 
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    511 07 
92.
1 Épületek és építmények – VAT-eszközök 

5.614.965  5.614.965 

       160. feladatkör összesen: 6.239.965 0 6.239.965 
       0601-P2 projekt összesen 6.239.965 0 6.239.965 

  
0601- 
P3 160    0601-P3 projekt – A karađorđevói utcai világítás 

átalakítása 
   

    511 01 93 Épületek és építmények 1.412.100  1.412.100 
       160. feladatkör összesen: 1.412.100 0 1.412.100 
       0601-P3 projekt összesen 1.412.100 0 1.412.100 

  
0601- 
P4 

160    0601-P4 projekt – A vízvezeték-hálózat nagyjavítása 
és újjáépítése Zentagunarason 

   

    511  94 Épületek és építmények 5.485.716  5.485.716 
     01  Költségvetési bevételek 1.200.000  1.200.000 

     07  Más hatalmi szintek adományai 4.285.716  4.285.716 

       160. feladatkör összesen: 5.485.716 0 5.485.716 
       0601-P4 projekt összesen 5.485.716 0 5.485.716 

  
0601- 
P5 160    0601-P5 projekt – Krivaja HK – A kút kiépítésének 

befejezése 
   

    511 01 95 Épületek és építmények 754.624  754.624 
       160. feladatkör összesen: 754.624   754.624 
       0601-P5 projekt összesen 754.624   754.624 

  
0601- 
P6 160    

0601-P6 projekt – Pannónia HK – A kút felszerelése 
   

    511 01 96 Épületek és építmények 200.000  200.000 
       160. feladatkör összesen: 200.000   200.000 
       0601-P6 projekt összesen 200.000   200.000 

  
0601- 
P7 160    0601-P7 projekt – Pannónia HK – A kanalizáció 

nagyjavítása 
   

    511 01 97 Épületek és építmények 200.000  200.000 
       160. feladatkör összesen: 200.000   200.000 
       0601-P7 projekt összesen 200.000   200.000 

  
0601- 
P8 160    0601-P8 projekt – Cserepes HK – A kút 

nagyjavítása és felszerelése 
   

    511 01 98 Épületek és építmények 400.000  400.000 
       160. feladatkör összesen: 400.000   400.000 
       0601-P8 projekt összesen 400.000   400.000 

  
0601- 
P9 

160    
0601-P9 projekt – Szennyvíztisztító kiépítése 

   

    511 01 
98.
1 Épületek és építmények 

10.000.000  10.000.000 

       160. feladatkör összesen: 10.000.000   10.000.000 
       0601-P9 projekt összesen 10.000.000   10.000.000 

  
0601- 
P10 160    0601-P10 projekt – A régi vízvezetékcsövek 

lecserélése Bácskossuthfalván 
   

    511 01 
98.
2 Épületek és építmények 

4.462.080  4.462.080 

       160. feladatkör összesen: 4.462.080   4.462.080 
       0601-P10 projekt összesen 4.462.080   4.462.080 

  
0601- 
P11 

    0601-P11 projekt – A városi vízvezeték-hálózat 
kiépítése Topolya településen 

   

   160 511 07 
98.
3 Épületek és építmények 

14.167.204  14.167.204 

       160. feladatkör összesen: 14.167.204   14.167.204 

   620 511  
98.
4 

Épületek és építmények – önkéntes anyagi hozzájárulás 
Topolya HK 

7.650.000   7.650.000 

     01  Költségvetési bevételek 4.000.000  4.000.000 

     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 3.650.000  3.650.000 

       620. feladatkör összesen: 7.650.000 0 7.650.000 
       0601-P11 projekt összesen 21.817.204   21.817.204 

  
0601- 
P12     0601-P12 projekt – Csatorna- és vízvezeték-hálózat 

kiépítése Topolyán – Ipari park 
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   160 511 01 
98.
5 Épületek és építmények 

35.000.000  35.000.000 

       160. feladatkör összesen: 35.000.000 0 35.000.000 

   620 511 01 
98.
5.1 

Épületek és építmények – önkéntes anyagi hozzájárulás 
Topolya HK 

5.000.000  5.000.000 

       620. feladatkör összesen: 5.000.000 0 5.000.000 
       0601-P12. Projekt összesen 40.000.000 0 40.000.000 

  
0601- 
P13     0601-P13 projekt – Csatornahálózat a Szent István 

utcában Bácskossuthfalván 
   

   620 511  
98.
6 Épületek és építmények 

344.365  344.365 

     01  Költségvetési bevételek 3.590  3.590 

     07  Más hatalmi szintek transzferei 340.775  340.775 

       620. feladatkör összesen: 344.365 0 344.365 
       0601-P13 projekt összesen 344.365   344.365 

  
0601- 
P14     0601-P14 projekt – Kisbelgrád HK – Szemétlerakó 

tervezése 
   

   160 511  
98.
7 Épületek és építmények 

100.000  100.000 

       160. feladatkör összesen: 100.000   100.000 

   620 511 01 
98.
8 Épületek és építmények 

200.000   200.000 

       620. feladatkör összesen: 200.000 0 200.000 
       0601-P14 projekt összesen 300.000   300.000 

  
0601- 
P15 160    0601-P15 projekt – Vízvezeték-rendszer kiépítése 

Topolyán 
   

    511 01 
98.
9 Épületek és építmények 

2.000.000  2.000.000 

       160. feladatkör összesen: 2.000.000   2.000.000 
       0601-P15 projekt összesen 2.000.000   2.000.000 
          

  Támogatási források a 2. programra:       

          01 
 Költségvetésből származó bevétel 113.593.326   113.593.326 

          07 
 Más hatósági szintek átutalásai 28.870.740   28.870.740 

          13 
 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 7.700.000,00   7.700.000 

              A 2. PROGRAMRA összesen: 150.164.066 0 150.164.066 
    1501         3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS      

  
1501-
0002     A gazdasági környezet előmozdítása        

      620 481 01 99 
Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya 
község fejlesztésére, gazdasági és vállalkozói 
tevékenységekre 

3.250.000   3.250.000 
   

      620 481 01 100 
Nem kormányzati szervezetek támogatása – Pannonreg 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 

982.000   982.000 
   

   410 423 15 
100
.1 

Közmunkák  412.761   412.761    

              620. feladatkör összesen 4.644.761 0 4.644.761 
                 1501-0002 programtevékenység összesen   4.644.761 0 4.644.761    

  
1501- 
P1 620 

   1501-P1 projekt - Keleti kerülőút       

   
  511 13 101 

Épületek és építmények – A keleti kerülőút 
kiépítésének befejezése (engedély szükséges) 

200.000 
 

200.000 
   

           620. feladatkör összesen 200.000 0 200.000    
              1501-P1. projektumra összesen  200.000 0 200.000    
  

1501- 
P2     

1501-P2 projekt: Szakmai gyakorlat, közmunka, 
önfoglalkoztatás       

   410 423 01 102 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 210.000 
 

210.000 
   

   
410 423 

 

102
.1 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – közvetlen 
költségvetési felhasználók 

7.202.760 
 

7.202.760 
   

     01  Költségvetési bevételek 6.790.000  6.790.000    
     15  Az előző évekből származó elköltetlen adományok 412.760  412.760    

           410. feladatkör összesen  7.412.760 0 7.412.760    
              1501-P2. projektumra összesen  7.412.760 0 7.412.760    
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1501- 
P3     

1501-P3 projekt – EU-projektek társtámogatása 
      

   860 465 01 103 
Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek – Részvétel 
IPA-projektek társfinanszírozásában 

500.000  500.000    

       860. feladatkör összesen: 500.000 0 500.000    
       1501-P3 projekt összesen 500.000 0 500.000    

       Támogatási források a 3. programra:       
     

01 
 Költségvetésből származó bevétel 11.732.000 

 
11.732.000 

   
     

13 
 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 200.000 

 
200.000 

             15   Korábbi évekből áthozott, elköltetlen adományok 825.521 
 

825.521 
   

              A 3. PROGRAMRA összesen: 12.757.521 0 12.757.521    
  1502     4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS       

  
1502- 
P1     

1501-P1 projekt – Rekreációs központ Pacséron 
      

   160 511 01 104 Épületek és építmények 0  0    
       160. feladatkör összesen: 0 0 0    
   620 511 01 105 Épületek és építmények 1.850.000  1.850.000    
       620. feladatkör összesen: 1.850.000 0 1.850.000    
   660 511 01 106 Épületek és építmények 1.500.000  1.500.000    
       660. feladatkör összesen: 1.500.000 0 1.500.000    
       1502-P1 projekt összesen 3.350.000 0 3.350.000    

  
1502- 
P2 

    1502-P2 projekt – Medence kiépítése 
Bácskossuthfalván 

      

   160 511 01 107 Épületek és építmények 15.070.000  15.070.000    
       160. feladatkör összesen: 15.070.000 0 15.070.000    
   620 511 01 108 Épületek és építmények 650.000  650.000    
       620. feladatkör összesen: 650.000 0 650.000    
   660 511 01 109 Épületek és építmények 0  0    
       660. feladatkör összesen: 0 0 0    
       1501-P2 projekt összesen 15.720.000 0 15.720.000    
       Támogatási források a 4. programra:       
     01  Költségvetési bevételek 19.070.000 0 19.070.000    
       A 4. PROGRAM összesen 19.070.000 0 19.070.000    
    0101         5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS          
  

0101-
0001 421 

   
A mezőgazdaság-fejlesztés feltételeinek 
előmozdítása       

    
423 

 
110 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-
szolgálat szabályzása 

6.950.000 
 

6.950.000 
   

     
01 

 Költségvetésből származó bevétel 6.716.000 
 

6.716.000 
   

     
13 

 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 234.000 
 

234.000 
   

        423 01 111 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – 
szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, 
képzések, a mezőgazdasági földterületek 
bérbeadásának költségei 

3.000.000 
 

3.000.000 
   

    
424 01 112 Szakszolgáltatások – Lecsapolási díj 8.000.000 

 
8.000.000 

   
    

424 01 113 
Szakszolgáltatások – A mezg. föld tagosítása és 
csoportosítása 

200.000 
 

200.000 
   

    
424 01 114 Szakszolgáltatások –Biológiai rekultiváció 3.000.000 

 
3.000.000 

   
    

424 
 

115 
Szakszolgáltatások – A mezőgazdasági föld 
termékenységének vizsgálata 

2.000.000 
 

2.000.000 
   

     01  Költségvetésből származó bevétel 1.879.520  1.879.520    
     13  Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 120.480  120.480    

    
424 01 116 Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) 3.000.000 

 
3.000.000 

   
    

425 01 117 Folyó javítások és karbantartás – motorkerékpárok  100.000 
 

100.000 
   

    
425 01 118 Folyó karbantartás – falugazdász-irodák 0 

 
0 

   
    

426 01 119 Anyagköltség – Jégkár elleni védelem  2.500.000 
 

2.500.000 
   

    426 01 120 Anyagköltség – bérbeadási költségek 100.000  100.000    
    426 01 121 Anyagköltség – a nem besorolt utak karbantartása 500.000  500.000    
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481 01 122 

Nem kormányzati szervezetek támogatása – A 
falugazdász-irodák működésének megszervezése 

4.200.000 
 

4.200.000 
   

    
481 01 123 

Nem kormányzati szervezetek támogatása a 
mezőgazdaság terén 

3.000.000 
 

3.000.000 
   

    
482 01 124 

Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség 
motorkerékpárjainak bejegyzése 

50.000 
 

50.000 
   

    
511 

 
125 

Épületek és építmények – öntözés, lecsapolás, 
vízellátással 

24.700.000 
 

24.700.000 
   

     01  Költségvetésből származó bevétel 6.700.000  6.700.000    
     13  Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 18.000.000  18.000.000    

    511 01 
125
.1 Épületek és objektumok tervezése 

2.000.000  2.000.000    

    
543 01 126 Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés 12.000.000 

 
12.000.000 

   
    

512 01 127 Gépek és felszerelés – a mezőőr-szolgálat felszerelése 500.000 
 

500.000 
   

    
512 01 128 

Gépek és felszerelés (falugazdász-irodák felszerelése, 
bérbeadási költségek) 

1.000.000 
 

1.000.000 
   

    515 01 
128
.1 

Egyéb alapeszközök (számítógépes programok 
vásárlása) 

2.500.000  2.500.000    

           421. feladatkör összesen  79.300.000 0 79.300.000    
              0101-0001. programtevékenység összesen 79.300.000 0 79.300.000    
  

0101- 
0002 421    

A mezőgazdaság termelés ösztönzése 
      

    423 01 
128
.2 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 

1.600.000   1.600.000    

    481 01 129 
A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési 
alapja 

6.900.000   6.900.000    

       421. feladatkör összesen 8.500.000   8.500.000    
       0101-0002 programtevékenység összesen 8.500.000   8.500.000    

  
0101-
0003 421 

   Vidékfejlesztés       

    
511 

 
130 

Épületek és építmények - Osztályozatlan utak 
rendezése 

112.200.000 
 

119.200.000 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 43.044.658 

 
37.753.976 

   
     

13 
 

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 69.155.342 
 

81.446.024 
   

           421. feladatkör összesen  112.200.000   119.200.000                  0101-0003. programtevékenység összesen 112.200.000   119.200.000    
       Támogatási források az 5. programra:       
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 112.490.178 
 

112.490.178 
   

          13   Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 87.509.822   87.509.822 
   

              Az 5. PROGRAMRA összesen  200.000.000 0 200.000.000    
    0401         6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM     

    
0401- 
P1 510       Projekt: Környezetvédelmi program – költségvetési 

alap a környezetvédelemre 
      

   
        424 01 131 Szakszolgáltatások 607.000   607.000 

   
    424 01 

131
.1 Szakszolgáltatások – A Föld napja a helyi közösségben 

73.000   73.000    

        481 01 132 
Nem kormányzati szervezetek támogatása a 
környezetvédelem terén 

398.000   398.000 
   

              0401-P1 projekt összesen 1.078.000 0 1.078.000    
              Támogatási források a 6. programra:          
          01   Költségvetésből származó bevétel 1.078.000 0 1.078.000 

                 A 6. PROGRAMRA összesen  1.078.000 0 1.078.000    
  0701     7. PROGRAM - ÚTINFRASTRUKTÚRA       

  
0701- 
P1 160    0701-P1 projekt – Felsőrogatica HK – a helyi utak 

nagyjavítása 
      

    511 01 133 Épületek és építmények 0 0 0    
       160. feladatkör összesen: 0 0 0    
       0701-P1 projekt összesen 0 0 0    
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0701- 
P2     

0701-P2 projekt – Gunaras HK – kerékpárutak 
kiépítése, a járdák nagyjavítása, a faluközpont 
rendezése és projekttervezés 

      

   160 511 01 134 Épületek és építmények 778.000  778.000    

   160 511 01 
134
.1 Projekttervezés – HK 

72.000  72.000    

       160. feladatkör összesen: 850.000 0 850.000    
   620 511 01 135 Épületek és építmények 500.000  500.000    
       620. feladatkör összesen: 500.000   500.000    
   660 511 01 136 Épületek és építmények 440.000  440.000    
       660. feladatkör összesen: 440.000 0 440.000    
       0701-P2 projekt összesen 1.790.000 0 1.790.000    

  
0701- 
P3 160    

0701-P3 projekt – Zentagunaras HK – a helyi utak 
újjáépítése 

      

    511 01 137 Épületek és építmények 2.200.000  2.200.000    
       160. feladatkör összesen: 2.200.000 0 2.200.000    
       0701-P3 projekt összesen 2.200.000 0 2.200.000    

  
0701- 
P4 160    0701-P4 projekt – Njegoševo HK – 

projektdokumentáció és a helyi utak aszfaltozása 
      

    511 01 138 Épületek és építmények 1.030.800  1.030.800    

    511 13 
138
.1 Épületek és építmények – tavalyról  

500.000  500.000    

       160. feladatkör összesen: 1.530.800 0 1.530.800    

   620 511 13 
138
.2 Épületek és építmények 

350.000   350.000    

       620. feladatkör összesen: 350.000   350.000    
       0701-P4 projekt összesen 1.880.800 0 1.880.800    

  
0701- 
P5 620    0701-P5 projekt – Pacsér HK – az utak és utcák 

adaptációja és karbantartása 
      

    511 01 139 Épületek és építmények 581.121  581.121    
       160. feladatkör összesen: 581.121 0 581.121    
       0701-P5 projekt összesen 581.121 0 581.121    

  
0701- 
P6 160    0701-P6 projekt – Krivaja HK – a nem 

leaszfaltozott utak befejezése 
      

    511 01 140 Épületek és építmények 0  0    
       160. feladatkör összesen 0   0    
       0701-P6 projekt összesen 0   0    

  
0701- 
P7 160    0701-P7 projekt – Krivaja HK – a buszmegálló 

átalakítása 
      

    511 01 141 Épületek és építmények 0  0    
       160- feladatkör összesen 0   0    
       0701-P7 projekt összesen 0   0    

  
0701- 
P8     0701-P8 projekt – Pobeda HK – a helyi utak 

aszfaltozása 
      

   160 511 01 142 Épületek ás építmények 230.200  230.200    
       160. feladatkör összesen: 230.200 0 230.200    

   620 511 13 
142
.1 Épületek ás építmények 

0   0    

       620. feladatkör összesen: 0   0    
       0701-P8 projekt összesen  230.200 0 230.200    

  
0701- 
P9 

160    0701-P9 projekt – Tomislavci HK – a helyi utak 
aszfaltozása 

      

    511 01 143 Épületek és építmények 1.200.000  1.200.000    
       160. feladatkör összesen: 1.200.000 0 1.200.000    
       0701-P9 projekt összesen 1.200.000 0 1.200.000    

  
0701- 
P13 160    

0701-P13 projekt – a piac melletti parkoló szanálása 
      

    511 13 
143
.1 Épületek és építmények 

10.000.000  10.000.000    

       160. feladatkör összesen: 10.000.000 0 10.000.000    
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       0701-P13 projekt összesen 10.000.000 0 10.000.000    

  
0701- 
P14 

620    0701-P14 projekt – utak, járdák és kerékpárutak 
kiépítése és újjáépítése Topolyán 

      

    511  
143
.2 Épületek és építmények 

9.206.000  9.206.000    

     01  Költségvetési bevételek 7.310.836  7.310.836    
     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 1.895.164  1.895.164    
       620. feladatkör összesen: 9.206.000 0 9.206.000    
       0701-P14 projekt összesen 9.206.000 0 9.206.000    

  
0701- 
P15 

160    0701-P15 projekt – Bajsa HK – utak és járdák 
kiépítése és újjáépítése 

      

    511 01 
143
.3 Épületek és építmények 

0  0    

       160. feladatkör összesen: 0 0 0    
       0701-P15 projekt összesen 0 0 0    

  
0701- 
P11 620    

0701-P11 projekt – a Bliszkó út kiépítése 
      

    511 01 
143
.4 Épületek és építmények 8.935.940  

8.935.940    

       620. feladatkör összesen: 8.935.940 0 8.935.940    
       0701-P11 projekt összesen 8.935.940 0 8.935.940    

  
0701- 
P12 620    

0701-P12 projekt – a Vid napja és a Duna utca 
kiépítése 

      

    511 01 
143
.5 Épületek és építmények 4.700.000  

4.700.000    

       620 feladatkör összesen: 4.700.000 0 4.700.000    
       0701-P12 projekt összesen 4.700.000 0 4.700.000    

  
0701- 
P13 620    0701-P13 projekt – járda kiépítése a Gombos János 

utca egy részében 
      

    511 13 
143
.6 Épületek és építmények 1.926.720  

1.926.720    

       620. feladatkör összesen: 1.926.720   1.926.720    
       0701-P13 projekt összesen 1.926.720   1.926.720    
       Támogatási forrás a 7. programra:       
     01  Költségvetési bevételek 27.978.897 0 27.978.897    
     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 14.671.884   14.671.884    
       A 7. PROGRAMRA összesen 42.650.781 0 42.650.781    
    2003         10. PROGRAM – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS       

   
  

2003- 
П1     

2003-P1 projekt - A diákotthon kiépítésének 
befejezése       

   920 511 13 144 Épületek és építmények 0 
 

0 
   

           920. feladatkör összesen: 0 0 0    
              2003-P1. projektumra összesen  0 0 0    
       Támogatási források a 10. programra:       
          13   Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 0 0 0 

                 A 10. PROGRAMRA összesen  0 0 0    
    0901         11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELEM 
      

   

  
0901-
0001 

070 
   Szociális segélyezés       

    
463 01 145 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai  4.060.850 

 
4.060.850 

   
    463 01 146 

A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai – otthoni 
segítségnyújtás 

1.890.500  1.890.500    

    463 01 147 
A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai – az 
értelmi fogyatékos felnőttek intézményi elhelyezésének 
megelőzésével foglalkozó iroda 

400.000  400.000    

    
463 01 148 Igazgatóbizottsági tagság térítményei 204.000 

 
204.000 

   
    463 01 149 

Költségvetési szociális védelmi térítmény – szociális 
védelmi központ 

7.363.000  7.363.000    

    
472 01 

149
.1 Költségvetési szociális védelmi térítmény  

2.500.000 
 

2.500.000 
   

    425 01 150 
Folyó javítások és karbantartások (a helyi 
közösségeknek a szociális védelmi térítményből) 

1.700.000  1.700.000    
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           070. feladatkör összesen: 18.118.350 0 18.118.350    
              0901-0001. programtevékenység összesen 18.118.350 0 18.118.350    
  

0901-
0003 070 

   A szociális és humanitárius szervezetek támogatása  
  

     
    

481 01 151 Nem kormányzati szervezetek támogatása 3.600.000 
 

3.600.000 
   

   
        070. feladatkör összesen: 3.600.000 0 3.600.000 

                 0901-0003. programtevékenység összesen 3.600.000 0 3.600.000    
  

0901-
0005 070 

   A Vöröskereszt tevékenységei 
  

     

    
481 01 152 

A Vöröskereszt támogatása (a Vöröskereszt 
működésére és a népkonyhára) 

4.620.000 
 

4.620.000 
   

    
481 01 153 

Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának 
támogatása  

180.000 
 

180.000 
   

   
        070. feladatkör összesen: 4.800.000 0 4.800.000 

                 0901-0005. programtevékenység összesen  4.800.000 0 4.800.000    
  

0901-
0006 040 

   Gyermekvédelem       

    
472 01 154 

Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák 
számára 

3.900.000 
 

3.900.000 
   

    172 01 
154
.1 

Ingyenes uzsonnák és tankönyvek a Bambi Iskoláskor 
Előtti Intézmény számára 

1.200.000  1.200.000    

    
472 01 155 

Szülői pótlék a család első, második, harmadik és 
negyedik gyermeke után  

1.900.000 
 

1.900.000 
   

           040. feladatkör összesen: 7.000.000 0 7.000.000    
              0901-0006. programtevékenység összesen 7.000.000 0 7.000.000    
  

0901- 
P1 

040    
0901-P1 projekt: célirányos transzfer a HÖE 
illetékességébe tartozó szociális védelmi 
szolgáltatások pénzelésére 

      

    472 07 
155
.1 Költségvetési szociális védelmi térítmény 

3.517.919  3.517.919    

       040 feladatkör összesen: 3.517.919 0 3.517.919    
       0901-P1 projekt összesen 3.517.919 0 3.517.919    
       Támogatási források a 11. programra:        
     01  Költségvetési bevételek 33.518.350   33.518.350    
     07  Más hatalmi szintek adományai 3.517.919   3.517.919    
              A 11. PROGRAMRA összesen  37.036.269 0 37.036.269    
    1201         

13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS 
         

  
1201-
0002     Művelődési és művészi alkotómunka támogatása       

   
820 481 01 156 Községközi intézmények támogatása 755.000 

 
755.000 

   
    

481 01 157 Művelődési egyesületek támogatása  4.500.000 
 

4.500.000 
   

    
481 01 158 

Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra 
terén 

3.530.000 
 

3.530.000 
   

    
481 01 159 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 2.112.000 

 
2.112.000 

   
    

424 01 160 
Nem kormányzati szervezetek támogatása – 
Monográfia és könyvkiadás  

310.000 
 

310.000 
   

       820. feladatkör összesen: 11.207.000 0 11.207.000    
   840 481 01 161 Hitközségek támogatása 2.000.000 

 
2.000.000 

   
       840. feladatkör összesen: 2.000.000 0 2.000.000                  1201-0002. programtevékenység összesen 13.207.000 0 13.207.000    
  

1201 -
P1 820 

   1201-P1 projekt: Tolerancia nap        
    

481 01 162 Nem kormányzati szervezetek támogatása 200.000 
 

200.000 
   

       820. feladatkör összesen: 200.000   200.000    
              1201-P1. projektumra összesen  200.000   200.000    
       Támogatási források a 13. programra:       
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 13.407.000 
 

13.407.000 
   

              A 13. PROGRAMRA összesen: 13.407.000 0 13.407.000    
    1301         14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGÜGY           

  
1301-
0001 810 

   
Helyi sportszervezetek, -egyesületek és  
-szövetségek támogatása        
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481 01 163 Sportklubok és -egyesületek támogatása  11.750.000 

 
11.750.000 

   
    

481 01 164 Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények 1.800.000 
 

1.800.000 
   

    
481 01 165 

Nonprofit szervezetek támogatása – Községi 
Sportszövetség 

1.300.000 
 

1.300.000 
   

           810. feladatkör összesen: 14.850.000 0 14.850.000                  1301-0001. programtevékenység összesen 14.850.000 0 14.850.000    
  

1301- 
P1 160    

1301-P1 projekt – Tomislavci HK – teniszpálya 
kiépítése 

      

    511 01 166 Épületek és építmények 500.680  500.680    
       160. feladatkör összesen: 500.680 0 500.680    
       1301-P1 projekt összesen 500.680 0 500.680    

  
1301- 
P2 160    

1301-P2 projekt – reflektorok elhelyezése nyílt 
sportpályán – a futballpályán 

      

    512 07 
166
.1 Gépek és felszerelések 

500.000  500.000    

       160. feladatkör összesen: 500.000 0 500.000    
       1301-P2 projekt összesen 500.000 0 500.000    

       Támogatási források a 14. programra:       
          01   Költségvetésből származó bevétel 15.350.680 

 
15.850.680 

   
     07  Más hatalmi szintek transzferjei 500.000   525.438.521    
              A 14. PROGRAMRA összesen: 15.850.680 0 15.850.680    
       Támogatási források a 4.1. fejezethez:       
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 525.438.521 
 

525.438.521 
   

     
04 

 
Nemzetközi szervezetek adományai 

 
1.388.000 1.388.000 

   
     

07 
 

Más hatósági szintek átutalásai 36.638.659 
 

36.638.659 
   

     
13 

 
Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 154.454.351   154.454.351 

   
          15   Korábbi évekből áthozott, elköltetlen adományok 6.712.111   6.712.111 

   
              4.1. FEJEZET ÖSSZESEN- KÖZSÉGI 

KÖZIGAZGATÁS  
723.243.642 1.388.000 724.631.642    

  4.2.           4.2. fejezet – TOPOLYA KÖZSÉGI 
IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 

         
  

1502 
    4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS       

  
1502-
0001 

473 
   A turizmusfejlesztés irányítása       

    
411 01 167 A dolgozók bére és pótlékai 974.465 

 
974.465 

   
    

412 01 168 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 174.220 
 

174.220 
   

    414 01 169 A dolgozó szociális juttatásai 423.000  423.000    

    
421 01 170 Állandó költségek 196.000 10.000 206.000 

   
    

422 01 171 Útiköltségek 60.000 40.000 100.000 
   

    
423 01 172 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 654.000 917.503 1.571.503 

   
    

423 01 173 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmények 228.000 
 

228.000 
   

    424 - - Szakszolgáltatások   610.300 610.300    

    
425 01 174 Folyó karbantartások 105.000 29.880 134.880 

   
    

426 01 175 Anyagköltség  73.000 282.317 355.317 
   

    
465 01 176 Egyéb támogatások és átutalások 89.800 

 
89.800 

   
    

482 01 177 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

15.000 2.000 17.000 
   

    
523 01 178 Árutartalékok – emléktárgyak 90.000 

 
90.000 

   
           473. feladatkör összesen: 3.082.485 1.892.000 4.974.485    
              1502-0001. programtevékenység összesen 3.082.485 1.892.000 4.974.485    
       Támogatási források a 4. programra:       
     

01 
 Költségvetésből származó bevételek 3.082.485 

 
3.082.485 

             04   Saját bevételek 
 

1.892.000 1.892.000 
   

              4.2. FEJEZET ÖSSZESEN – TOPOLYA KÖZSÉG 
IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 

3.082.485 1.892.000 4.974.485 
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  4.3.            4.3. fejezet – A TOPOLYAI BAMBI 
ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY  

      
   

    2001         8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI 
NEVELÉS   

      
   

  
2001-
0001 911 

   Iskoláskor előtti intézmények működtetése       
    

411 01 179 A dolgozók bérei és pótlékai 29.771.820 13.231.920 43.003.740 
   

    
412 01 180 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.328.180 2.368.080 7.696.260 

   
    

413 01 181 Természetbeli juttatások 180.000 200.000 380.000 
   

    
414 01 182 A dolgozók szociális juttatásai 260.000 150.000 410.000 

   
    

415 - - A dolgozókra fordított térítmények 0 750.000 750.000 
   

    
416 01 183 Díjak, jutalmak és más külön kiadások 419.000 

 
419.000 

   
    

421 01 184 Állandó költségek-készpénzforgalom 65.000 40.000 105.000 
   

    
421 01 185 Állandó költségek-energetikai szolgáltatások 3.300.000 2.710.000 6.010.000 

   
    

421 01 186 Állandó költségek - egyéb 50.000 1.264.000 1.314.000 
   

    
422 - - Útiköltségek 0 60.000 60.000 

   
    

423 01 190 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény 430.000 
 

430.000 
   

    
423 01 191 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 585.000 860.000 1.445.000 

   
    

423 01 192 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Gyermekhét 190.000 40.000 230.000 
   

    
424 01 193 Szakszolgáltatások 150.000 470.000 620.000 

   
    

425 01 194 Folyó javítások és karbantartások 204.741 1.025.000 1.229.741 
   

    
426 01 195 Anyagköltség 1.880.000 5.745.000 7.625.000 

   
    

465 01 196 Egyéb támogatások és átutalások 4.200.000 
 

4.200.000 
   

    
482 - - 

Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, 
bírságok 

0 50.000 50.000 
   

    
512 01 197 Gépek és felszerelés 615.000 220.000 835.000 

   
    515 - - Nem anyagi vagyon - könyvek 0 5.000 5.000    

           473. feladatkör összesen: 47.628.741 29.189.000 76.817.741    
              2001-0001. programtevékenység összesen 47.628.741 29.189.000 76.817.741    
       Támogatási források a 8. programra:       
     

01 
 Költségvetésből származó bevétel 47.628.741 

 
47.628.741 

             04   Saját bevétel   29.189.000 29.189.000 
   

              
A 4.3. fejezet összesen – Topolyai Bambi IEI 

47.628.741 29.189.000 76.817.741    
  4.4            4.4 fejezet – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK       

   
    2002          9. PROGRAM – ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

OKTATÁS  
      

   

  
2002-
0001 

912 
   Általános iskolák működtetése       

    
472 01 198 A tanulók utaztatása 24.320.000 

 
24.320.000 

   
     01  Költségvetési bevételek 8.820.652  8.820.652    
     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 15.499.348  15.499.348    

    
463 01 199 Transzferek szakosított oktatási intézményeknek 715.000 

 
715.000 

   
    

463 01 200 A dolgozók térítményei - szállítás 9.043.000 
 

9.043.000 
   

       - természetbeli juttatások (hónapos jegyek)         663.000 
 

663.000 
   

       - készpénzbeli térítés                                  8.380.000 
 

8.380.000 
   

    
463 01 201 A dolgozók szociális juttatásai 128.400 

 
128.400 

   
    

463 01 202 
Díjak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi 
díjak és bónuszok) 

3.235.000 
 

3.235.000 
   

    
463 01 203 Állandó költségek- energia 26.578.000 

 
26.578.000 

   
       - villanyszámla                                7.950.000 

 
7.950.000 

   
       - fűtés                                     18.628.000 

 
18.628.000 

   
    

463 01 204 Állandó költségek - egyéb 2.766.500 
 

2.766.500 
   

    
463 01 205 Útiköltségek 1.262.000 

 
1.262.000 

   
    

463 01 206 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.158.000 
 

1.158.000 
   

    
463 01 207 Szakszolgáltatások 539.000 

 
539.000 

   
    

463 01 208 Folyó javítások és karbantartások 2.674.800 
 

2.674.800 
   

    
463 01 209 Anyagköltség 4.093.000 

 
4.093.000 

   
    

463 01 210 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek  39.500 
 

39.500 
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463 01 211 Bíróságok, bírói testületek által kirótt pénzbírságok 21.000 

 
21.000 

   
    

463 01 212 Gyermekhét 160.000 
 

160.000 
   

    
463 01 213 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 60.000 

 
60.000 

   
    

463 01 214 Gépek és felszerelés 400.000 
 

400.000 
   

           912. feladatkör összesen: 77.193.200 0 77.193.200    
              2002-0001. programtevékenység összesen 77.193.200 0 77.193.200    
  

2002- 
P1 912 

   
2002-P1 projekt: A zentagunarasi Október 18. 
Általános Iskola központi fűtésének helyreállítása       

    
463 13 215 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 2.036.400 

 
2.036.400 

   
           912. feladatkör összesen: 2.036.400 0 2.036.400    
              2002-P1. projektumra összesen 2.036.400 0 2.036.400    
  

2002- 
P2 912    2002-P2 projekt: A topolyai Csáki Lajos ÁI 

tornaterme tetejének szanálása 
      

    463  216 Épületek és létesítmények nagyjavítása 4.478.000  4.478.000    
     01  Költségvetési bevételek 0  0    
     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 4.478.000  4.478.000    
       912. feladatkör összesen: 4.478.000 0 4.478.000    
       2002-P2 projekt összesen 4.478.000 0 4.478.000    

       Támogatási források a 9. programra:       
          01   Költségvetésből származó bevétel 61.693.852 0 61.693.852 

   
     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 22.013.748 0 22.013.748    

              
A 4.4. fejezet összesen – ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 83.707.600 0 83.707.600    

  4.5.            4.5. FEJEZET - KÖZÉPISKOLÁK       
       2003          10. PROGRAM – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS       
   

  
2003-
0001 

920 
   A középiskolák működtetése       

    
463 01 217 A dolgozók szállítása  5.570.000 

 
5.570.000 

   
       - természetbeli juttatások (hónapos jegyek)        270.000 

 
270.000 

   
       - készpénzbeli térítés                                 5.300.000 

 
5.300.000 

   
    

463 01 
217
.1 A dolgozók szociális juttatásai 

141.423 
 

141.423 
   

    
463 01 218 

Díjak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi 
díjak) 

1.246.707 
 

1.246.707 
   

    
463 01 219 Energiaköltségek 8.995.000 

 
8.995.000 

   
       - villanyszámla                             3.404.000 

 
3.404.000 

   
       - fűtés                                    5.591.000 

 
5.591.000 

   
    

463 01 220 Állandó költségek - egyéb 2.145.000 
 

2.145.000 
   

    
463 01 221 Útiköltségek 395.000 

 
395.000 

   
    

463 01 222 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.369.000 
 

1.369.000 
   

    
463 01 223 Szakszolgáltatások 167.000 

 
167.000 

   
    

463 01 224 Folyó javítások és karbantartások 2.427.500 
 

2.427.500 
   

    
463 01 225 Anyagköltség 2.810.000 

 
2.810.000 

   
    

463 01 
225
.1 Diákok díjai 

63.000 
 

63.000 
   

    
472 

 
226 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája 23.900.000 

 
23.900.000 

   
     

01 
 Költségvetésből származó bevétel 20.978.485 

 
20.978.485 

   
     

07 
 Más hatósági szintek átutalásai 2.921.515 

 
2.921.515 

   
           920. feladatkör összesen: 49.229.630 0 49.229.630    
              2003-0001. programtevékenység összesen 49.229.630 0 49.229.630    
  

2003- 
P2 920 

   
2003-P2 projekt: A gimnázium tornatermének 
átalakítása       

    
463 01 227 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 12.000.000 

 
12.000.000 

   
           920. feladatkör összesen:  12.000.000 0 12.000.000    
              2003-P1. projektumra összesen: 12.000.000 0 12.000.000    
       Támogatási források a 10. programra:       
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 58.308.115 0 58.308.115 
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          07   Más hatósági szintek átutalásai 2.921.515 0 2.921.515 
   

              A 4.5 fejezet összesen - KÖZÉPISKOLÁK 61.229.630 0 61.229.630    
  4.6.   820        4.6. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS 

HITKÖZSÉGEK 
      

   
  4.6.1.            4.6.1. fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza       

       1201          13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS       
   

  
1201-
0001 820 

   A helyi művelődési intézmények működtetése       
    

411 01 228 A dolgozók bére és pótlékai 6.151.781 
 

6.151.781 
   

    
412 01 229 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.122.649 

 
1.122.649 

   
    

413 01 230 Természetbeli juttatások 15.000 
 

15.000 
   

    
414 01 231 A dolgozók szociális juttatásai - ösztöndíj 354.695 50.000 404.695 

   
    

415 01 232 A dolgozókra fordított térítmények - szállítás 89.000 
 

89.000 
   

    
421 01 233 Állandó költségek (készpénzforgalom, energia) 2.168.000 60.000 2.228.000 

   
    

422 - - Útiköltségek 0 45.000 45.000 
   

    
423 01 234 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény 270.000 

 
270.000 

   
    

423 01 235 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 747.000 870.000 1.617.000 
   

    
424 01 236 Szakszolgáltatások- színházi előadások 2.462.830 350.000 2.812.830 

   
    

425 01 237 Folyó javítások és karbantartások 201.000 905.000 1.106.000 
   

    
426 01 238 Anyagköltség 325.000 390.000 715.000 

   
    

465 01 239 Egyéb támogatások és átutalások 600.000 
 

600.000 
   

    
482 01 

239
.1 

Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

130.000 100.000 230.000 
   

    511 01 240 Épületek és építmények 320.000  320.000    

    
512 01 241 Gépek és felszerelés  220.000 

 
220.000 

   
           820. feladatkör összesen: 15.176.955 2.770.000 17.946.955                  1201-0001. programtevékenység összesen 15.176.955 2.770.000 17.946.955 

   
  

1201- 
P2 820 

   
1201-P2 projekt: A Művelődési Ház 
színháztermének átalakítása       

    
425 

 
242 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 23.570.000 

 
23.570.000 

   
     01  Költségvetési bevételek 15.570.000  15.570.000    
     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 8.000.000  8.000.000    

           820. feladatkör összesen: 23.570.000 0 23.570.000    
              1201-P2. projektumra összesen 23.570.000 0 23.570.000    
              A 4.6.1. fejezet összesen   38.746.955 2.770.000 41.516.955      4.6.2           4.6.2. fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár       

       1201          13. PROGRAM - KULTÚRAFEJLESZTÉS       
   

  
1201-
0001 

820 
   A helyi művelődési intézmények működtetése       

    
411 01 243 A dolgozók bérei és pótlékai 7.280.000 

 
7.280.000 

   
    

412 01 244 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.303.120 
 

1.303.120 
   

    
413 01 245 Természetbeli juttatások 5.000 

 
5.000 

   
    

414 01 246 A dolgozók szociális juttatásai 171.887 
 

171.887 
   

    
415 01 247 A dolgozókra fordított térítmények-szállítás 380.000 50.000 430.000 

   
    

416 01 248 Jutalmak és bónuszok 630.879 
 

630.879 
   

    
421 01 249 

Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és 
kommunális szolgáltatások, biztosítás) 

1.170.000 35.000 1.205.000 
   

    
422 - - Útiköltségek 0 35.000 35.000 

   
    

423 01 250 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 53.000 245.000 298.000 
   

    
423 01 251 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény 280.000 

 
280.000 

   
    

424 01 252 A község napján tartandó műsorok 80.000 10.000 90.000 
   

    
424 01 253 Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények) 200.000 90.000 290.000 

   
    

425 01 254 Folyó javítások és karbantartás 170.000 380.000 550.000 
   

    
426 01 255 Anyagköltség 170.000 20.000 190.000 

   
    

441 - - Belföldi kamatok visszatérítése 0 5.000 5.000 
   

    
465 01 256 Egyéb támogatások és átutalások 1.000.000 

 
1.000.000 

   
    

482 01 257 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 80.000 
 

80.000 
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512 01 258 Gépek és felszerelés 102.636 600.000 702.636 

   
    

515 01 259 Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás 300.000 370.000 670.000 
   

    515 07 
259
.1 Könyvbeszerzés magasabb hatalmi szintek eszközeiből 

20.530  20.530    

           820. feladatkör összesen: 13.397.052 1.840.000 15.237.052    
           1201-0001. programtevékenység összesen 13.397.052 1.840.000 15.237.052    
              A 4.6.2. fejezet összesen     13.397.052 1.840.000 15.237.052    
  4.6.3            4.6.3. fejezet – Topolya Község Múzeuma       

       1201          13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS       
   

  
1201-
0001 820 

   A helyi művelődési intézmények működtetése       
    

411 01 260 A dolgozók bére és pótlékai 2.400.000 
 

2.400.000 
   

    
412 01 261 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 509.000 

 
509.000 

   
    415 01 262 A dolgozók térítményei 80.000  80.000    

    
421 01 263 

Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és 
kommunális szolgáltatások, biztosítás) 

1.114.000 50.000 1.164.000 
   

    
422 01 264 Útiköltségek 30.000 

 
30.000 

   
    

423 01 265 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 702.000 130.000 832.000 
   

    
423 01 266 Igazgató- és felügyelőbizottságok térítményei 270.000 

 
270.000 

   
    

424 01 267 Szakszolgáltatások 300.000 50.000 350.000 
   

    
425 01 268 Folyó javítás és karbantartás 200.000 70.000 270.000 

   
    

426 01 269 Anyagköltség 170.000 30.000 200.000 
   

    
465 01 270 Egyéb támogatás és átutalások 80.000 

 
80.000 

   
    482 01 271 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 3.000 20.000 23.000    

    
512 01 272 Gépek és felszerelés 250.000 25.000 275.000 

   
    

515 01 273 Nem anyagi természetű vagyon 114.000 650.000 764.000 
   

           820. feladatkör összesen: 6.222.000 1.025.000 7.247.000    
           1201-0001. programtevékenység összesen 6.222.000 1.025.000 7.247.000    
              4.6.3. fejezet (1201-0001. programtevékenység) 

összesen: 
6.222.000 1.025.000 7.247.000    

       Támogatási források a 13. programra:       
     

01 
 Költségvetésből származó bevétel 50.366.007 

 
50.366.007 

   
     

04 
 Saját bevétel 0 5.635.000 5.635.000 

   
     07  Más hatalmi szintek transzferjei 20.530 0 20.530    
     13  Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 8.000.000  8.000.000    

              4.6. fejezet összesen–MŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYEK 

58.366.007 5.635.000 64.001.007    

 
 4.7           4.7. fejezet – DR. HADZSY JÁNOS 

EGÉSZSÉGHÁZ  
         

    1801          12. PROGRAM: ELSŐDLEGES 
EGÉSZSÉGVÉDELEM 

         
    

1801-
0001 760       Az elsődleges egészségvédelmi intézmények 

működtetése 
         

        464 01 274 Az infarktust szenvedett betegek kamanci ellátása 2.000.000   2.000.000 
           464 01 275 A sportolók orvosi vizsgálata 2.000.000   2.000.000 
           464 01 276 Szakorvosi képzés 3.200.000   3.200.000 
   

    464 01 
276
.1 A gyógyszertár működése 

3.800.000   3.800.000    

              1801-0001. programtevékenység összesen 11.000.000   11.000.000 
   

  
1801- 
P1     Projektum: Megelőző tevékenységek       

    
464 01 277 Kolorektális daganatok szűrése 1.000.000 

 
1.000.000 

   
    

464 01 278 
Megelőző jellegű tevékenységek (terhes nők képzése, 
Egészséges élet, hosszú élet) 

500.000 
 

500.000 
   

              1801-P1. projektumra összesen  1.500.000   1.500.000    
       Támogatási források a 12. programra:       
          01   Költségvetésből származó bevétel 12.500.000 0 12.500.000 
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               4.7. fejezet összesen - DR HADZSY JÁNOS 
EGÉSZSÉGHÁZ (12. program): 

12.500.000 0 12.500.000    
  4.8            4.8. fejezet - TELEKRENDEZÉSI KV          
    1101         1. PROGRAM – HELYI FEJLESZTÉS ÉS 

TERÜLETI TERVEZÉS 
         

    
1101-
0001         

Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés 
         

   620 511 13 279 

Tervanyag kidolgozása (Topolya Város Főterve, 
villamossági szerelvények tervei /Duna utca, 
Szennyvíztisztító, Városi park /a szálloda bontása/ Tito 
marsall, Július 7., Gorica utca) 

2.095.000 475.200 2.570.200 
   

           620. feladatkör összesen: 2.095.000 475.200 2.570.200                  1101-0001. programtevékenység összesen 2.095.000 475.200 2.570.200    
    

1101-
0002 620       

Telekrendezés 
         

    
411 01 280 A dolgozók bérei és pótlékai 13.470.000 13.470.000 

   
    

412 01 281 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 2.440.000 2.440.000 
   

    
414 01 282 A dolgozók szociális juttatásai 350.000 100.000 450.000 

   
    

415 01 283 A dolgozók térítményei 250.000 250.000 
   

    416 01 284 Jutalmak és bónuszok (jubiláris díjak) 320.000  320.000    

    
421 01 285 

Állandó költségek (készpénzforgalom, közművek, 
távközlés, biztosítás, fűtés, stb.) 1.830.000 

1.830.000 
   

    
422 01 286 Útiköltségek 40.000 40.000 

   
    

423 01 287 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 4.383.000 4.383.000 
   

    
424 01 288 Szakszolgáltatások- Telekrendezés 803.000 803.000 

   
    

425 01 289 
Folyó karbantartás (felszerelés, épületek, játszóterek, 
buszmegállók) 1.370.000 450.000 

1.820.000 
   

    
426 01 290 Anyagköltség 1.170.000 1.170.000 

   
    

465 01 291 Egyéb támogatás és átutalások 1.722.000 
 

1.722.000 
   

    
481 01 292 Támogatások és tagdíjak 38.000 38.000 

   
    

482 01 293 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 210.000 

210.000 
   

    
483 01 

293
.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 150.000 

150.000 
   

    
512 01 294 Gépek és felszerelés 56.000 56.000 

   
           620. feladatkör összesen: 28.602.000 550.000 29.152.000                  1101-0002. programtevékenység összesen 28.602.000 550.000 29.152.000    
    

1101- 
P10 620       

P10. Projekt- Az Izbor előtti tér 
  

       
        511 13 295 Az IZBOR előtti tér 0   0 

   
   

        620. feladatkör összesen: 0   0 
                 1101-P10. projektumra összesen 0   0    

    
1101- 
P11 620       

P11. Projekt – Felvonulási tér 
  

       
        511 13  296 TÉR - szökőkút 10.000.000   10.000.000 

   
           620. feladatkör összesen: 10.000.000   10.000.000                  1101-P11. projektumra összesen  10.000.000   10.000.000    
    

1101- 
P12 

620       
P12. Projekt – Az egykori Vénusz rendezése  

  
       

  
    511 

 
297 A Vénusz rendezése 15.220.000 15.220.000 

   
  

      01 
 Költségvetésből származó bevétel 220.000 30.000.000    

  
      13 

 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 0 20.000.000    
     15  A korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000  20.000.000    

           620. feladatkör összesen: 15.220.000   15.220.000                  1101-P12. projektumra összesen 15.220.000   15.220.000    
    

1101- 
P13 620       

P13 Projekt – A tóparti tábor  
  

       
  

    511 13 298 A tóparti tábor 2.605.000 3.000.000 5.605.000 
     



Број 17. 5.12.2016. СТРАНА   1000. OLDAL 2016.12.5. 17. szám 

  
 
 

           620. feladatkör összesen: 2.605.000 3.000.000 5.605.000                  1101-P13. projektumra összesen 2.605.000 3.000.000 5.605.000    
    

1101- 
P14 620       

P14. Projekt – A városközpont rendezése 
  

       

  
    511 13 299 

Az egykori hotel épületének átadása alapvető 
rendeltetésének 532.700 532.700    

   
        620. feladatkör összesen: 532.700   532.700 

                 1101-P14. projektumra összesen  532.700   532.700    
  

1101- 
P15 620    

P15 projekt - Erdősítés 
      

    543 01 300 Erdősítés  0 3.419.000 3.419.000    
       620. feladatkör összesen: 0 3.419.000 3.419.000    
       1101-P15 projekt összesen 0 3.419.000 3.419.000    

       Támogatási források az 1. programra:        
     

01 
 Költségvetésből származó bevétel 28.822.000 

 
28.822.000 

   
     

04 
 Saját bevétel 

 
7.444.200 7.444.200 

             13   Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 15.232.700 
 

15.232.700 
   

     15  Korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000   15.000.000    

              AZ 1. PROGRAMRA - HELYI FEJLESZTÉS ÉS 
TERÜLETI TERVEZÉS ÖSSZESEN 

59.054.700 7.444.200 66.498.900    
    0601         2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG          
    

0601-
0009 620       

A zöldterület rendezése és fenntartása  
         

  
  424 01 301 A tópart strandjának karbantartása 1.000.000 1.000.000 

   
  

    425 01 302 Zöldterületek – parkok – karbantartása 2.000.000 2.000.000 
   

           620. feladatkör összesen: 3.000.000   3.000.000                  0601-0009. programtevékenység összesen 3.000.000   3.000.000 
   

    
0601-
0010 640       

Közvilágítás 
    

0 
   

    
421 

 
303 Közvilágítás (állandó) 13.520.000 13.520.000 

   
     01  Költségvetési bevétel 10.520.000  10.520.000    
     13  Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 3.000.000  3.000.000    

    
426 01 304 

Javak beszerzése (a közvilágítás újjáépítése és 
nagyjavítása és díszkivilágítás) 3.000.000 

3.000.000 
   

     01  Költségvetési bevétel 1.500.000  1.500.000    
     13  Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 1.500.000  1.500.000    

   
        640. feladatkör összesen: 16.520.000   16.520.000 

                 0601-0010. programtevékenység összesen 16.520.000 0 16.520.000    
       Támogatási források a 2. programra:       
     

01 
 Költségvetésből származó bevétel 19.520.000 

 
19.520.000 

   
     

13 
 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 4.500.000 

 
4.500.000 

   
              A 2. PROGRAMRA ÖSSZESEN – 

KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 
19.520.000   19.520.000    

    0701         7. PROGRAM – ÚTHÁLÓZAT          
    

0701-
0002 451       

Útkarbantartás 
         

    
425 

 
305 

Közlekedési jelzések (függőleges, vízszintes és a 
jelzőlámpák karbantartása) 

5.500.000 
 

5.500.000 
   

     01  Költségvetésből származó bevétel 3.100.000      
     13  Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.400.000      

    
425 01 306 

A községi és besorolatlan utak útpadkáinak fenntartása 
– veszélyes kátyúk betömése 

7.840.000 7.840.000 
   

           451. feladatkör összesen: 13.340.000   13.340.000                  0701-0002. programtevékenység összesen 13.340.000   13.340.000    
  

0701- 
P10 620    P10 projekt – Kerékpárút kiépítése (vasút-

körforgalom a Zentai úton) 
      

    511  307 Épületek és építmények 9.786.000  9.786.000    
     07  Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000  2.400.000    
     13  Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 7.600.000  7.600.000    
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       620. feladatkör összesen: 9.786.000 0 10.000.000    
       0701-P10 projekt összesen 9.786.000 0 9.786.000    

  
0701- 
P11 620    

P11 projekt – A Bliszkó út kiépítése 
      

    511 01 308 Épületek és építmények 4.060  4.060    
       620. feladatkör összesen: 4.060 0 4.060    
       0701-P11 projekt összesen 4.060 0 4.060    

  
0701- 
P12 620    

P12 projekt – A Vid napja és a Duna utca kiépítése 
      

    511 01 309 Épületek és építmények 0 473.280 473.280    
       620. feladatkör összesen: 0 473.280 473.280    
       0701-P12 projekt összesen 0 473.280 473.280    

  
0701- 
P13 620    P13 projekt – Járda kiépítése a Gombos János utca 

egy részében 
      

    511 13 
309
.1 Épületek és építmények 473.280  

473.280    

       620. feladatkör összesen: 473.280   473.280    
       0701-P13 projekt összesen 473.280   473.280    

       Támogatási források a 7. programra:                 01   Költségvetésből származó bevétel 10.730.060 
 

24.076.620 
   

     07  Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000      
     13  Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 10.473.280      
              A 7.  PROGRAMRA ÖSSZESEN   23.603.340 473.280 24.076.620 

   
       Támogatási források a 4.8 fejezethez:       
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 54.572.060 
 

54.572.060 
   

     
04 

 Saját bevétel 
 

7.917.480 7.917.480 
   

     07  Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000      
          13   Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 30.205.980 

 
30.205.980 

   
     15  Korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000 0 15.000.000    
              4.8. fejezet összesen - TELEKRENDEZÉSI KV 102.178.040 7.917.480 110.095.520      4.9.           4.9. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK     

   
  4.9.1.         4.9.1. fejezet – Bajsa Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 310 A dolgozók bére és pótlékai 1.796.646 
 

1.796.646 
   

    
412 01 211 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 336.600 

 
336.600 

   
    

421 01 312 Állandó költségek 560.000 
 

560.000 
   

    
423 01 313 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 85.000 

 
85.000 

   
    

424 
 

314 Szakszolgáltatások 3.283.440 
 

3.283.440 
   

     01  Költségvetésből származó bevétel 1.476.240  1.476.240    
     13  Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.807.200  1.807.200    

    
425 01 315 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 1.200.000 

 
1.200.000 

   
    

426 01 316 Anyagköltség 240.000 
 

240.000 
   

    
465 01 317 Egyéb támogatás és átutalások 60.754 

 
60.754 

   
       160. feladatkör összesen: 7.562.440 0 7.562.440    
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

421 01 318 Állandó költségek 2.263.000 
 

2.263.000 
   

    
423 

 
319 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.724.526 

 
1.724.526 

   
     01  Költségvetésből származó bevétel 816.335  816.335    
     13  Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 908.191  908.191    

    
424 01 320 Szakszolgáltatások 0 

 
0 

   
    

425 01 321 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 350.000 
 

350.000 
   

    
426 

 
322 Anyagköltség 1.300.000 

 
1.300.000 

   
     01  Költségvetésből származó bevétel 1.200.000  1.200.000    
     13  Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 100.000  100.000    

    
481 01 323 Támogatások, tagdíjak 1.000.000 

 
1.000.000 

     



Број 17. 5.12.2016. СТРАНА   1002. OLDAL 2016.12.5. 17. szám 

  
 
 

    
512 01 324 Gépek és felszerelés 20.000 

 
20.000 

   
       620. feladatkör összesen: 6.657.526 0 6.657.526    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 325 Állandó költségek 400.000  400.000    
    423 01 326 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 700.000  700.000    
    424 01 327 Szakszolgáltatások 0  0    
    425 01 328 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 600.000  600.000    
    426 01 329 Anyagköltség  250.000  250.000    
       660. feladatkör összesen: 1.950.000 0 1.950.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen 16.169.966 0 16.169.966    
              A 15. PROGRAMRA összesen 16.169.966 0 16.169.966    
    

1101 
  

      1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS 
TERÜLETTERVEZÉS 

      
   

  
1101- 
P16 160 

   1101-P16 Projekt – Bajsa központjának javítása       
    

424 01 330 Szakszolgáltatások  2.700.000 
 

2.700.000 
   

    425 01 331 Folyó javítások és karbantartás 0  0    

       160. feladatkör összesen: 2.700.000 0 2.700.000                  1101-P16. projektumra összesen 2.700.000 0 2.700.000 
                 AZ 1.  PROGRAMRA összesen  2.700.000 0 2.700.000    

       A 4.9.1. Bajsa HK programra összesen 18.869.966 0 18.869.966    
   4.9.2.          4.9.2. fejezet – Cserepes helyi közösség          
  0602     15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       

  
0602-
0002     Helyi közösségek       

   160    Általános közszolgáltatások       

    
411 01 332 A dolgozók bérei és juttatásai 378.450 

 
378.450 

   
    412 01 333 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 76.150  76.150    
    421 01 334 Állandó költségek 211.553  211.553    
    425 01 335 Folyó javítások és karbantartás 811.400  811.400    
    465 01 336 Egyéb támogatások és transzferek 60.500  60.500    

    483 01 
336
.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 

182.817  182.817    

    512 01 337 Gépek és felszerelés 451.000  451.000    

       160. feladatkör összesen: 2.171.870 0 2.171.870    
   620    A közösség fejlesztése – helyi járulékból       
    411 01 338 A dolgozók bérei és juttatásai 34.650  34.650    
    412 01 339 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 10.450  10.450    
    421  340 Állandó költségek 877.202  877.202    
     01  Költségvetési bevételek 758.900  758.900    
     13  Az előző évekből áthozott elosztatlan többletbevétel 118.302  118.302    
    423 01 341 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 308.000  308.000    
    424 01 342 Szakszolgáltatások 20.000  20.000    
    426 01 343 Anyagköltség  38.000  38.000    
    472 01 344 Költségvetési szociális védelmi térítmények 30.000  30.000    
    481 01 345 Pénzbeli támogatások nem kormányzati szervezetnek 50.000  50.000    
       620. feladatkör összesen: 1.368.302 0 1.368.302    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 346 Állandó költségek 409.000  409.000    
    423 01 347 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 220.000  220.000    
    424 01 348 Szakszolgáltatások 130.000  130.000    
    425 01 349 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 770.000  770.000    
    426 01 350 Anyagköltség  515.000  515.000    
    472 01 351 Költségvetési szociális védelmi térítmények 30.000  30.000    
    481 01 352 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 50.000  50.000    

    482 01 353 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

6.000  6.000    

    512 01 354 Gépek és felszerelés 120.000  120.000    
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       660. feladatkör összesen: 2.250.000 0 2.250.000    
       0602-0002 programtevékenység összesen  5.790.172 0 5.790.172    

              A 4.9.2. Cserepes HK fejezetre összesen (15. 
program)  

5.790.172 0 5.790.172    
              A 4.10.1. fejezetre összesen - Bajsa HK  19.121.118 4.622.680 23.743.798      4.9.3.         4.9.3. fejezet – Felsőrogatica Helyi Közösség        

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 355 A dolgozók bére és pótlékai 425.520 
 

425.520 
   

    
412 01 356 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 75.720 

 
75.720 

   
    

421 01 357 Állandó költségek 417.000 
 

417.000 
   

    
422 01 358 Útiköltségek  12.410 

 
12.410 

   
    

425 01 359 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 267.954 
 

267.954 
   

    
426 01 360 Anyagköltség 50.000 

 
50.000 

   
    

465 01 361 Egyéb támogatások és átutalások 72.000 
 

72.000 
   

    
483 01 

361
.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 

1.070.046 
 

1.070.046 
   

    512 01 362 Gépek és felszerelés 45.000  45.000    

       160. feladatkör összesen: 2.435.650 0 2.435.650    
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

421 
 

363 A dolgozók bére és pótlékai 955.555 
 

955.555 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 850.000 

 
850.000 

   
     

13 
 

Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 105.555 
 

105.555 
   

    
423 01 364 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 255.000 

 
255.000 

   
    

424 01 365 Szakszolgáltatások 95.000 
 

95.000 
   

    
425 01 366 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 151.000 

 
151.000 

   
    

426 01 367 Anyagköltség 182.000 
 

182.000 
   

    
481 01 368 Nem kormányzati szervezetek támogatása 50.000 

 
50.000 

   
       620. feladatkör összesen: 1.688.555 0 1.688.555    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 369 Állandó költségek 300.000  300.000    
    423 01 370 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 85.000  85.000    
    424 01 371 Szakszolgáltatások 120.000  120.000    
    425 01 372 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 262.000  262.000    
    426 01 373 Anyagköltség 253.000  253.000    

    482 01 374 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

5.000  5.000    

    484 01 375 Sérülés vagy elemi csapás okozta kár utáni kártérítés 25.000  25.000    
       660. feladatkör összesen: 1.050.000 0 1.050.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen  5.174.205 0 5.174.205 

                 A 4.9.3. fejezetre összesen - Felsőrogatica HK  5.174.205 0 5.174.205    
  4.9.4.         4.9.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 376 A dolgozók bére és pótlékai 1.655.127 
 

1.655.127 
   

    
412 01 377 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 296.268 

 
296.268 

   
    

421 01 378 Állandó költségek 2.519.837 
 

2.519.837 
   

    
425 01 379 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 1.000.000 

 
1.000.000 

   
    

465 01 380 Egyéb támogatások, átutalások 195.164 
 

195.164 
   

    
481 01 

380
.1 Nem kormányzati szervezetek támogatása 

180.400 
 

180.400 
   

    
512 01 381 Gépek és felszerelés 200.000 

 
200.000 

   
       160. feladatkör összesen: 6.046.796   6.046.796    
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

421 01 382 Állandó költségek 948.330 
 

948.330 
   

    
423 01 383 

Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 
szerződések, dolgozók oktatása, továbbképzése, 
tájékoztatás) 

50.000 
 

50.000 
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425 

 
384 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 1.277.214 

 
1.277.214 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 940.000 
 

940.000 
   

     
13 

 
Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 337.214 

 
337.214 

   
    

426 01 385 Anyagköltség  156.670 
 

156.670 
   

    
481 01 386 Nem kormányzati szervezetek támogatása 670.000 

 
670.000 

   
       620. feladatkör összesen: 3.102.214 0 3.102.214    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 387 Állandó költségek 1.274.468  1.274.468    
    422 01 388 Útiköltségek 51.000  51.000    
    423 01 389 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 285.806  285.806    
    424 01 390 Szakszolgáltatások  189.000  189.000    
    425 01 391 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 556.010  556.010    
    426 01 392 Anyagköltség 498.989  498.989    
    481 01 393 Nem kormányzati szervezetek támogatása 730.000  730.000    

    482 01 394 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

14.727  14.727    

       660. feladatkör összesen: 3.600.000 0 3.600.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen  12.749.010 0 12.749.010    
              A 15. PROGRAMRA összesen  12.749.010 0 12.749.010    
       A 4.9.4. Gunaras HK fejezet összesen 12.749.010 0 12.749.010    
  4.9.5.         4.9.5. fejezet - Karađorđevo Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 395 A dolgozók bére és pótlékai 407.800 
 

407.800 
   

    
412 01 396 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 73.010 

 
73.010 

   
    

421 01 397 Állandó költségek 282.620 
 

282.620 
   

       160. feladatkör összesen: 763.430   763.430    
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

421 
 

398 Állandó költségek 1.252.842 
 

1.252.842 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 674.000 

 
674.000 

   
     

13 
 

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 578.842 
 

578.842 
   

    
423 01 399 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 0 

 
0 

   
    

424 
 

400 Szakszolgáltatások 440.000 
 

440.000 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 125.000 

 
125.000 

   
     

13 
 

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 315.000 
 

315.000 
   

    
425 01 401 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 150.000 

 
150.000 

   
    

426 01 402 Anyagköltség 220.000 
 

220.000 
   

    
512 01 

402
.1 Gépek és felszerelés 

98.000 
 

98.000 
   

       620. feladatkör összesen: 2.160.842 0 2.160.842    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 403 Állandó költségek 1.100.554  1.100.554    
    423 01 404 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 396.000  396.000    
    424 01 405 Szakszolgáltatások 0  0    
    426 01 406 Anyagköltség 40.000  40.000    
    481 01 407 Nem kormányzati szervezetek támogatása 100.000  100.000    

    482 01 408 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

20.000  20.000    

       660. feladatkör összesen: 1.656.554 0 1.656.554    
              0602-0002. programtevékenység összesen 4.580.826 0 4.580.826 

                 A 15. PROGRAMRA összesen  4.580.826 0 4.580.826    
       A 4.9.5. Karađorđevo HK fejezetre összesen 4.580.826 0 4.580.826    
  4.9.6.         4.9.6. fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások         
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421 01 409 Állandó költségek 715.560 

 
715.560 

   
    

424 01 410 Szakszolgáltatások  299.000 
 

299.000 
   

    
425 01 411 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 300.000 

 
300.000 

   
    

512 01 412 Gépek és felszerelés 200.000 
 

200.000 
   

       160. feladatkör összesen: 1.514.560 0 1.514.560    
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

411 01 413 A dolgozók bére és pótlékai 408.500 
 

408.500 
   

    
412 01 414 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 74.600 

 
74.600 

   
    

421 01 415 Állandó költségek 760.000 
 

760.000 
   

    
423 

 
416 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 376.000 

 
376.000 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 276.000 
 

276.000 
   

     
13 

 
Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 100.000 

 
100.000 

   
    

424 01 417 Szakszolgáltatások 130.000 
 

130.000 
   

     
01 418 Költségvetésből származó bevétel 30.000 

 
30.000 

   
     

13 419 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 100.000 
 

100.000 
   

    
425 

 
418 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 418.000 

 
418.000 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 379.130 
 

379.130 
   

     
13 

 
Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 38.870 

 
38.870 

   
    

426 01 419 Anyagköltség  177.000 
 

177.000 
   

    
471 01 420 Társadalombiztosítási jog 30.000 

 
30.000 

   
    

481 01 421 Pénzbeli támogatások és tagdíjak 30.000 
 

30.000 
   

    482 01 422 
Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 
bírságai 

5.900  5.900    

       620. feladatkör összesen: 2.410.000 0 2.410.000    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 423 Állandó költségek 798.000  798.000    
    422 01 424 Útiköltségek  0  0    
    423 01 425 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 177.000  177.000    
    424 01 426 Szakszolgáltatások 380.000  380.000    
    425 01 427 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 320.000  320.000    
    426 01 428 Anyagköltség  350.000  350.000    
    471 01 429 Társadalombiztosítási jog 30.000  30.000    
    481 01 430 Nem kormányzati szervezetek támogatása 40.000  40.000    

    482 01 431 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

5.000  5.000    

       660. feladatkör összesen: 2.100.000 0 2.100.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen 6.024.560 0 6.024.560    
              A 4.9.6. fejezetre összesen - Kisbelgrád HK 

(15. program) 
6.024.560 0 6.024.560    

  4.9.7.           4.9.7. fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség       
       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   

160 
   Általános közszolgáltatások       

    
411 01 432 A dolgozók bére és pótlékai 1.635.485 

 
1.635.485 

   
    

412 01 433 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 292.762 
 

292.762 
   

    
421 01 434 Állandó költségek 153.769 

 
153.769 

   
    

423 01 
434
.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 

335.513 
 

335.513 
   

    
424 01 435 Szakszolgáltatások 911.247 

 
911.247 

   
    

425 01 436 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 806.980 
 

806.980 
   

    
426 01 437 Anyagköltség 1.375.269 

 
1.375.269 

   
    

465 01 438 Egyéb támogatások és átutalások 161.381 
 

161.381 
   

       160. feladatkör összesen: 5.672.406 0 5.672.406    
   

620 
   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       

    
411 

 
439 A dolgozók bére és pótlékai 691.280 

 
691.280 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 628.055 
 

628.055 
   

     
13 

 
Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 63.225 

 
63.225 

   
    

412 01 440 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 123.740 
 

123.740 
   

    
421 01 441 Állandó költségek 1.007.453 

 
1.007.453 

     



Број 17. 5.12.2016. СТРАНА   1006. OLDAL 2016.12.5. 17. szám 

  
 
 

    
423 

 
442 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 265.400 

 
265.400 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 87.086 
 

87.086 
   

     
13 

 
Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 178.314 

 
178.314 

   
    

424 01 443 Szakszolgáltatások  1.164.000 
 

1.164.000 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 990.000 

 
990.000 

   
     

13 
 

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 174.000 
 

174.000 
   

    
425 

 
444 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 640.000 

 
640.000 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 520.000 
 

520.000 
   

     
13 

 
Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 120.000 

 
120.000 

   
    

426 
 

445 Anyagköltség  185.000 
 

185.000 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 130.000 

 
130.000 

   
     

13 
 

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 55.000 
 

55.000 
   

    465 01 446 Egyéb támogatások és transzferek 91.940  91.940    
    472  447 Költségvetési szociális védelmi térítmények 174.000  174.000    
     01  Költségvetésből származó bevétel 124.000      
     13  Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 50.000      
    481  448 Nem kormányzati szervezetek támogatása 2.256.000  2.256.000    
     01  Költségvetésből származó bevétel 606.000  606.000    
     13  Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.650.000  1.650.000    

       620. feladatkör összesen: 6.598.813 0 6.598.813    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    414 01 449 A dolgozók szociális juttatásai 119.616  119.616    
    415 01 450 A dolgozók térítményei 60.000  60.000    
    421 01 451 Állandó költségek 2.253.240  2.253.240    
    422 01 452 Útiköltségek  50.000  50.000    
    423 01 453 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 500.000  500.000    
    424 01 454 Szakszolgáltatások  210.000  210.000    
    425 01 455 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 612.886  612.886    
    426 01 456 Anyagköltség  656.500  656.500    
    481 01 457 Nem kormányzati szervezetek támogatása 100.000  100.000    

    482 01 458 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

45.000  45.000    

    485 01 
458
.1 Az állami szervek okozta károk megtérítése 

100.000  100.000    

       660. feladatkör összesen: 4.707.242 0 4.707.242    
              0602-0002. programtevékenység összesen 16.978.461 0 16.978.461    
              A 15. PROGRAMRA összesen  16.978.461 0 16.978.461    
       A 4.9.7. Zentagunaras HK fejezetre összesen 16.978.461 0 16.978.461    
  4.9.8.         4.9.8. fejezet - Njegoševo Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 459 A dolgozók bére és pótlékai 408.000 
 

408.000 
   

    
412 01 460 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 73.300 

 
73.300 

   
    

421 01 461 Állandó költségek 832.000 
 

832.000 
   

    
424 01 

461
.1 Szakszolgáltatások 

60.000 
 

60.000 
   

    
425 01 462 Folyó javítások és karbantartások 550.070 

 
550.070 

   
    

426 01 
462
.2 Anyaköltségek  

150.000 
 

150.000 
   

    
465 01 463 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 19.740 

 
19.740 

   
       160. feladatkör összesen: 2.093.110 0 2.093.110 

   
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

411 01 464 A dolgozók bére és pótlékai 407.040 
 

407.040 
   

    
412 01 465 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 74.800 

 
74.800 

   
    

416 01 
465
.1 Jutalmak és bónuszok 

70.000 
 

70.000 
   

    
421 01 466 Állandó költségek 1.109.600 

 
1.109.600 

   
    

423 01 467 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 219.000 
 

219.000 
   

    
424 01 468 Szakszolgáltatások 275.000 

 
275.000 
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425 

 
469 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 1.152.047 

 
1.152.047 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 50.000 
 

50.000 
   

     
13 

 
Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.102.047 

 
1.102.047 

   
    

426 01 470 Anyagköltség 180.000 
 

180.000 
   

    
465 01 471 Egyéb támogatások és átutalások 19.740 

 
19.740 

   
    

481 01 
471
.1 Nem kormányzati szervezetek támogatása 

120.000 
 

120.000 
   

       620. feladatkör összesen: 3.627.227 0 3.627.227    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 472 Állandó költségek 334.000  334.000    
    422 01 473 Útiköltségek  25.000  25.000    
    423 01 474 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 655.000  655.000    
    424 01 475 Szakszolgáltatások  140.000  140.000    
    425 01 476 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 503.000  503.000    
    426 01 477 Anyagköltség  270.000  270.000    
    481 01 478 Nem kormányzati szervezetek támogatása 120.000  120.000    
       660. feladatkör összesen: 2.047.000 0 2.047.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen 7.767.337 0 7.767.337    
              A 15. PROGRAMRA összesen  7.767.337 0 7.767.337    
       A 4.9.8. Njegoševo HK fejezetre összesen 7.767.337 0 7.767.337    
  4.9.9.         4.9.9. fejezet - Pacsér Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 479 A dolgozók bére és pótlékai 4.016.112 
 

4.016.112 
   

    
412 01 480 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 725.500 

 
725.500 

   
    

424 07 
480
.1 Szakszolgáltatások  

140.000 
 

140.000 
   

    
425 01 481 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 5.000.000 

 
5.000.000 

   
    

426 01 482 Anyagköltség  5.581.121 
 

5.581.121 
   

    
465 01 483 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 158.000 

 
158.000 

   
       160. feladatkör összesen: 15.620.733 0 15.620.733    
   

620 
   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       

    
421 

 
484 Állandó költségek 3.600.000 

 
3.600.000 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 2.900.000 
 

2.900.000 
   

     
13 

 
Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 700.000 

 
700.000 

   
    

422 
 

484
.1 Útiköltségek  

151.540 
 

151.540 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 100.000 

 
100.000 

   
     

13 
 

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 51.540 
 

51.540 
   

    
423 

 
485 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 700.000 

 
700.000 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 500.000 
 

500.000 
   

     
13 

 
Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 200.000 

 
200.000 

   
    

424 
 

486 Szakszolgáltatások  300.000 
 

300.000 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 200.000 

 
200.000 

   
     

13 
 

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 100.000 
 

100.000 
   

    
425 

 
487 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 3.000.000 

 
3.000.000 

   
     01  Költségvetésből származó bevétel 1.750.000  1.750.000    
     13  Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 1.250.000  1.250.000    
    426  488 Anyagköltség  968.879  968.879    
     01  Költségvetésből származó bevétel 718.879  718.879    
     13  Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 250.000  250.000    
    481 01 489 Nem kormányzati szervezetek támogatása 3.000.000  3.000.000    
    512 01 490 Gépek és felszerelések 400.000  400.000    

       620. feladatkör összesen: 12.120.419 0 12.120.419 
   

   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 491 Állandó költségek 400.000  400.000    
    422 01 492 Útiköltségek  150.000  150.000    
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    423 01 493 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 2.850.000  2.850.000    
    424 01 494 Szakszolgáltatások  100.000  100.000    
    425 01 495 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 3.750.000  3.750.000    
    426 01 496 Anyagköltség  1.150.000  1.150.000    
    481 01 497 Nem kormányzati szervezetek támogatása 1.000.000  1.000.000    

    482 01 498 
Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 
bírságok 

100.000  100.000    

    512 01 499 Gépek és felszerelés 400.000  400.000    
       660. feladatkör összesen: 9.900.000 0 9.900.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen 37.641.152 0 37.641.152 

                 A 15.  PROGRAMRA összesen  37.641.152 0 37.641.152    
       A 4.9.9. Pacsér HK fejezetre összesen 37.641.152 0 37.641.152    
  4.9.10.         4.9.10. fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 500 A dolgozók bére és pótlékai 601.890 
 

601.890 
   

    
412 01 501 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 107.749 

 
107.749 

   
    

421 01 502 Állandó költségek 9.892.968 
 

9.892.968 
   

    
423 01 503 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 100.000 

 
100.000 

   
    

425 01 504 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 1.340.000 
 

1.340.000 
   

    
426 01 505 Anyagköltség 900.000 

 
900.000 

   
    

465 01 506 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 120.843 
 

120.843 
   

    
481 01 

506
.1 Nem kormányzati szervezetek támogatása 

171.400 
 

171.400 
   

       160. feladatkör összesen: 13.234.850 0 13.234.850 
   

   620 
   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       

    
411 01 507 A dolgozók bére és pótlékai 593.800 

 
593.800 

   
    

412 01 508 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 107.775 
 

107.775 
   

    
421 01 509 Állandó költségek 1.341.032 

 
1.341.032 

   
    

422 01 510 Útiköltségek 200.000 
 

200.000 
   

    
423 

 
511 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 5.841.924 

 
5.841.924 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 5.180.962 
 

5.180.962 
   

     
13 

 
Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 660.962 

 
660.962 

   
    

424 
 

511
.1 Szakszolgáltatások  

350.000 
 

350.000 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 250.000 

 
250.000 

   
     

13 
 

Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 100.000 
 

100.000 
   

    
425 01 512 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 2.040.000 

 
2.040.000 

   
    

426 
 

513 Anyagköltség  3.860.000 
 

3.860.000 
   

     01  Költségvetésből származó bevétel 3.510.000  3.510.000    
     13  Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 350.000  350.000    
    465 01 514 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 120.843  120.843    
    481 01 515 Nem kormányzati szervezetek támogatása 4.500.000  4.500.000    
    482 01 516 Hatósági szintek adói és kötelező illetékei 70.000  70.000    
    512 01 517 Gépek és felszerelés 60.000  60.000    

       620. feladatkör összesen: 19.085.374 0 19.085.374    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 518 Állandó költségek 110.000  110.000    
    422 01 519 Útiköltségek  50.000  50.000    
    423 01 520 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 360.000  360.000    
    424 01 521 Szakszolgáltatások  291.200  291.200    
    425 01 522 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 740.000  740.000    
    426 01 523 Anyagköltség  375.000  375.000    
       660. feladatkör összesen: 1.926.200 0 1.926.200    
              0602-0002. programtevékenység összesen 34.246.424 0 34.246.424    
              A 15. PROGRAMRA összesen  34.246.424 0 34.246.424    
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    1502         4. PROGRAM - TURIZMUSFEJLESZTÉS          

  
1502- 
P3     

1502-P3. projekt – A rekreációs központ 
működéséhez szükséges felszerelés 
Bácskossuthfalván 

      

   160 512 01 524 Gépek és felszerelés 1.770.000 
 

1.770.000 
   

       160. feladatkör összesen: 1.770.000 0 1.770.000    
   620 512 13 

524
.1 Gépek és felszerelés 

50.000   50.000 
   

       620. feladatkör összesen: 50.000 0 50.000    
              1502-P3. projektumra összesen  1.820.000 0 1.820.000    
              A 4. PROGRAMRA összesen  1.820.000 0 1.820.000                  A 4.9.10. fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK 36.066.424 0 36.066.424    
  4.9.11.         4.9.11. fejezet - Krivaja Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 525 A dolgozók bére és pótlékai 403.500 
 

403.500 
   

    
412 01 526 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 74.100 

 
74.100 

   
    

421 01 527 Állandó költségek 761.066 
 

761.066 
   

    
512 01 528 Gépek és felszerelés 85.350 

 
85.350 

   
       160. feladatkör összesen: 1.324.016 0 1.324.016    
   

620 
   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       

    
411 01 529 A dolgozók bére és pótlékai 404.000 

 
404.000 

   
    

412 01 530 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 73.600 
 

73.600 
   

    
421 01 531 Állandó költségek 826.400 

 
826.400 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 790.689 
 

790.689 
   

     
13 

 
Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 35.711 

 
35.711 

   
    

423 01 532 Szerzőséd alapján nyújtott szolgáltatások 195.000 
 

195.000 
   

    
424 01 533 Szakaszolgáltatások  130.000 

 
130.000 

   
    

425 01 534 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 170.000 
 

170.000 
   

    
426 01 535 Anyagköltség 215.000 

 
215.000 

   
    

465 01 536 Egyéb támogatás és átutalások 0 
 

0 
   

    
472 01 537 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 30.000 

 
30.000 

   
    

481 01 538 Nem kormányzati szervezetek támogatása 55.000 
 

55.000 
   

    482 01 539 
Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 
bírságai 

6.000  6.000    

    512 01 
539
.1 Gépek és felszerelés 

100.000  100.000    

       620. feladatkör összesen: 2.205.000 0 2.205.000    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 540 Állandó költségek 635.500  635.500    
    423 01 541 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 231.000  231.000    
    424 01 542 Szakszolgáltatások  40.000  40.000    
    425 01 543 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 320.000  320.000    
    426 01 544 Anyagköltség  400.000  400.000    
    472 01 545 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 20.000  20.000    
    481 01 546 Nem kormányzati szervezetek támogatása 50.000  50.000    

    482 01 547 
Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 
bírságai 

3.500  3.500    

       660. feladatkör összesen: 1.700.000 0 1.700.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen 5.229.016 0 5.229.016    
              A 4.9.11. fejezetre összesen - Krivaja HK (15. 

program) 
5.229.016 0 5.229.016    

  4.9.12.         4.9.12. fejezet- Pannónia Helyi Közösség       
       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 548 A dolgozók bére és pótlékai 612.000 
 

612.000 
   

    
412 01 549 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 121.000 

 
121.000 

   
    

421 01 550 Állandó költségek 581.300 
 

581.300 
   

    
423 15 

550
.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 

5.374 
 

5.374 
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425 01 

550
.2 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 

200.000 
 

200.000 
   

    
465 01 551 Egyéb támogatások és átutalások 44.000 

 
44.000 

   
    

512 01 552 Gépek és felszerelés 850.000 
 

850.000 
   

       160. feladatkör összesen: 2.413.674 0 2.413.674    
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

411 01 553 A dolgozók bére és pótlékai 612.000 
 

612.000 
   

    
412 01 554 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 121.000 

 
121.000 

   
    

421 
 

555 Állandó költségek 922.041 
 

922.041 
   

     
01 

 
Költségvetési bevételek 895.000 

 
895.000 

   
     

13 
 

Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 27.041 
 

27.041 
   

    
422 01 556 Útiköltségek 120.000 

 
120.000 

   
    

423 01 557 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 546.000 
 

546.000 
   

    
424 01 558 Szakszolgáltatások  100.000 

 
100.000 

   
    

425 01 559 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 420.000 
 

420.000 
   

    
426 01 560 Anyagköltség 540.000 

 
540.000 

   
    

465 01 561 Egyéb támogatás és átutalások 44.000 
 

44.000 
   

    
471 01 562 Társadalombiztosításból eredő jogok 50.000 

 
50.000 

   
    

481 01 563 Nem kormányzati szervezetek támogatása 125.000 
 

125.000 
   

    
482 01 564 

Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 
bírságai 

4.000 
 

4.000 
   

              620. feladatkör összesen: 3.604.041 0 3.604.041    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 565 Állandó költségek 787.000  787.000    
    422 01 566 Útiköltségek  125.000  125.000    
    423 01 567 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 584.000  584.000    
    424 01 568 Szakszolgáltatások  220.000  220.000    
    425 01 569 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 495.000  495.000    
    426 01 570 Anyagköltség  550.000  550.000    
    471 01 571 Társadalombiztosításból eredő jogok 50.000  50.000    
    481 01 572 Nem kormányzati szervezetek támogatása 90.000  90.000    

    482 01 573 
Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 
bírságai 

3.000  3.000    

       660. feladatkör összesen: 2.904.000 0 2.904.000    
       0602-0002. programtevékenységre összesen 8.921.715 0 8.921.715    
              A 15. PROGRAMRA összesen 8.921.715 0 8.921.715    
       A 4.9.12. Pannónia HK fejezetre összesen 8.921.715 0 8.921.715    
  4.9.13.           4.9.13. fejezet- Pobeda Helyi Közösség              0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT          
  

0602-0002 
   Helyi közösségek       

   160 
   Általános közszolgáltatások       

    
411 01 574 A dolgozók bére és pótlékai 397.000 

 
397.000 

   
    

412 01 575 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 71.960 
 

71.960 
   

    
421 01 576 Állandó költségek 1.048.240 

 
1.048.240 

   
    

424 01 577 Szakszolgáltatások  65.000 
 

65.000 
   

    
425 01 578 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 700.000 

 
700.000 

   
    

426 01 579 Anyagköltség  555.000 
 

555.000 
   

    
465 01 580 Egyéb támogatások és átutalások 31.100 

 
31.100 

   
    512 01 581 Gépek és felszerelés 60.000  60.000    

       160. feladatkör összesen: 2.928.300 0 2.928.300    
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

411 01 582 A dolgozók bére és pótlékai 397.000 
 

397.000 
   

    
412 01 583 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 71.960 

 
71.960 

   
    

421 
 

584 Állandó költségek 1.106.000 
 

1.106.000 
   

     
01 

 
Költségvetési bevételek 1.006.000 

 
1.006.000 

   
     

13 
 

Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 100.000 
 

100.000 
   

    
423 01 585 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 170.000 

 
170.000 

   
    

424 01 586 Szakszolgáltatások 85.000 
 

85.000 
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425 01 587 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 177.000 

 
177.000 

   
    

426 01 588 Anyagköltség 275.000 
 

275.000 
   

    
465 01 589 Egyéb támogatás és átutalások 31.100 

 
31.100 

   
    

481 01 590 Nem kormányzati szervezetek támogatása 0 
 

0 
   

       620. feladatkör összesen: 2.313.060 0 2.313.060    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 591 Állandó költségek 530.000  530.000    
    423 01 592 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 660.000  660.000    
    424 01 593 Szakszolgáltatások  215.000  215.000    
    425 01 594 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 115.000  115.000    
    426 01 595 Anyagköltség  296.000  296.000    
    481 01 596 Nem kormányzati szervezetek támogatása 0  0    

    482 01 597 
Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 
bírságai 

5.000  5.000    

       660. feladatkör összesen: 1.821.000 0 1.821.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen 7.062.360 0 7.062.360    
              A 15. PROGRAMRA összesen 7.062.360 0 7.062.360    
       A 4.9.13. Pobeda HK fejezetre összesen 7.062.360 0 7.062.360    
  4.9.14.         4.9.14. fejezet – Tomislavci Helyi Közösség       

       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek       
   160 

   Általános közszolgáltatások       
    

411 01 598 A dolgozók bére és pótlékai 362.000 
 

362.000 
   

    
412 01 599 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 67.690 

 
67.690 

   
    

421 01 600 Állandó költségek 489.000 
 

489.000 
   

    
424 01 601 Szakszolgáltatások  25.000 

 
25.000 

   
    

425 01 602 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 484.000 
 

484.000 
   

    
426 01 603 Anyagköltség 133.500 

 
133.500 

   
       160. feladatkör összesen: 1.561.190 0 1.561.190    
   620 

   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       
    

411 01 604 A dolgozók bére és pótlékai 359.000 
 

359.000 
   

    
412 01 605 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 66.240 

 
66.240 

   
    

421 01 606 Állandó költségek 912.550 
 

912.550 
   

    
423 01 607 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 173.000 

 
173.000 

   
    

424 01 608 Szakszolgáltatások 25.000 
 

25.000 
   

    
425 

 
609 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 269.000 

 
269.000 

   
     

01 
 

Költségvetési bevételek 149.612 
 

149.612 
   

     
13 

 
Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 119.388 

 
119.388 

   
    

426 01 610 Anyagköltség  61.000 
 

61.000 
   

    
481 01 611 Nem kormányzati szervezetek támogatása 80.000 

 
80.000 

   
       620. feladatkör összesen: 1.945.790 0 1.945.790    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    421 01 612 Állandó költségek 626.000  626.000    
    423 01 613 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 230.000  230.000    
    424 01 614 Szakszolgáltatások  150.000  150.000    
    425 01 615 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 535.000  535.000    
    426 01 616 Anyagköltség  375.000  375.000    
    481 01 617 Nem kormányzati szervezetek támogatása 50.000  50.000    

    482 01 618 
Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, 
bírságai 

4.000  4.000    

       660. feladatkör összesen: 1.970.000 0 1.970.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen 5.476.980 0 5.476.980                  A 4.9.14. fejezetre összesen – Tomislavci HK 5.476.980 0 5.476.980 

     4.9.15.         4.9.15. fejezet- Topolya Helyi Közösség       
       0602         15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT       
   

  
0602-0002 

   Helyi közösségek         
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   620 
   Közösségfejlesztés - helyi járulékból       

    
411 01 619 A dolgozók bére és pótlékai 2.808.000 

 
2.808.000 

   
    

412 01 620 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 559.700 
 

559.700 
   

    
413 01 621 Természetbeli juttatások 5.000 

 
5.000 

   
    

414 01 622 A dolgozók szociális juttatásai 5.000 
 

5.000 
   

    
415 01 623 A dolgozókra fordított térítmények 153.000 

 
153.000 

   
    

416 01 624 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások 50.000 
 

50.000 
   

    
421 

 
625 Állandó költségek 4.571.000 

 
4.571.000 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 4.421.000 
 

4.421.000 
   

     
13 

 
Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 150.000 

 
150.000 

   
    

422 01 626 Útiköltségek  25.000 
 

25.000 
   

    
423 01 627 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 5.137.000 

 
5.137.000 

   
    

424 01 628 Szakszolgáltatások  3.170.000 
 

3.170.000 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 

  
0 

   
     

13 
 

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 
  

0 
   

    
425 01 629 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 4.422.752 

 
4.422.752 

   
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 
  

0 
   

     
13 

 
Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 

  
0 

   
    

426 
 

630 Anyagköltség  2.661.049 
 

2.661.049 
   

     
01 

 
Költségvetésből származó bevétel 2.439.620 

 
2.439.620 

   
     

13 
 

Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 221.429 
 

221.429 
   

    
465 01 631 Egyéb támogatások és transzferek 644.000 

 
644.000 

   
    472 01 632 Költségvetési szociális védelmi térítmény 10.555.000  10.555.000    
    481 01 633 Nem kormányzati szervezetek támogatása 8.400.000  8.400.000    
    482 01 634 Egyéb adók 25.000  25.000    
    511 01 635 Épületek és építmények 0  0    
    512 01 636 Gépek és felszerelés 0  0    

       620. feladatkör összesen: 43.191.501 0 43.191.501    
   660    Lakó- és közösségi ügyek más településeken       
    423 01 637 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 300.000  300.000    
       660. feladatkör összesen: 300.000 0 300.000    
              0602-0002. programtevékenység összesen 43.491.501 0 43.491.501    
              A 4.9.15. fejezetre összesen - Topolya HK 43.491.501 0 43.491.501    
       Támogatási források a 4.9. fejezethez:        
     

01 
 Költségvetésből származó bevétel 209.460.480 0 209.455.106 

   
     

07 
 Más hatósági szintek átutalásai  140.000 

     
     

13 
 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 12.217.831 

 
12.217.831 

   
     

15 
 Előző évek adományainak elosztatlan többlete 5.374 

 
5.374 

                 A 4.19. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK 221.823.685 0 221.823.685    
              4. RÉSZ ÖSSZESEN 1.313.759.830 46.021.480 1.359.781.310    
       A községi költségvetés támogatási forrásai:       
     

01 
 

Költségvetésből származó bevétel 1.060.052.231 
 

1.060.052.231 
   

     
04 

 
Saját bevétel 

 
46.021.480 46.021.480 

   
     

07 
 

Más hatósági szintek átutalásai  42.120.704 
 

42.120.704 
   

     
13 

 
Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 226.891.910 

 
226.891.910 

   
     

15 
 

Előző évek adományainak elosztatlan többlete 21.717.485 
 

21.717.485 
                 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 1.350.782.330 46.021.480 1.396.803.810    

 
 

12. szakasz 
 

A határozat 19. szakaszának 1. bekezdésében szereplő 1.307.185.575,00 összeget felváltja az 
1.350.782.330,00 pénzösszeg, a 45.224.609 összeget pedig a 46.021.480 pénzösszeg váltja fel. 
 
A határozat 19. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik: 
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13. szakasz 
 
E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított nyolcadik napon 
lép életbe, s kézbesítik a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-31/2016-III 
Kelt:2016.12.05. 
Topolya 

 
 

Saša Srdić sk. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
186. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és ugyanezen 
törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám), A 
kommunális tevékenységekről szóló törvény 4. szakasza és 13. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2011/88. szám),  és Topolya község Statútutma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi 
Képviselő-testülete, annak  2016.12.05-i ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T   
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ 

VÍZELLÁTÁSRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

1.szakasz 
 

E határozat által, a törvénnyel összhangban, az ivóvíz szolgáltatását illető kommunális szolgáltatás 
ellátását Topolya község (a továbbiakban: község) területén, emellett e kommunális szolgáltatások mértékét 
és minőségét, a kommunális tevékenység ellátójának és felhasználóinak általános és különös jogait és 
kötelezettségeit, illetve e tevékenység feletti ellenőrzés ellátását.  

 
 2. szakasz 

 
Az ivóvízellátást illető kommunális tevékenységnek (a továbbiakban: kommunális tevékenység), a 

törvény és a jelen határozat értelmében, az alábbi kommunális tevékenységek minősülnek: az ivóvíz 
kinyerése, tisztítása, feldolgozása és szolgáltatása, vízvezeték-hálózat által, a fogyasztók 
mérőberendezéséig, mely rendszer e mérőberendezést is magába foglalja.  

A község, a törvénnyel összhangban, biztosítja a kommunális létesítmények kiépítését, fenntartását 
és működtetését, valamint a nyilvános vízvezeték-rendszer és üzemegységeinek műszaki és technológiai 
egységét illető szervezeti, anyagi s más feltételeket, s biztosítja a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt 
kommunális tevékenység ellátását.   

 
3. szakasz 

 
A jelen határozat 2. szakasza 1. bekezdésében tárgyalt kommunális tevékenységet, Topolya község 

területén a topolyai Komgrad Kommunális - Lakásügyi, Építési Közvállalat (a továbbiakban: közvállalat) 
látja el. 
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4. szakasz 
 

A kommunális tevékenységek jelen határozat 2. szakaszának 1. bekezdésében tárgyalt felhasználói 
(a továbbiakban: felhasználók) természetes és jogi személyek valamint vállalkozók, mint a nyilvános 
vízvezetékre csatlakoztatott ingatlanok tulajdonosai, bérlői vagy más jogalapú használói, akik e 
vízvezetékből vizet fogyasztanak, a kommunális tevékenység ellátójának jóváhagyásával.  
 

5. szakasz 
 

Nyilvános vízvezetéknek, a jelen határozat értelmében, kölcsönösen összeköttetésben álló, az adott 
település lakosságának és iparának részére való, egészségügyileg kifogástalan ivóvíz-szolgáltatás 
biztosítására előirányzott műszaki létesítmények és felszerelés összessége 

A nyilvános vízvezetéket a kommunális létesítmények és üzemek, valamint a kommunális 
tevékenység ellátására szolgáló felszerelés alkotják.  

 
II. A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÓJÁNAK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI  

 
6. szakasz 

 
A közvállalat köteles e kommunális tevékenységet folyamatosan és minőségesen ellátni, az illető 

tevékenység ellátásáról szóló, elfogadott szabványokkal összhangban, a felhasználók igényeinek rendes 
kielégítése végett, a rendszer műszaki, technológiai és gazdasági egységének biztosítása, s fejlesztésének 
összhangja közben, nyereség és más, törvény által megállapított érdekek megvalósítása mellett.  

 
7. szakasz 

 
A közvállalat köteles működését és gazdálkodását oly müdon szervezni, mely által biztosítja:  

1. a kommunális szolgáltatásnak a fogyasztók részére való, tartós és akadálytalan, törvénnyel, előírásokkal s 
az ezek alapján hozott szabványokkal szabott feltételek között és módon való biztosítását; 
2. a felhasználók kommunális igényeinek meghatározott szintjét kielégítő vízmennyiséget; 
3. a víz egészségügyi és tisztasági kifogástalanságát, az előírt szabványok és jogszabályok szerint; 
4. a víz szolgáltatásának tekintetében vett pontosságot, a fogyasztók vízszolgáltatást illető biztonságát, 
valamint a fogyasztók – felhasználók tájékoztatását illető megbízhatóságot; 
5.a kommunális tevékenységek ellátására szolgáló létesítmények, üzemegységek és felszerelés fenntartási, 
fejlesztési és védelmi intézkedéseinek átvállalását; 
6. a kommunális szolgáltatások minőségének és fajtáinak fejlesztését és előmozdítását, valamint a munka 
szervezettségének és hatékonyságának előmozdítását; 
7. a környezet védelmét; 
8. a vízszolgáltatás előírt fontossági sorrendjét, amennyiben elemi csapás, üzemzavar, járvány s hasonlókra 
kerülne sor, s csökkenne a meglevő műszaki teljesítőképesség, illetve megszűnne a fogyasztás lehetősége; 
9. a kommunális tevékenységek felhasználóinak, valamint ellátója jogainak és kötelezettségeinek 
megvalósulását. 

 
8. szakasz 

 
A közvállalat felelős az összes előírt, vízminőség eléréséről szóló szabvány, előírás és műszaki 

intézkedés tiszteletben tartásáért.  
A nyilvános vízvezetékből származó víznek meg kell felelnie az ivóvizet illető szabványoknak és 

előírásoknak.  
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9. szakasz 
 

A közvállalat köteles a köztájékoztatási eszközök által, vagy más megfelelő módon értesíteni a 
felhasználókat a tervezett vagy várható fennakadásokról és korlátozásokról, melyek a kommunális 
tevékenység nyújtása folyamán bekövetkeznek vagy bekövetkezhetnek, legkésőbb az említett szolgáltatások 
nyújtásában tapasztalt fennakadást megelőző 24. órában. 
 

10. szakasz 
 

A kommunális szolgáltatás nyújtásának, illetve ilyen tevékenység ellátásának elő nem irányzott 
vagy váratlan üzemzavara vagy fennakadása esetén, a közvállalat köteles Topolya Községi Közigazgatási 
Hivatalának illetékes, felügyelettel megbízott osztályát tájékoztatni (a továbbiakban: illetékes osztály) s 
ugyanakkor intézkedéseket foganatosítani e fennakadások elhárítására.  

Amennyiben a közvállalat a tárgyaltakat az illetékes osztály által szabott határidőn belül el nem 
végezné, ezen osztálynak jogában áll Topolya Községi Tanácsa (a továbbiakban: Községi Tanács) előtt 
javasolni a veszélyeztetett kommunális létesítmények sürgős védelmét illető intézkedések és más vagyon 
foganatosítására, a közvállalat terhére.  

 
11. szakasz 

 
A szolgáltatás tervezetlen megszakításáról szóló értesítés vételét, illetve a kommunális szolgáltatás 

üzemzavarának, vagy fennakadásának megállapítását követően, az illetékes osztály köteles a Községi 
Tanács előtt az alábbiak javaslására:  
1. fontossági sorrend és a szolgáltatás módjának elrendelése, oly fogyasztók esetében, amelyeknél a 
fennakadás miatt a polgárok élete és munkája, illetve jogi és természetes személyek működése veszélybe 
kerülne, esetleg jelentős, helyrehozhatatlan kár keletkezne; 
2. intézkedések foganatosítása a veszélybe került közműlétesítmények s más vagyon sürgős védelmére; 
3. a fennakadás, illetve tevékenység megszakítása okának s az okozott kár lehetséges felelősének 
megállapítása. 

A közvállalat köteles a Községi Tanács utasítására rendkívüli teendőket végezni a kommunális 
tevékenység ellátásával kapcsolatban, amennyiben az a felhasználók szükségleteinek kielégítését jelentené, 
az illető teendőkre előirányzott eszközök biztosítása mellett.  
 

12. szakasz 
 

A közvállalat köteles kapcsolattartásra előirányzott, ingyenes telefonvonalakat fenntartani, a 
felhasználók segítése céljából, mégpedig az elosztóhálózatra való felcsatlakoztatás és a közmű-
szolgáltatások minőségének és használatának tárgyában.  

 
III.A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI  

 
1. A nyilvános vízvezetékre való csatlakoztatás 

 
13. szakasz 

 
Minden épületnek, mely vízellátása a nyilvános vízvezetékből történik, kötelezően külön 

csatlakozással kell rendelkeznie.  
A csatlakozás az utcai vízvezeték-csővel való metszésponttól kezdődik, s a vízóra aknájában ér 

véget, mégpedig a vízórát követően, a második csaptelep előtt.  
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Amennyiben nincs második csaptelep, a csatlakozás a vízórát követő, első toldásnál ér véget, mely 
semmiképp sem lehet a vízórától több mint 10 cm távolságra.  

Amennyiben az épület lakó és üzleti részből áll, külön csatlakozással biztosítható a lakórész és az 
üzleti rész, illetve minden külön üzleti rész vízellátása, s amennyiben a csatlakoztatás helyén fennálló 
műszaki feltételek megengedik, a tűzvédelmi vízellátásra is.  

Kivételes esetben, a nyilvános vízvezetékre már csatlakoztatott épületek tulajdonosainak, s az 
érdekelt, másik épület tulajdonosaként fellépő, természetes vagy jogi személy írásos jóváhagyásának 
birtokában, amennyiben fennállnak annak műszaki vagy gazdaságossági feltételei, a közvállalat 
jóváhagyhatja két vagy több épület közös csatlakoztató vezetékkel való vízellátását.  

A közvállalat jóváhagyása nélkül, a vízvezetékre csatlakoztatott fogyasztónak tilos jóváhagynia 
hogy más természetes vagy jogi személy épületét a tulajdonába tartozó, belső vízvezetékrendszerhez vagy 
csatlakoztató vezetékhez csatlakoztassa.  

A vízellátási és víznyomást biztosító berendezések és szerelvények (hidrofor, medence, 
nyomásszabályzó, valamint a belső csonkhálózat stb) a felhasználó belső hálózatának részét képezi, ezek 
elhelyezkedésétől függetlenül, s ezek karbantartását a felhasználó vagy felhasználói csoport végzi, saját 
teherviseléssel.  

 
14. szakasz 

 
A felhasználó vízfogyasztóvá válik (a továbbiakban: fogyasztó) amikor a közvállalattól írásos 

jóváhagyást nyer a nyilvános vízvezetékre való csatlakoztatás ügyében, a belső hálózatra való csatlakozás 
előzőleges ellenőrzése mellett, mégpedig azon esetekben mikor egy vízóra-aknában több mint két vízórát 
helyeznek el.  

 
              15. szakasz 

 
A vízfogyasztás vízórával mérendő, s csak kivételesen becsléssel vagy más követelmény alapján.  
A teljes létesítmény vízfogyasztása az ahhoz rendelt, egy vízórával mérendő. 
A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése alóli kivétel csak indokolt esetben hagyható jóvá, s csak a jelen 

határozat rendelkezései szerint. 
A közvállalat jóváhagyja egyéni vízóra beépítését amennyiben az ezek beépítésének feltételeit és 

eljárását szabályzó okirat minden feltétele teljesült.  
Az egyéni vízóra beépítésének feltételeiről és eljárásáról szóló okiratot a közvállalat hozza.  
Egyéni vízóra minden fogyasztói csoportnál beépíthető, a műszaki feltételek kielégítettsége mellett.  
Az újonnan épült társasházakban, melyek vízellátása közös fő vízórán át történik, kötelező az 

egyéni vízórák beépítése. 
A nyilvános vízvezetékre csatlakoztatott épületek egyéni vízórái beépíthetők, amennyiben az épület 

minden fogyasztója elfogadja annak beépítését. 
A jelen szakasz 6. bekezdésétől eltérően, indokolt esetekben (a tulajdonos távolléte, tisztázatlan 

vagyonjogi viszonyok, pénzeszközök hiánya stb.) az egyéni vízórák csak a fogyasztók azon részénél 
építendők be, akik a közös fő vízórán keresztül részesülnek vízellátásban, azonban a társasház teljes 
fogyasztói létszámának legalább 75%-ának esetén.  

Az egyéni vízóra beépítésének kiadásait a fogyasztó, illetve építtető viseli. 
Az egyéni vízóra az illető fogyasztó felszerelését képezi, mely karbantartására maga köteles.  

 
               16. szakasz 

 
A nyilvános vízvezetéken és csatlakozásokon folytatott bármilyen fajta munkálatokra kizárólag a 

közvállalat jogosult.  
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A közvállalat a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt munkálatokat más kivitelezőre is átruházhatja, 
a közbeszerzésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.  

A vízóra kihelyezésére valamint e mérőeszköz minden cseréjét és hiteleítését illető, egyéb 
munkálatra, mint a leszerelésre, és felszerelésre, hibaelhárításra, fogyasztás ellenőrzésére stb., a közvállalat 
jogosult.  

Az egyéni vízórák kihelyezését és cseréjét a közvállalat végzi, a fogyasztók terhére. . 
A közvállalat alkalmazhat kívülállókat az egyéni vízórák kihelyezésére, A közbeszerzésről szóló 

törvény rendelkezéseivel összhangban.  
A jelen szakasz 5. bekezdésében foglalt munkálatok ellenőrzését, valamint a mérőeszköz élesítését a 

közvállalat végzi, a fogyasztók terhére.  
 

17. szakasz 
 

Önálló vízellátó rendszerek nyilvános vízvezetékre való csatlakoztatása tilos.  
 

18. szakasz 
 

Minden fogyasztó köteles saját vízvezeték-szerelvényeit kifogástalan állapotban tartani, ésszerűen 
fogyasztani s a jelen határozat rendelkezéseit tiszteletben tartani.  
 

19. szakasz 
 

Az illtékes szerv jóváhagyása nélkül kiépített épületek nem csatlakoztathatóak a nyilvános 
vízvezetékre.  

A jelen szakasz 1. bekezdése alóli kivétel a tervezés és építés területét szabályzó törvény 
rendelkezései alapján tehető.  

 
20. szakasz 

 
Csakis az illetékes szerv által jóváhagyott terv alapján történhet a belső vízvezeték-szerelvények 

kivitelezése.  
A nyilvános vízvezetékre való csatlakoztatás jóváhagyását a közvállalat bocsáthatja ki. 
A jóváhagyás kibocsátásának, valamint a csatlakozás kidolgozásának költségeit, az igénylés 

benyújtója vagyis a fogyasztó viseli.  
A belső szerelvények előszámításához szükséges műszaki adatokat a közvállalat szolgáltatja.  

 
21. szakasz 

 
Minden épületnek, mely a nyilvános vízvezetékre csatlakozik, kötelezően rendelkeznie kell a 

nyilvános utcai vízvezetékhez vezető, bekötő vezetékkel. 
Minden bekötő vezetéknek kötelezően csapteleppel kell rendelkeznie a vízóra előtt és azt követően 

is.  
A vízórát követő csaptelep nem a csatlakozás alkotórészét képezi, hanem az épület belső 

szerelvényeihez tartozik, s mint olyan, az épület tulajdonosának vagyonát képezi. 
Minden 30mm vagy ennél nagyobb névleges átmérőjű vízórás, bekötő vezetéknek kötelezően 

rendelkeznie kell beépítendő készlettel és utcai fedéllel rendelkező csapteleppel, mely közvetlenül a bekötő 
vezetéknek az utcai nyilvános vezetékhez való csatlakozási helyét követi, vagy csak csapteleppel, 
amennyiben a bekötő vezeték csatlakozása aknában van.  

Minden 50mm vagy ennél nagyobb névleges átmérőjű vízórás, bekötő vezetéknek kombinált típusú 
vízórával kell rendelkeznie.  
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22. szakasz 
 

Az utcai vezeték kiépítésében öneszközökkel résztvevő polgárok jogairól és kötelezettségeiről az 
érvényben levő törvényes előírásokkal összhangban rendelkeznek.  

 
23. szakasz 

 
A lakóépület külön bejárattal rendelkező vagy külön egységet alkotó része, a jelen határozat 

értelmében, külön épületnek minősül, s a nyilvános vízvezetékre való, külön csatlakozással rendelkezhet.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt rendelkezéstől eltérően, a kizárólag lakórészekkel 

rendelkező tömbházakban kialakított lakóépületek rendelkezhetnek egyetlen csatlakozással, amennyiben azt 
az építtető így igényelné, a közvállalat írásos jóváhagyása mellett.  

 
24. szakasz 

 
A közvállalat kivételes esetekben ideiglenesen jóváhagyhatja a szomszédos ingatlanon át történő, 

nyilvános vízvezetékre való csatlakoztatást, amennyiben nem áll fenn lehetőség a közvetlen csatlakozásra s 
a szomszédos telek tulajdonosa erre írásos jóváhagyást ad.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt csatlakozás felszámolandó amennyiben a vízvezeték-
hálózat kiépítésével megteremtődnek az illető épület nyilvános vízvezetékhez való, közvetlen 
csatlakoztatásának feltételei.  

Az épületek kiépítésénél a közvállalat az építtető részére jóváhagyhatja a nyilvános vízvezetékhez 
való ideiglenes csatlakoztatást, az illető épület kiépítése végett.  

 
25. szakasz 

 
Tilos a nyilvános vízvezetékre való, önkényes csatlakoztatás.  
Amennyiben ilyen csatlakozást kiviteleztek, a közvállalat köteles azt a nyilvános vízvezetékről 

lecsatlakoztatni.  
A törvénytelenül kiépített csatlakozásnak a fogyasztói nyilvántartásba való bejegyzését utólagosan 

is végrehajthatják, kizárólag oly feltétel mellett hogy az ilyen épület tulajdonosa befizesse a bejegyeztetésért 
járó díjat, a közvállalat hivatalos díjszabása alapján, s amennyiben az érvényben levő előírások alapján 
készült, ellenkező esetben pedig, a műszakilag kifogástalan állapot helyreállításának költségeit az így 
kivitelezett csatlakozás tulajdonosa köteles viselni.  

 
26. szakasz 

 
A vízórák kötelezően zárt, a közvállalat által meghatározott feltételek s méretek szerint kivitelezett 

aknákba szerelendők, s az illető épület tulajdonosának vagy használójának terhére kivitelezendők.  
Az egyéni vízórák elhelyezhetőek az épületen belül is, az egyes fogyasztók szerelvényeinek 

csatlakozásánál, míg ezek beépítésének feltételeit különleges, az egyéni vízórák műszaki követelményeiről 
és beépítési eljárásáról szóló szabályzat taglalja.  
 

27. szakasz 
 

A vízóra aknája az építési telken belül építendő, közvetlenül a rendezési vonal mögött, s legfeljebb e 
vonaltól mért 5m távolságban.  

A vízóra aknája nem kaphat helyet épületen belül.  
A jelen szakasz 2. bekezdése alóli, kivételes esetben, a vízóra aknája elhelyezhető épületen belül is, 

amennyiben a rendezési és építési vonal egybeesne, s amennyiben az illető épületek nem rendelkeznek 
udvari bejárattal, illetve vízóra aknájának kiépítési lehetőségével.  
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A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti esetekben, a vízóra elhelyezhető az épületen belül is, 
közvetlenül az építési és rendezési vonalon található fal tövében, a közvállalat által megállapított feltételek 
szerint, oly módon, hogy az alap falán kereszülhaladó vízvezetéket meg kell védeni az épület süllyedésekor 
fenyegető sérüléstől.  

Amennyiben a vízórát az épületen belül helyezik el, s amennyiben a fogyasztó a vízóra 
helyiségének átminősítését kívánja kieszközölni,  erről köteles a közvállalatot tájékoztatni, a vízóra 
kihelyezését illető jóváhagyás elnyerése végett.  

Amennyiben nem állnak fenn műszaki feltételek a vízóra kihelyezésére, a fogyasztó erre nem 
nyerhet jóváhagyást. 

 
28. szakasz 

 
A fogyasztók (az épületek tulajdonosai vagy használói) saját költségeik terhére kötelesek a vízóra 

aknáját karbantartani és gondoskodni arról hogy ezen akna száraz, tiszta, rendezett és mindig hozzáférhető 
maradjon, a közvállalat tevékenységi körébe tartozó teendők ellátása végett.  

A fogyasztók kötelezettsége hogy a vízóra aknája mindig fedve maradjon – kifogástalan fedéllel s 
ennek nyitására szolgáló fogantyúval ellátva, emberi sérülés, gépjárművekben okozott kár és a csapadékvíz 
behatolásának megelőzése végett.  

Tilos bármilyen tárgy vagy hulladék elhelyezése, gépjármű parkolása, vagy hasonló akadályozás a 
vízóra aknája felett.  

A közvállalat hatáskörébe tartozó teendők ellátását nehezítő akna előírt méretre való átalakítására a 
fogyasztó vagy ezek csoportja köteles. 

Amennyiben az akna állapota miatt veszély áll fenn a vízellátó rendszer hálózatának szennyeződését 
illetően, s amennyiben a közvállalat zavartalanul nem végezheti teendőit az aknában, a fogyasztót 
ideiglenesen lecsatlakoztatják a vízellátó rendszerről, egészen addig míg a vízóra aknáját nem alkalmazzák 
az előírt feltételekhez.  
 

29. szakasz 
 

Új vízóra beszerzését és cseréjét, melyre a fogyasztók gondatlansága miatt merült fel igény, a 
közvállalat végzi, a fogyasztó terhére. 

 
30. szakasz 

 
A vízóra előtti csatlakozást PVC-védőgyűrűvel kell ellátni, melyet nyilvántartási sorozatszámmal 

látnak el, s mely meggátolja a vízórán történő, törvénytelen beavatkozást. 
A PVC-védőgyűrű kihelyezését és eltávolítását a közvállalat végzi.  
A folgyasztó részére tilos a vízórán törvénytelen beavatkozást eszközölni, mely a vízóra pecsétjének 

sérülésével vagy eltávolításával járna.  
 

31. szakasz 
 

A vízóra hitelesítési határidejének letelte előtt, a fogyasztót értesítik a vízóra küszöbön álló, folyó 
évi cseréjéről. 

A fogyasztó köteles biztosítani és lehetővé tenni a vízóra cseréje végetti hozzáférést. 
 

32. szakasz 
 

Amennyiben úgy ítéltetett hogy arra műszaki vagy gazdaságossági okok, csakúgy mint műszaki 
feltételek állnak fenn, a közvállalat, a fogyasztó jóváhagyása mellett, egyetlen aknában több párhuzamos 
vízórát is elhelyezhet. 
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2. A csatlakozó vezeték karbantartása 
 

33. szakasz 
 

A közvállalat illetékes a vízvezeték bekötő vezeték vízórájáig terjedő szakaszán javítások és cserék 
végzésére.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt munkálatok kivitelezéséhez nincs szükség a fogyasztó 
jóváhagyására, azonban a közvállalat köteles erről előzőleges tájékoztatást nyújtani, s amennyiben a javítás 
sürgős volt, a fogyasztót utólag értesítik.  

 
34. szakasz 

 
A vízóra és az ezt megelőző és követő szelepek, csaptelepek fogyasztó hibájából bekövetkező 

meghibásodásai, valamint a belső hálózat károsodásából vagy a fogyasztó okozta sérüléséből eredő 
meghibásodások, a fogyasztó terhére, a közvállalat által javítandók ki. 

A meghibásodásokat a közvállalat szakembere állapítja meg, a fogyasztó jelenlétében. 
A csatlakozást illető, fogyasztó vagy kívülálló személy felelősségéből vagy figyelmetlenségéből 

eredő meghibásodások vagy sérülések a közvállalat által javítandók ki, a fogyasztó illetve a kívülálló 
személy terhére.  

A csatlakozás vagy vízóra mindenfajta meghibásodását vagy sérülését a fogyasztó vagy kívülálló 
személy köteles azonnal jelenteni a közvállalatnak, mely 48 órán belül intézkedéseket foganatosít a 
meghibásodás elhárítására.  

 
35. szakasz 

 
A nyilvános vízvezeték csatlakozása meglevő állapotának módosítását illető munkálatok során, a 

közvállalat látja el e munkálatok kivitelezését a meglevő állapot módosítását igénylő építtető terhére.  
 

3. Védelmi intézkedések 
 

36. szakasz 
 

Tilos a vízvezeték belső hálózatának bekötő vezetékre való, vízóra előtti csatlakoztatása. 
 

37. szakasz 
 

Tilos a nyilvános vízvezeték csaptelepeinek, szelepeinek mindenfajta jogosulatlan kezelése. 
A vízvezeték előtti csaptelep, szelep elzásárát a fogyasztó csakis a vízóra vagy szelepének nagyobb 

meghibásodása esetén eszközölheti, amellett hogy köteles a közvállalatot erről haladéktalanul értesíteni.  
 

38. szakasz 
 

A fogyasztó köteles saját belső hálózatát sérüléstől és meghibásodásoktól védeni s idejekorán 
intézkedéseket foganatosítani a bekötő vezeték és a belső hálózat fagyás elleni védelmére.  

 
39. szakasz 

 
A jelen határozat rendelkezéseinek ellenőrzése végett, a közvállalat dolgozói felhatalmazást nyernek 

a vízvezeték belső hálózatainak és a vízórák aknáinak átvizsgálására, különösen amennyiben a fogyasztónál 
önálló vízellátó rendszerek, nyomásnövelő berendezések, központi fűtés táplálói s egyéb, a nyilvános 
vízvezetékben esetleges kárt okozó berendezések működnek. 
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40. szakasz 
 

A nyilvános vízvezeték épületei, létesítményei, vezetékei, csatlakozásai vagy berendezései alatt, 
felett vagy mellett található ingatlan tulajdonosa illetve haszonélvezője nem láthat el a kommunális 
tevékenység ellátását akadályozó munkálatokat.  

 
41. szakasz 

 
A nyilvános vízvezeték épületei, létesítményei, vezetékei, csatlakozásai, vagy berendezései alatti, 

feletti vagy melletti, földalatti hálózatokon, szerelvényeken munkálatot végző kivitelező köteles minden 
elkerülhetetlen intézkedés foganatosítására a vízvezeték sérülés vagy meghibásodás elleni védelme illetve 
biztosítása végett.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kivitelező köteles a közvállalatot a munkálatok 
kivitelezésének kezdete előtt írásban értesíteni, mégpedig a kivitelező szándékáról s a nyilvános vízvezeték 
védelmét célzó intézkedésekről.  

A közvállalat felügyeletet végez az ilyen munkálatok kivitelezésekor. 
 

42. szakasz 
 

A nyilvános vízvezeték feletti területeken tilos hulladékanyagok lerakása.   
 

IV. AZ ELFOGYASZTOTT VÍZMENNYISÉG DÍJÁNAK ELSZÁMOLÁSA ÉS FIZETÉSE  
 

43. szakasz 
 
A nyilvános vízvezetékből fogyasztott víz díját a kiszállított víz köbméterére számítják.  

 
44. szakasz 

 
A víz díját köbméterenként számolják el, melyet a közvállalat illetékes szervének határozata által 

szabnak meg, a kommunális szolgáltatások díjazásának kialakítását alkotó, kommunális tevékenységet 
szabályzó törvény által előírt elemek figyelembe vételével, melyet a Községi Tanács hagy jóvá.  

 
45. szakasz 

 
A víz fogyasztását a vízóra által lemért mennyiség, kivételes esetben pedig becslés alapján fizettetik 

meg.  
A vízfogyasztás kiszámítása a vízóra leolvasásakor nyert számadatok közötti különbség alapján 

történik.  
Az elszámolásnál csak az elfogyasztott, egész köbméterek számítanak. 
A közvállalat nem számolhat el vízfogyasztást, sem számlákat nem bocsáthat ki, az illetékes 

ellenőrző testület által ellenőrizetlen, s hitelesítetlen vízórák leolvasása alapján, melyeken nincs pecsét, a 
vízóra hitelesítését igazoló bizonyítékként.  

A társasházakban az egyes háztartások vízfogyasztását a háztartás taglétszámához mérten állapítják 
meg.  

A közvállalat vízfogyasztást számolhat el, s számlákat bocsáthat ki, egyéni vízórák leolvasása által, 
melyeket egyetlen fogyasztó vízfogyasztásának mérésére építettek be, azzal hogy az egyéni vízórákkal 
rendelkező felhasználók, az egyéni vízmérőkkel maradéktalanul felszerelt üzleti és lakórészekkel rendelkező  
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létesítményekben kötelesek a fő vízóra szerint elfogyasztott vízmennyiség kifizetésére, vagyis az 
egyéni mérők összege és a fő vízóra által mért mennyiség különbségét is, egyenlő arányban elosztván. 
 

46. szakasz 
 

A fogyasztónak jogában áll a vízóra kifogástalansága vizsgálatának igénylésére – rendkívüli 
vizsgálat útján.  

Amennyiben a fogyasztó igénylést nyújt be a használatban álló vízóra rendkívüli vizsgálatára, A 
mértékekről szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.  
 

47. szakasz 
 

A vízóra kifogásolható működése esetén, valamint egyéb esetekben, mikor a vízórával lehetelen az 
elfogyasztott vízmennyiség megállapítása, a fogyasztást a közvállalat állapítja meg, a legutóbbi elszámolási 
időszak alapján, mikor még a vízóra kifogástalanul jelezte az állapotot.  

 
48. szakasz 

 
Az elfogyasztott víz mennyiségének megállapítása a vízóra leolvasásával történik, a fogyasztók 

minden csoportjának esetében, kivéve a beépített vízórával rendelkező fogyasztókat, s akik fogyasztását a 
közvállalat becslései alapján állapítják meg.  

A leolvasás a közvállalat által megállapított időrendben történik, s a díjszabás minden 
módosításakor, de leagalább évente egyszer elvégzendő.  

A fogyasztó köteles a közvállalat felhatalmazott alkalmazottainak hozzáférést biztosítani a vízóra 
leolvasása végett.  
 

49. szakasz 
 

A vízóra leolvasásának végrehajtása alapján, a fogyasztók részére havi számlát kézbesítenek a 
nyújtott szolgáltatások fejében.  

A több lakásból álló lakóépületekben a tartozást az egyes lakások taglétszáma alapján osztják el. 
Az egyéni lakhatással rendelkezők esetében, megállapítást nyer a számlázás havi összege, az előző 

év azonos időszakában megvalósított fogyasztás alapján.  
A vízfogyasztás elszámolása a vízóra leolvasását követően történik, s a fogyasztókhoz e leolvasást 

követő 15 napon belül kézbesítendő.  
 

50. szakasz 
 

A közvállalat köteles a kommunális szolgáltatásokért felszámított számlákat késedelem nélkül 
kézbesíteni, oly határidőn belül hogy a fogyasztó számára lehetővé váljon a megvalósult fogyasztás és 
tartozás figyelemmel kísérése, a legfeljebb egy hónapos elszámolási időszakon belül.  

A közvállalat köteles a nyújtott kommunális szolgáltatásért felszámított számlán feltüntetni az 
említett elemeket, melyek a fogyasztó részére lehetővé teszik:  
-  tartozása összegének ellenőrzését és figyelemmel kísérését; 
- a folyó fogyasztásba való betekintés megvalósítását, a teljes fogyasztás ellenőrzése végett, a nyújtott 
szolgáltatás minőségének arányában.  

A közvállalat köteles a fogyasztó részére, térítésmentesen kézbesíteni a számla részletes tételezését.  
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51. szakasz 
 

Azon fogyasztók akik (mint jogi személyek) fogyasztását havonta legalább egyszer megállapítják, 
kötelesek az elfogyasztott vízért járó díjat a számla vételétől számított 10 napon belül rendezni.  

A több lakásból álló lakóépületek és az egyéni lakóépületek fogyasztói az elfogyasztott vízért 
fennálló kötelezettségüket a számlázó személy általi fizetéssel, banki tolóablaknál vagy a közvállalat 
pénztáránál rendezhetik, valamint világhálón, elektronikus fizetés által, s kötelesek előző havi 
kötelezttségüket a folyó hónap végéig rendezni. 

Az egyéni lakóépületekben élő, átalányban fizető fogyasztók tartozását az előző évi vízfogyasztás 
alapján állapítják meg.  

 
52. szakasz 

 
Az elfogyasztott víz ingyenes: 

- a nyilvános tűzcsapokból történő tűzoltás esetén, 

- a belső vízvezeték-hálózatból való tűzoltás esetén, mely tűzeset a felhatalmazott szerv okiratával 

bizonyítandó. 

 
V. A VÍZZEL VALÓ TAKARÉKOSSÁG 

 
53. szakasz 

 
Vízhiány idején a közvállalat utasításokat ad a fogyasztók részére intézkedések foganatosítására a 

vízhiány következményeinek enyhítése céljából. 
A fogyasztók kötelesek a kibocsátott utasításokat tiszteletben tartani.  

 
54. szakasz 

 
Nagyobb vízhiány s a vízellátást illető egyéb fennakadás esetén, a közvállalat köteles műszaki 

intézkedéseket foganatosítani a fogyasztás korlátozására.  
A közvállalat, vízhiány s egyéb, vízellátási gondok esetén, javasolhatja a Községi Tanács előtt a 

vízfogyasztás szabályzását, illetve  a vízfogyasztás korlátozását vagy annak módját bizonyos fogyasztói 
csoportok részére (az utcák mosása, locsolása, a parkok karbantartása, medencék töltése, szökőkutak 
használata stb.), valamint az előírt korlátozások lebonyolítását s ennek ellenőrzési módját. 

 
VI. A VÍZVEZETÉK ELZÁRÁSA  

 
55. szakasz 

 
A fogyasztó a szolgáltatás nyújtását felmondhatja. 
E felmondás írásban nyújtható be, s tartós vagy ideiglenes lehet.  
A szolgáltatás nyújtása tartósan (véglegesen) csakis lebontott épület esetében igényelhető, a 

csatlakozás felszámolását illető jóváhagyás aláírásával, ideiglenesen pedig lakatlan vagy ideiglenesen 
használatlan épület esetén, mely érdekében a fogyasztó általi, közvállalat iránti igénylés szükségeltetik, a 
szolgáltatás ideiglenes szüneteltetése végett.  

A közvállalat a fogyasztó jelenlétében végrehajtja a vízóra állásának leolvasását és nyilvántartásba 
vételét, s miután a fogyasztó leeresztette a belső hálózat vizét, lecsatlakoztatja a vízellátási rendszerről.  

A nyilvános vízvezeték felmondását és az újbóli csatlakoztatást illető költségek a fogyasztót terhelik.  
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56. szakasz 
 

A vízvezeték elzárását a közvállalat a fogyasztó nyilvános vízvezetékről való lecsatlakoztatásával 
vagy a vízszolgáltatás ideiglenes felfüggesztésével végzi. 

A fogyasztó nyilvános vízvezetékről való lecsatlakoztatása és a vízszolgáltatás ideiglenes 
felfüggesztése a jelen határozat által előírt feltételeknek megfelelően és módon esedékes. 

 
57. szakasz 

 
A közvállalat lecsatlakoztathatja a fogyasztót a nyilvános vízvezetékről, illetve megvonhatja a 

kommunális szolgáltatás nyújtását, amennyiben a fogyasztó nem tesz eleget a nyújtott szolgáltatásért 
felszámított kötelezettségeinek, az első rendezetlen számla beérkezését követő 60 napon át, kivéve 
amennyiben külön törvényes előírás máshogy nem rendelkezik.  

A közvállalat köteles a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt lecsatlakoztatást megelőzően a 
fogyasztót írásban: 

1) figyelmeztetni a kötelezettség szolgáltatás nyújtásáról szóló, általános gazdasági érdekű 
szerződés alapján való rendezésére, 

2) értesíteni arról hogy a jelen bekezdés 1. pontjában tárgyalt kötelezettségeit, az írásos 
figyelmeztetés vételétől számított, legfeljebb 30 napos határidőn belül rendezheti. 

Amennyiben a fogyasztó a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kötelezettség meglétét vagy 
mértékét kétségbe vonná, s folytatja a nyújtott szolgáltatásért felszámított számlák rendezését, a közvállalat 
nem csatlakoztathatja le a fogyasztót a nyilvános vízvezetékről, s nem vonhatja meg tőle a kommunális 
szolgáltatás nyújtását, a vitatott kötelezettség tárgyú bírósági eljárás befejeztéig, kivéve amenyniben külön 
törvényes előírás másként nem rendelkezik.  

 
58. szakasz 

 
A közvállalat a fogyasztótól ideiglenesen megvonhatja a vízszolgáltatást az alábbi esetekben:  

- amennyiben a fogyasztó önkényesen csatlakozott a nyilvános vízvezetékhez vagy a közvállalat 
jóváhagyása nélkül belső hálózatához vagy csatlakozásához más jogi vagy természetes személy épületét 
csatlakoztatta, 
- a vízfogyasztás felmondása esetén, 
- amennyiben a vízóra aknája szennyezett, eltömődött, hozzáférhetetlen, vagy kifogásolható, a fogyasztó 
pedig nem hárította el a hiányosságokat a közvállalat általi, írásos figyelmeztetést követően sem, 
- amenyniben a fogyasztó belső hálózata veszélyezteti a fogyasztó s a többi felhasználó egészségét, illetve a 
nyilvános vízvezeték vizének minőségét, 
- amennyiben meghibásodás vagy üzemzavar lép fel a fogyasztó belső hálózatában, 
- amennyiben a fogyasztó nem tartja tiszteletben a Községi Tanács által előírt, vízfogyasztás módjáról szóló, 
jelen határozat 53. szakaszában tárgyalt utasítást, s intézkedéseket, 
- amennyiben a fogyasztó bármilyen intézkedséeket foganatosít a vízórát vagy csatlakozást illetően, melyre 
maga jogosulatlan, 
- amennyiben a fogyasztó önálló vízellátó rendszert csatlakoztat a nyilvános vízvezeték belső hálózatához, 
- amennyiben az épület műszaki átadását követően az építtető elmulaszja a közvállalat részére megküldeni 
az épület új tulajdonosairól vagy bérlőiről szóló adatokat, és  
- amenyniben a fogyasztó nem biztosít megfelelő vízelvezetést. 

 
59. szakasz 

 
A lecsatlakoztatás okainak megszűntével, a közvállalat köteles a fogyasztó visszacsatlakoztatására 

azonnal, de legkésőbb két nappal a lecsatlakoztatás okának megszüntetéséről szóló bejelentés vételét 
követően.  
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A jelen határozat 58. szakaszának 1. bekezdésében felsorolt esetekben felmerülő lecsatlakoztatási és 
visszacsatlakoztatási, valamint egyéb költségek a fogyasztót terhelik.  

 
60. szakasz 

 
Amennyiben a fogyasztó a vízellátó rendszerről való, ideiglenes lecsatlakoztatását követően, a jelen 

határozat 57. szakaszában tárgyalt kötelezettségek rendezését elmulasztja, a közvállalat a három hónapos 
határidő leteltével tartósan, véglegesen megvonja a vízellátást, illetve végrehajtják a csatlakozás 
felszámolását.  

 
61. szakasz 

 
A fogyasztó köteles felmondani a szolgáltatás használatát amennyiben tartósan felhagy az illető 

lakó- illetve üzleti helyiségek használatával, elbirtoklás vagy kiköltözés miatt.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt esetben a fogyasztó köteles a közvállalat részére írásos 

felmondást kibocsátani, legkésőbb a beállt változást követő 15 napon belül. 
Az írásos felmondás tartalmazza: 

- az addigi fogyasztó teljes nevét, személyi törzsszámát és postacímét, 
- az új fogyasztó teljes nevét, személyi törzsszámát és postacímét, 
- a tulajdonjog, illetve használati jog átviteléről szóló bizonylatot,  
- az elszámolás tárgyát képező hely számát és postacímét. 

Az írásos felmondás benyújtásáig, a szolgáltatás használatából eredő kötelezettségek teljes egészben 
az addigi fogyasztót terhelik.  

 
VII. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI  

 
62. szakasz 

 
A fogyasztó köteles:  

1. írásos úton igényelni a nyilvános vízvezetékre való csatlakoztatást, a jelen határozat által megkövetelt 
adatok és bizonylatok melléklésével, 
2. a vízszolgáltatás szempontjából lényeges, midnen változást bejelenteni, legkésőbb 5 nappal a változás 
beálltát követően, 
3. saját, belső hálózatát kifogástalan állapotban tartani, 
4. amennyiben hibát észlel a nyilvános vízvezetékre való csatlakoztatásánál, erről a közvállalatot azonnal 
értesíteni, 
5. a vízóra aknájáról s ennek karbantartásáról saját terhére gondoskodik, 
6. a közvállalat felhatalmazott személyei részére megengedi és lehetővé teszi az épületbe, vagy ennek külön 
részébe, vagy ennek telkére való belépést, a vízóra leolvasása, a vízvezeték csatlakozásának karbantartása és 
a belső hálózat nyilvános vízvezetékre gyakorolt hatásának ellenőrzése végett, 
7. a saját fogyasztását mérő, egyéni vízórát saját terhére karbantartja, s meghibásodás esetén a közvállalatot 
erről azonnal értesíti, 
8. a közvállalat részére, a nyújtott kommunális szolgáltatás ellenértékeként, díjat fizet. 

 
VIII. ELLENŐRZÉS 

 
63. szakasz 

 
A jelen határozat alkalmazásának felügyeletét Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 

kommunális teendőkre illetékes osztálya látja el.  
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64. szakasz 
 

A jelen határozat végrehajtása feletti, felügyeleti teendőket az illetékes osztály látja el, kommunális 
felügyelője által.  

 
65. szakasz 

 
A felügyeleti ellenőrzés lebonyolításakor a kommunális felügyelő, törvénnyel előírt jogain és 

kötelezettségein kívül, az alábbi jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik:  
1. hogy ellenőrizze hogy a közvállalat működését és ténykedését a jelen határozat 7. szakaszával 
összhangban szervezi-e; 
2. hogy ellenőrizze hogy a közvállalat a jelen határozat 9. szakaszával összhangban intézkedik-e; 
3. hogy ellenőrizze hogy a fogyasztó saját belső hálózatát kifogástalan állapotban tartja-e, hogy ésszerűen 
fogyasztja a vizet, s hogy tiszteletben tartja a jelen határozat rendelkezéseit (18. szakasz); 
4. hogy ellenőrizze hogy a fogyasztó a jelen határozat 28. szakaszának 2. bekezdése szerint jár-e el; 
5. hogy ellenőrizze hogy a közvállalat foganatosított-e műaszki intézkedéseket a fogyasztás korlátozására, a 
jelen határozat 54. szakaszának 1. bekezdésével összhangban; 
6. hogy ellenőrizze hogy a fogyasztó a jelen határozat 62. szakaszával összhangban jár-e el. 

 
66. szakasz 

 
A felügyeleti ellenőrzés ellátásakor a kommunális felügyelő az alábbiakra nyer jogosultságot: 

1. hogy végzés által utasítsa a közvállalatot annak működésének és ténykedésének a jelen határozat 7. 
szakaszával összhangban való lebonyolítására; 
2. hogy végzés által utasítsa a fogyasztót hogy saját belső hálózatát kifogástalan állapotba hozza és tartsa, 
hogy ésszerűen fogyasszon, s hogy tartsa tiszteletben a jelen határozat rendelkezéseit (18. szakasz); 
3. végzéssel által utasítsa a fogyasztót a jelen határozat 28. szakasza 2. bekzdésével összgangban való 
intézkedésre; 
4. végzés által utasítsa a közvállalatot a fogyasztás korlátozását illető műszaki intézkedések foganatosítására 
(54. szakasz, 1. bekezdése); 
5. kihágási feljelentést tegyen; 
6. igényelje kihágási eljárás indítását, illetve gazdasági szabálysértés, vagy bűncselekmény feljelentését, 
amennyiben úgy ítéli hogy az előírások megszegése miatt kihágás, gazdasági szabálysértés vagy 
bűncselekmény történt; 
7. egyéb, törvény, az ez alapján hozott okiratok s a jelen határozat által megállapított intézkedések 
foganatosítása. 

 
67. szakasz 

 
Amennyiben a kommunális felügyelő, felügyelet ellátásakor megállapítja hogy az előírást nem 

alkalmazták, vagy hogy szabálytalanul alkalmazták, az ellenőrzés napjától számított, legfeljebb 15 napnyi 
határidőn belül végzést hoz a megállapított szabálytalanságok elhárításáról s határidőt szab ennek 
foganatosítására.  

A kommunális felügyelő végzése ellen folyamodvány nyújtható be, a Községi Tanács részére, az 
illető végzés vételétől számított 15 napnyi határidőn belül.  

A folyamodványról a Községi Tanács az ennek vételétől számított, 30 napos határidőn belül dönt.  
A folyamodvány a kommunális felügyelő végzésének végrehajtását nem halaszthatja el. 
A Községi Tanács végzése a közigazgatási eljárásban végleges, s ez ellen már csak közigazgatási 

per indítható.  
 

68. szakasz 
 

A kommunális felügyelő, tevékenységének ellátásakor a Szerb Köztársaság felügyelői 
szolgálataival működik együtt, a törvénnyel összhangban.  
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A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt együttműködés magába foglalja különösen: a kölcsönös 
tájékoztatást, az információk cseréjét, közvetlen segítségnyújtást, közös intézkedést, s a kommunális 
felügyelőség szempontjából lényeges tevékenységek ellátását.  

 
IX. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK  

 
69. szakasz 

 
Kihágásért, 50.000 és 1.000.000 dinár közötti pénzbírsággal sújtandó a közvállalat: 

1. amennyiben nem a jelen határozat 9. szakaszának rendelkezéseivel összhangban járna el; 
2. amennyiben nem a jelen határozat 66. szakasza 1. bekezdésének 1. és 4. pontja szerinti felhatalmazás 
értelmében eljáró kommunális felügyelő végzését tiszteletben tartva járna el.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kihágásért az illető jogi személy felelős személye 5.000 és 75.000 
dinár pénzbírsággal sújtható. 
 

70. szakasz 
 

Kihágásért, 50.000 és 1.000.000 dinár közötti pénzbírsággal sújtandó az illető jogi személy:  
1. amenyiben megengedi hogy más természetes vagy jogi személy épülete saját belső vízvezeték-
hálózatához vagy a bekötő vezetékhez csatlakozzon, a közvállalat jóváhagyása nélkül (13. szakasz, 6. 
bekezdés); 
2. amennyiben önálló vízellátó rendszerét a nyilvános vízvezeték-hálózatra köti (17. szakasz); 
3. amennyiben önkényesen csatlakozik a nyilvános vízvezetékre (25. szakasz, 1. bekezdés); 
4. amennyiben törvénytelen beavatkozást eszközöl a pecsét károsodását vagy elátvolítását okozván (30. 
szakasz, 3. bekezdés); 
5. amennyiben belső vízvezeték-hálózatát a vízóra előtt csatlakoztatja a bekötő vezetékhez (36. szakasz); 
6. amennyiben jogosulatlanul kezeli a nyilvános vízvezeték szelepeit, csaptelepeit (37. szakasz, 1. 
bekezdés); 
7. amenyniben elmulasztja a jelen határozat 62. szakasza szerinti intézkedést; 
8. amennyiben elmulasztja a kommunális felügyelő jelen határozat 66. szakasza 1. bekezdésének 2. és 3. 
pontjából eredő felhatalmazása alapján kibocsátott végzése folytáni intézkedést.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kihágásért az illető jogi személy felelős személye 5.000 és 75.000 
dinár közötti pénzbírsággal sújtható. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kihágásért a vállalkozó 10.000 és 250.000 dinár közötti 
pénzbírsággal sújtható. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kihágásért a természetes személy 5.000 és 75.000 dinár közötti 
pénzbírsággal sújtható. 

 
71. szakasz 

 
A jelen határozat 28. szakszának 3. bekezédésben tárgyalt kihágásért kihágási meghagyást 

bocsátnaak ki az alábbi összegekben: 
1) természetes személy esetében 2.500 dinár; 
2) jogi személy felelős személye esetében 2.500 dinár; 
3) vállalkozók esetében 10.000 dinár: 
4) jogi személyek esetében. 10.000 dinár. 

 
72. szakasz 

 
A kihágási meghagyás az alábbi utasításokat és felszólításokat tartalmazza:   

1) hogy a meghagyás terheltje, amennyiben felelősséget vállal, s a kihágási meghagyás vételétől számított 8 
(nyolc) napon belül a kiszabott bírság felét rendezi, az összeg másik fele alól mentesül;  
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2) hogy a meghagyás terheltje felelősséget vállalhat a tárgyalt meghagyás vételétől számított 8 (nyolc) 
napon túl is, a végrehajtási eljárás megindulta előtt, a kiszabott bírság teljes összegének rendezésével;  
3) a meghagyás terheltje részére, amennyiben kihágási felelősséget nem vállal, jogában áll a meghagyás 
vételétől számított 8 (nyolc) napon belül, keresetet benyújtani, bírósági rendezés végett, a meghagyás 
személyes vagy postai úton való, illetékes kihágási bírósághoz való benyújtásával, a bíróság feltüntetésével;  
4) hogy a meghagyás terheltje, az ez által megállapított bírságon kívül a bírósági illetékek törlesztésére is 
kötelezhető, a bírósági döntés igénylésekor, amennyiben a bíróság elmarasztalná;  
5) hogy a kihágási meghagyás véglegessé és végrehajtandóvá válik a meghagyás vételétől számított, említett 
8 (nyolc) napos határidő elteltével, s amennyiben a terhelt e határidőn belül nem rendezi a bírságot, vagy 
nem nyújt be bírósági keresetet a kibocsátott meghagyás ügyében;  
6) hogy a terhelt kötelezhető a kényszerfizettetésről szóló végzés által megszabott, eljárási költségek 
rendezésére is, kényszerfizettetés esetén; 
7) hogy a természetes személy, vállalkozó vagy jogi személy felelős személye, mint a kihágási meghagyás 
terheltje, a bírság összege rendezésének elmulasztása esetén börtönbüntetéssel vagy közérdekű munkával is 
sújtható.  

 
X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
73. szakasz 

 
A közvállalat, az érvényben levő törvénnyel, s a tárgyalt területet szabályzó más előírásokkal 

összhangban, részletesebben, külön szabályzattal szabályozza a fogyasztók által benyújtott felszólamlások 
és panaszok megoldásának módját. 

 
74. szakasz 

 
Kivételesen, a helyi közösségek területén, Topolya lakott településen kívül, a helyi közösségek 

elvégeznek bizonyos feladatokat az ivóvízellátás kommunális tevékenységének végzéséhez szükséges 
feltételek biztosításával kapcsolatban, ilyenek: a vízellátásra szolgáló objektum javítása és karbantartása, a 
vízóra karbantartása, a vízóra leolvasása, az elhasznált víz utáni térítmény elszámolása és megfizettetése.  
 

Az elhasznált víz utáni térítményt a helyi közösségek célirányos bevételként befizetik a községi 
költségvetésbe, s a község a törvénnyel és a helyi közösségek elfogadott pénzügyi tervével összhangban 
ebből fogja finanszírozni a vízellátásra szolgáló kommunális objektumok kiépítéséhez, karbantartásához és 
működéséhez szükséges szervezeti, anyagi és egyéb feltételeket, valamint a további költségeket, amelyek az 
előző bekezdésben említett feladatok végzése során felmerülnek a helyi közösség területén.  
 

75. szakasz 
 

Mindarra amit e határozat nem szabályozna, az érvényben levő, A kommunális tevékenységekről 
szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.  

 
76. szakasz 

 
E határozat életbe lépésével érvényét veszíti A vízkitermelésről és –elosztásról szóló határozat 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 1997/5, 2000/5. és 2004/15. szám).  
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77. szakasz 
 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-21/2016-V Saša Srdić s. k.  
Kelt: 2016.12.05. a Községi Képviselő-testület  
TOPOLYA                                                                                                      elnöke 
 
187. 

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 4. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2011/88. szám),  A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja 
és ugyanezen törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 
2014/83. szám) és Topolya község Statútutma 42. szakasza1. bekezdésének 7. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete, annak  2016. december 5-i ülésén meghozta az alábbi  

 
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN KELETKEZŐ SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKVÍZ 
ELVEZETÉSÉRŐL ÉS TISZTÍTÁSÁRÓL  

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.szakasz 

 
E határozat előírja a Topolya község területén keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetéseként és 

tisztításaként végzendő, kommunális tevékenység teendői szervezésének feltételeit és módját, emellett más 
kérdéseket is szabályoz, a tárgyalt kommunális szolgáltatás nyújtásával és használatával kapcsolatban.  

  
2. szakasz 

 
 A szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének és tisztításának a szennyvíz, csapadékvíz és felszíni vizek 
közterületről való begyűjtése és eltávolítása minősül, utcai szennyvízcsatorna-hálózat, vizesárkok, lecsapoló 
vezetékek és egyéb módszerek által, ezenkívül e vizek tisztítása és a szennyvízcsatorna-hálózatból, leeresztő 
csatornákból s más, víztisztító létesítményekből való leeresztése, az emésztőgödrök tisztítása, a kommunális 
szennyvíz befogadására előirányzott szerelőaknák rendezése és karbantartása, valamint a használt víz 
begyűjtése a fogyasztók utcai csatlakozásaiból, ennek szennyvízcsatorna-hálózattal való elvezetése, 
tisztítása s e hálózatból való leeresztése minősül.  
 

3.szakasz 
 

 A jelen határozat értelmében, felhasználónak minősül minden jogi és természetes személy, melyek 
létesítménye, épülete a szennyvíz és csapadékvíz elvezetésére szolgáló műszaki rendszerre csatlakoztatott (a 
továbbiakban: nyilvános szennyvízcsatornázás), mégpedig a jelen határozat által előírt módon, emellett az 
emésztőgödrök tisztítását illető szolgáltatást felhasználó személyek.  
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4.szakasz 
  
 Nyilvános szennyvíz-csatornázás alatt, a jelen határozat értelmében, a szennyvíz valamint a 
csapadékvíz elvezetésére szolgáló, közterületen kiépített, nyilvános csatornarendszer értendő.  

 
5.szakasz 

 
Nyilvános szennyvízcsatornának (a továbbiakban: szennyvíz-csatorna)az alábbiak minősülnek: 
1. utcai csatorna-hálózat, melyet az alábbiak alkotnak: 

- zárt csatornák  
- revíziós aknák  
- szellőztető berendezések  
- szennyvíz-csatornázási csatlakozások  

2. szivattyútelepek  
3. szennyvíz-tisztító berendezések  
4. tömbösített csatornázás – elosztó hálózat – lakótömbök esetén, az épület végső revíziós 

aknájától a főcsatornáig terjedően. 
 

 6.szakasz 
 
 Nyilvános csapadékvíz-csatornának (a továbbiakban csapadék-csatorna) az alábbiak minősülnek: 

1. utcai csapadékcsatorna-hálózat, melyet az alábbiak alkotnak: 
- zárt és nyitott csatornák (vizesárkok) 
- revíziós aknák  
- utcai lefolyók  
- ülepítők  
- csatornázási csatlakozások  

2. szivattyútelepek 
3. csapadék- és talajvizet elvezető csatornahálózat, melyet az alábbiak alkotnak: 

- meliorációs csatornák, 
- áteresztők. 

 
7.szakasz 

 
 Emésztőgödör alatt, külön kiépített gödrök értendők, az építési és tisztasági/egészségügyi és 
urbanisztikai feltételekkel összhangban, melyek a hulladékvíz begyűjtésére és ülepítésére szolgálnak, oly 
helyeken ahol szennyvízcsatorna-hálózat még nem épült ki.  
 

8.szakasz 
 

A hulladék és csapadékvíz elvezetését valamint tisztítását, mint kommunális tevékenységet, 
Topolya község területén a Komgrad Kommunális Építési Közvállalat látja el (a továbbiakban: közvállalat). 
 

9.szakasz 
 

A kommunális hulladékvizet befogadó, nyilvános csatorna-hálózatot és aknákat a közvállalat kezeli, 
mely köteles ezeket használhatóság szempontjából felkészített állapotban tartani, valamint gondoskodni 
ennek megújításáról és teljesítőképességének növeléséről, valamint az illető létesítményekkel kapcsolatos 
törvényes és egyéb kötelezettségnek való elégtételről.  

A szennyvízcsatornázás belső berendezéseit azok tulajdonosai tartoznak karbantartani.  
Az emésztőgödör tisztításáról és karbantartásáról a felhasználó gondoskodik, a közvállalat által.  
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10.szakasz 
 

A szennyvízcsatornázás (ideértve a tömbösített csatornázást is), csapadék-csatornázás és a 
kommunális hulladékvizeket befogadó aknák kiépítését, valamint a csapadék-csatornázás és az említett 
aknák karbantartása, valamint használhatóság szempontjából felkészített állapotban tartását Topolya községi 
költségvetéséből fedezik.  

A szennyvíz elvezetése és tisztításaként ismeretes kommunális tevékenység ellátását, emellett az 
emésztőgödrök tisztítását, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat karbantartását (a tömbösített csatornázást 
ideértvén) és használhatóság szempontjából felkészített állapotban tartását az illető kommunális szolgáltatás 
nyújtásáért felszámított díjazásból fedezik.  
 

 
II. NYILVÁNOS SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁS KIÉPÍTÉSE  

 
11.szakasz 

 
 A nyilvános szennyvíz-csatornázás kiépítését azon kivitelező végzi, akit e feladattal, az építtető a 
törvénnyel összhangban megbízott.  

A közvállalat, az építtető igénylésére, műszaki adatokat s külön feltételeket bocsát ki a nyilvános 
csatornázás kiépítését illető terv elkészítéséhez.  
 A nyilvános csatornázás kiépítéséhez szükséges műszaki iratanyaghoz a közvállalat előzőleges 
jóváhagyása szükségeltetik, a műszaki és egyéb feltételek kielégítettségének szempontjából.  
Nyilvános csatornázás csakis közterületen épülhet, hitelesített tervanyag s kibocsátott építési engedély 
alapján. 
 

12.szakasz 
 

 A munkálatok kivitelezője a nyilvános csatornázás kiépítésének megkezdéséről köteles a 
közvállalatot írásban értesíteni, mégpedig legalább három nappal e munkálatok megkezdése előtt.  
 A közvállalat, a nyilvános csatornázás kiépítése feletti, osztott jellegű felügyelet ellátásakor, köteles 
írásban figyelmeztetni a kivitelezőt amennyiben e munkálatok nem a jóváhagyott tervanyag és építési 
engedély szerint folynának. 

Az előző bekezdésben tárgyalt esetben, a közvállalat értesíti az építési és kommunális felügyeletet, e 
munkálatok ideiglenes leállítását illető intézkedések foganatosítása végett.  
 

13.szakasz 
 
 A kiépítés befejeztét követően, a nyilvános csatornázás a meglevő nyilvános csatorna-hálózatra csak 
akkor csatlakoztatható, amennyiben kibocsátották annak használatba vételi engedélyét.  

A kiépített, nyilvános csatornázás meglevő nyilvános csatorna-hálózatra való csatlakoztatását a 
közvállalat végzi, az építtető igénylésére.  
 Tilos a szennyvíz-csatornázás csapadékvizes csatorna-hálózatra illetve csapadékvizes csatornázás 
szennyvízcsatorna-hálózathoz való csatlakoztatása. 

 
14.szakasz 

 
 Az építtető köteles a közvállalat részére kezelésre bocsátani a nyilvános csatornázást, annak 
kiépítését követően, mégpedig a használatba vételi engedély elnyerésétől számított 30 napon belül.  
 A közvállalat nem bocsátja ki a csatornázás csatlakoztatásának építési feltételeit amíg az építeető nem 
bocsátja kezelésére a kiépített nyilvános csatornázást.  
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III.A NYILVÁNOS CSATORNAHÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS  
 

15.szakasz 
 

Az épület vagy az utcában levő, vagy a kiépített, nyilvános csatornázással rendelkező utcával 
határos létesítmény belső csatornázását az illető csatorna-hálózathoz csatlakoztatni kell.  

A nyilvános csatorna-hálózathoz csatlakoztatni kell az épületet, illetve létesítményt is, melynek saját 
víznyerő forrása van.  

A szennyvizet elvezető, belső szerelvények csatlakoztatása csakis a szennyvízcsatorna-hálózathoz 
történhet.  
 A csapadékvizet elvezető, belső szerelvények csatlakoztatása csakis a csapadékvizes csatorna-
hálózathoz történhet.  
 

16.szakasz 
 

A szennyvizet elvezető, belső szerelvények nyilvános csatorna-hálózathoz való csatlakoztatása 
közvetlenül, a csatornázási csatlakozáson át történhet.  
 A csatornázási csatlakozás a nyilvános csatorna-hálózattal való, csővezetékes összeköttetés, az első 
revíziós aknáig, vagy csöves revízióig, mely a rendezési vonal mögött helyezkedik el.  
 A jelen szakasz 2. bekezdésében tárgyalt csatornázási csatlakozás lehető legkisebb átmérője 150 
mm. Amennyiben az építtető, illetve a felhasználó 150 mm-nél nagyobb átmérőjű vezetékkel való 
csatlakoztatást tervezett, köteles előzőlegesen elnyerni a közvállalat jóváhagyását.  
 Egy kataszteri telekkel csak egyetlen csatornázási csatlakozás létesíthető, az illetékes közvállalat 
által kibocsátott műszaki feltételekkel összhangban. Az egy kataszteri telken kiépült minden lakó-, üzleti és 
vegyes rendeltetésű létesítmény belső szerelvényei egyetlen csatornázási csatlakozással csatlakoztatandók.  
 A jelen szakasz 4. bekezdésétől eltérően, amennyiben igazolt okok és műszaki feltételek is 
fennállnak több csatornázási csatlakozás létesítéséhez, a közvállalat jóváhagyást, illetve műszaki feltételeket 
bocsáthat ki, legfeljebb két csatornázási csatlakozásra azon feltétel mellett hogy e telek két közterület jellegű 
területtel (utcával) legyen határos, melyekben kiépített csatornázás van.  
 A jelen szakasz 5. bekezdésének értelmében vett, igazolt okoknak több önálló lakó-, üzleti és 
vegyes rendeltetésű épület azonos kataszteri telken való megléte minősül. 
Az egy társasházi jellegű épület keretében levő, egymástól független, külön bejárattal rendelkező építési 
egységek, e határozat értelmében külön épületnek minősülnek, s külön csatornázási csatlakozással kell 
rendelkezniük.  
 A jelen szakasz 7. bekezdésétől eltérően, a jelen határozat hatályba lépése előtt épített létesítmények 
előző bekezdésben tárgyalt módon való csatlakoztatása nem kötelező, amennyiben erre műszaki feltételek 
nem állnak fenn.  
 

17.szakasz 
 

A közvállalat nem nyújthat kommunális szolgáltatást az építési engedély nélkül épített vagy 
felújított létesítményeket illetően.  

A jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően, a közvállalat nyújthat ideiglenes kommunális szolgáltatást, 
az építési engedély nélkül épült, illetve felújított létesítményeket illetően, azzal a feltétellel hogy a 
tulajdonos az illetékes szervnél idejében bejelentette az építési engedély nélkül épült, illetve felújított 
létesítményét, az építés engedélyeztetésének és a használatbavételi engedély elnyerése végett, illetve ha a 
törvény által szabott határidőn belül igényelte a törvényesítést.  
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18.szakasz 
 

A felhasználó saját akaratából s erejéből nem csatlakoztathat belső csatornázási szerelvényeket a 
nyilvános csatornázással, s amennyiben ilyen csatlakoztatást kiviteleztek, a közvállalat ezt lecsatlakoztatja.  

A csatornázási csatlakozások kivitelezési munkálatait és a belső szerelvények nyilvános 
csatornázással való csatlakoztatását a közvállalat végzi, az építtető igénylésére.  
Az előző bekezdésben tárgyalt, nyilvános csatornázással való csatlakoztatást a közvállalat által kidolgozott 
tervanyaggal összhangban hajtandó végre.  

A kommunális vállalat elvégzi a csatornázási csatlakozás bejegyzését s írásos bizonylatot bocsát ki a 
csatlakozás használatra bocsátásáról és nyilvános csatornázáshoz való csatlakoztatásáról.  
 

19.szakasz 
 

Amennyiben csatornázási csatlakoztatások vagy nyilvános csatornázás javítását vagy újjáépítését 
végzi, a közvállalat nem köteles beszerezni a felhasználók jóváhagyását e munkálatokhoz, azonban köteles a 
csatlakozáson szükséges munkálatok kivitelezéséről a felhasználót értesíteni, annak kivételével, mikor e 
munkálatokat sürgős esetben kell ellátni, s mely esetben a felhasználót a végrehajtott munkálatokról utólag 
értesítik.  

 
20.szakasz 

 
 Az ipari létesítmények nyilvános csatornázásra való csatlakoztatása csak akkor engedélyezhető ha 
kihelyezték a megfelelő berendezéseket az elsődleges szennyvíz-tisztításhoz, s a leeresztett szennyív 
minőségének és mennyiségének ellenőrzéséhez, az előírt vízminőség biztosítása mellett.  
 

21.szakasz 
 

A felhasználó köteles a belső szerelvények nyilvános csatornázásra való csatlakoztatását követően 
használaton kívül helyezni az emésztőgödröt (kiüríteni, megtisztítani és fertőtleníteni) a csatlakoztatást 
követő 30 napon belül.  

A meglevő falazott (ásott) kutak nem használhatók emésztőgödörként, csakúgy mint más, 
szabálytalanul épített létesítmények sem.  

Az emésztőgödör nem csatlakoztatható a nyilvános csatornázással.  
Az emésztőgödrök tulajdonosai, illetve használói felelősek ezek tisztításáért és karbantartásáért, 

illetve szabályos használatáért, a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban.  
Tilos felszíni vizek emésztőgödörbe való leeresztése.   
Az emésztőgödrök tisztítása csakis oly időben és módon történhet mely által szennyezéstől védhető 

a légkör és a környezet, s a tisztítás által okozott mindenfajta szennyeződés azonnal eltávolítandó.  
A közvállalat köteles a felhasználók igénylésére végrehajtani az emésztőgödör tisztítását, valamint a 

fekália és szennyvíz különleges gépjárművel való elszállítását. 
A közvállalat köteles a fekáliát és szennyvizet a kommunális szennyvíz befogadására létesített 

aknába ereszteni.  
 

IV. A CSATORNÁZÁS FELHASZNÁLÓINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

22.szakasz 
 

A csatornázás belső szerelvényei teljes egészében a felhasználók által karbantartandó és 
használandó.  

A felhasználó köteles saját belső csatornázási szerelvényeit kifogástalan állapotban tartani, a jelen 
határozat rendelkezéseit tiszteletben tartani, s váratlan meghibásodás esetén (csőtörés vagy csőrepedés 
esetén) köteles e meghibásodást annak fellépését, illetve megállapítását követően azonnal elhárítani.  
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A felhasználó köteles a revíziós aknát karbantartani, oly módon hogy lehetővé tegye a belső 
csatornázási szerelvények rendes működését, valamint az aknában való akadálytalan munkát.  

Amennyiben a csatornázás felhasználója, belső csatornázási szerelvényeinek használata által, a 
nyilvános csatornázás dugulását vagy kárát okozza, köteles viselni a meghibásodás elhárításának költségeit.  

 
23.szakasz 

 
A felhasználó köteles csatornázási csatlakozás minden meghibásodásáról és károsodásáról a 

közvállalatot haladéktalanul értesíteni.  
Tilos a csatornázási csatlakozás felhasználó általi, önerőből történő javítása és átalakítása.  
A felhasználó köteles a közvállalat felhatalmazott személyeinek részére lehetővé tenni az épületbe 

vagy építménybe, esetleg a létesítményhez tartozó területre való belépést, a belső szerelvények s a revíziós 
akna kifogástalanságának ellenőrzése, illetve szennyvíz-mintavétel végett.  

A felhasználó köteles a közvállalt részére írásban jelenteni minden változást, mely a kommunális 
szolgáltatás nyújtására és megfizettetésére vonatkozik, mégpedig haladéktalanul, vagy legkésőbb e változás 
beálltának másnapján.  
 

24.szakasz 
 

A felhasználó lemondhat a kommunális szolgáltatás használatáról, mégpedig írásban, legalább 15 
nappal az illető szolgáltatás használatának felfüggesztése előtt.  

A felhasználó köteles a közvállalat részére a nyújtott szolgáltatástmegfizetni, az illető szolgáltatás 
igénybe vételének felmondásáig.  

A kommunális szolgáltatást nem mondhatják fel a több lakást tartalmazó épületek egyes 
felhasználói és egyéb olyan felhasználók, melyek lecsatlakoztatása akadályokat gördítene más felhasználók 
részére való szolgáltatás nyújtása elé, műszaki feltételek tekintetében.  

A kommunális szolgáltatás használata tartósan csakis lebontott épület esetében lehetséges, 
ideiglenes felmondás pedig történhet lakatlan vagy ideiglenesen használatlan épület esetén.  

A közvállalat köteles a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt felmondás vételétől számított 8 napon 
belül lezárni a csatlakozást.  

 
25.szakasz 

 
A felhasználó nem hagyhatja jóvá, s nem hajthatja végre más épület csatlakoztatását saját, nyilvános 

csatornázáshoz való csatlakozásán át.  
Azon felhasználó részére, aki a tárgyalt épületet törvénytelenül a nyilvános csatornázásra 

csatlakoztatta, a kommunális felügyelőség utasításában határidőt szab az illetékes szerv jóváhagyásának 
beszerzésére vagy a nyilvános csatorna-hálózatról való, önerőből történő lecsatlakozásra.  

Amennyiben a felhasználó a megszabott határidőn belül nem cselekszik az utasítás szerint, a 
kommunális felügyelő utasítást bocsát ki a közvállalat részére az ilyen felhasználó nyilvános csatorna-
hálózatról való lecsatlakoztatására.  

Az előző bekezdésben tárgyalt lecsatlakoztatási költségek a felhasználót terhelik.  
 

26.szakasz 
 

Az esővíz elvezetésére előirányzott csatornázásba tilos a lakó-, közmű- és ipari létesítményekből 
származó, illetve ipari szennyvíz leeresztése, tekintet nélkül arra hogy előzőleg megtörtént-e ennek belső 
tisztítóberendezésekkel való tisztítása.  

A szennyvízcsatorna-hálózatba tilos a lefolyók által lecsapolt területekről (tetők, udvarok, ösvények 
s más betonfelületek) származó csapadékvíz, csakúgy mint az utcák s más közterületek tisztításakor és 
locsolásakor keletkező víz leeresztése. 
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27.szakasz 
 

A nyilvános szennyvízcsatorna-hálózatba és ennek belső szerelvényeibe tilos a csatornázást, vagy az 
emberi egészséget károsító anyagok leeresztése vagy beszórása, különösképpen pedig:  

a) savat, alkáli fémeket és különféle sókat, vagy benzint, olajat, zsírt, illetve általánosságban 
agresszív anyagot tartalmazó víz leeresztése, mely anyagok oldhatják a csatornázás vezetékeinek anyagát;  

b) fertőző vagy élősködő jellegű kórok terjesztését okozó anyagok, illetve sugárveszélyes anyagok 
leeresztése;  

c) mérgező és robbanó gázokat termelő vagy a csatornázásra illetve környezetre egyéb káros 
hatással levő anyagok leeresztése;  

d) szilárd anyagok (homok, kő, föld, fa, fém, üveg, műanyag, rostos anyagok, toll, kátrány, 
belsőségek és más hasonló szilárd anyagok) vagy növelt viszkozitással rendelkező anyagok leeresztése, 
melyek károsíthatják a csatornázást, vagy veszélyeztethetik ennek szabályos működését;  

e) emésztőgödrökből és hulladéklerakókból származó szennyvíz leeresztése;  
f) gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok, mint: kőolaj és annak könnyű és nehéz származékai, 

valamint egyéb szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú, gyúlékony és robbanékony anyagok leeresztése.  
 

28.szakasz 
 

Ha a csatornázás felhasználója az előző szakaszban tárgyalt anyagokkal szennyezett vizet kíván a 
csatorna-hálózatba ereszteni, ezt köteles előzőlegesen, a törvény által szabott határértékig tisztítani, saját 
tisztítóberendezés által.  

A csatornázás felhasználója csakis az előző bekezdésben tárgyalt feltételek közötti és módon való 
tisztítást követően ereszthet le szennyvizet a nyilvános csatornahálózatba.  

A felhasználó köteles a csatornába eresztett szennyvíz minőségének a csatornába való leeresztés 
helyén való, rendszeres, hathavi ellenőrzésére.  

Az előző bekezdésben tárgyalt ellenőrzés a szennyvíz minőségének kivizsgálására felhatalmazott 
laboratórium által történhet, a felhasználó költségére.  
    

29.szakasz 
 
 A szennyvíz minőségének rendes ellenőrzésekor való, 27. szakaszban tárgyalt mintavételkor 
helyszíni jegyzőkönyv készül.  

Amennyiben a szennyvíz felhasználója nem végzi rendszeresen a csatornába eresztendő szennyvíz 
minőségi vizsgálatát, ezt a közvállalat is megteheti, rendkívüli ellenőrzés keretében.  

A csatorna-hálózat felhasználója köteles lehetővé tenni az ellenőrzés helyéhez való akadálytalan 
hozzáférést, s mely ellenőrzés előzőleges bejelentés nélkül is történhet.  

 
30.szakasz 

 
Tekintet nélkül arra hogy a szennyvizet közvetlenül vagy belső tisztítóberendezés által ereszti le, 

amennyiben a csatorna-hálózat felhasználója által leeresztett szennyvíz minőségi ellenőrzésének eredménye 
nem áll összhangban az előírt tisztasági és műszaki feltételekkel s e határozattal, vagy bebizonyosodik hogy 
az illető szennyvíz közvetlen veszélyt jelent az emberi egészségre, vagy a csatornázási közművek zavartalan 
működésére és üzembiztonságára, a csatorna-hálózat felhasználója köteles intézkedéseket foganatosítani a 
szennyezés csökkentésére, illetve a szennyvíz előírt határértékeknek megfelelő állapotba hozására.  
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V. A KÖZVÁLLALAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
 

31.szakasz 
 

A közvállalat köteles munkáját és gazdálkodását oly módon szervezni hogy különösen az alábbiakat 
biztosítsa:  

1. a kommunális tevékenység ellátásának tartóssága, illetve folytonossága;  
2. a kommunális szolgáltatás mértéke és fajtája által eléri a felhasználók igényei kielégítésének 

szükséges szintjét;  
3. a kommunális szolgáltatás megfelelő minősége;  
4. a kommunális szolgáltatások minőségének fejlesztése és előmozdítása, valamint a munka 

szervezésének, s a szolgáltatások nyújtását illető más feltételek hatékony előmozdítása;  
5. a kommunális szolgáltatások nyújtásában való elsőbbségi sorrend betartása, felsőbb erők 

behatásának esetén, a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban;  
6. a kommunális létesítmények, berendezések és szerelvények védelmi és helyszín-biztosításai 

intézkedései;  
7. a kommunális létesítmények állandó használhatósági kifogástalansága.  

 
32.szakasz 

 
A kommunális létesítmények rendes karbantartását és használatát illető feltételek biztosítása végett, 

a közvállalatnak jogában áll, s kötelességét képezi hogy szükséges intézkedéseket foganatosítson a 
kommunális létesítmények védelme érdekében, ezek használatának és karbantartásának alkalmával, ideértve 
a más tulajdonában álló ingatlan területén való áthaladást is.  

A nyilvános csatorna alatt, felett vagy mellett levő ingatlan tulajdonosa, illetve haszonélvezője, nem 
végezhet a kommunális szolgáltatás nyújtását akadályozó munkálatokat s köteles minden szükséges 
biztosítási intézkedés foganatosítására a nyilvános csatorna károsodástól vagy meghibásodástól való 
védelme érdekében.  
 

33.szakasz 
 

A közvállalat rendkívüli ellenőrzést hajthat végre, a csatornahálózatba leeresztett szennyvíz 
minőségét illetően, amennyiben e csatorna felhasználója nem végez a 27. szakaszban tárgyalt, rendszeres 
ellenőrzést.  
Az előző bekezdésben tárgyalt eseten kívül, a közvállalat rendkívüli ellenőrzést hajthat végre saját 
kezdeményezésre vagy a kommunális, illetve a környezetvédelmi felügyelő utasítására is, az emberi 
egészség védelme, illetve a csatornázási létesítmény rendes működésének biztosítása végett.  

A rendkívüli ellenőrzés keretében történő szennyvíz-mintavételkor helyszíni jegyzőkönyv készül.  
  

34.szakasz 
 

Amennyiben a csatorna felhasználója nem hajtaná végre a 30. szakaszban rendelteket, a közvállalat 
ideiglenesen megvonja a nyilvános csatorna-hálózat használatának jogát, az említett fajta szennyvíz 
leeresztése miatt, illetve lecsatlakoztatja a felhasználót a nyilvános csatornahálózatról, míg a szennyvíz 
minősége nem tér vissza az előírt, illetve megengedett keretek közé.  

A közvállalat lecsatlakoztatja a felhasználót a nyilvános csatornahálózatról, amennyiben e 
felhasználó a jelen határozat 26, 28. és 29. szakaszainak ellenében cselekedne.  

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében tárgyalt okok elhárítását követően, melyek miatt a 
lecsatlakoztatásra sor került, a közvállalat köteles végrehajtani a felhasználó újbóli csatlakoztatását, azonnal, 
vagy a felhasználó lecsatlakoztatása okainak megszűnését illető bejelentését követő 3 napon belül.  
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A lecsatlakoztatás és az újbóli felcsatlakoztatás illető esetekben felmerülő költségei a felhasználót 
terhelik.  

 
35.szakasz 

 
A közvállalatnak jogában áll a szennyvízcsatorna-hálózat belső szerelvényeinek ellenőrzése.  
Az előző bekezdésben említett ellenőrzést a közvállalat munkásai végzik, külön felhatalmazás 

alapján, s a felhasználó, vagy ennek képviselője jelenlétében, a jelen határozat rendelkezéseivel 
összhangban.  

A közvállalat köteles a szennyvízcsatorna-hálózat csatlakozójának meghibásodását vagy 
károsodását illető hibabejelentéstől számított legkésőbb 24 órán belül intézkedéseket foganatosítani a 
meghibásodás elhárítása végett.  
 

36.szakasz 
 

A közvállalat köteles a felhasználóknak szüntelen kommunális szolgáltatást nyújtani.  
A közvállalat ideiglenesen korlátozhatja vagy megvonhatja a kommunális szolgáltatás nyújtását, 

amennyiben üzemzavar vagy más, váratlan körülmény, elemi csapás, vagy más, meggátolhatatlan, 
különleges okok folytán, nem áll módjában a jelen határozatban tárgyalt kommunális szolgáltatások 
felhasználói szükségleteinek rendes kielégítése.  

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett esetekben, a közvállalat köteles a felhasználók 
tájékoztatására a kommunális szolgáltatás használatának korlátozásáról vagy megvonásáról.  

Amennyiben belátható hogy a felmerült gondokat 24 órán belül elhárítani nem lehet, a közvállalat 
javasolja Topolya Községi Tanácsának mely intézkedések foganatosítandók a felhasználók szükségleteinek 
illető körülmények közötti kielégítésére, úgyszintén javasolja az illető intézkedések lebonyolításának 
módját.  

 
37.szakasz 

 
Amennyiben karbantartási és újjáépítési munkálatok folynak a nyilvános szennyvízcsatorna-hálózat 

egyes részein, a közvállalatnak jogában áll ideiglenesen betiltani a szennyvíz-csatornázás bizonyos belső 
szerelvényeinek, illetve az egész nyilvános csatornarendszer használatát. Ezen esetben a közvállalat köteles 
a felhasználókat 48 órával a munkálatok kivitelezése előtt tájékoztatni, emellett biztosítani a szennyvíz 
elvezetését amennyiben e munkálatok 48 óránál tovább tartanának.  

 
38.szakasz 

 
A 35. szakasz 2. bekezdésében tárgyalt esetekben, a közvállalat köteles azonnali intézkedéseket 

foganatosítani az üzemzavar, illetve a kommunális szolgáltatás fennakadása okainak elhárítására, vagy a 
szolgáltatások nyújtásának másféle módon való biztosítására.  

 
39.szakasz 

 
A 33. és 35. szakaszban tárgyalt eseteken kívül, a közvállalat ideiglenesen felfüggesztheti a 

kommunális szolgáltatás felhasználók részére való nyújtását, az alábbi esetekben: amennyiben e 
szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen, a megengedett mértéken vagy más, előírt feltételeken felül, illetve 
önjogúlag vennék igénybe, az illetékes szerv jóváhagyása nélkül, vagy amennyiben nem fizetnek díjat a 
kommunális szolgáltatásért a megszabott határidőn belül, amennyiben oly belső szennyvíz-csatornázási 
berendezéseket és szerelvényeket építenének ki melyek nem tesznek eleget a műszaki kifogástalansági, 
egészségügyi/tisztasági, környezetvédelmi és egyéb előírt feltételeknek.  

Az előző bekezdésben tárgyalt esetekben, a közvállalat a felhasználó részére írásos felszólítást 
kézbesíttet, azon utasítással mely utasítja a kommunális szolgáltatás felfüggesztése okainak önerőből való 
elhárítására.  

Amennyiben a felhasználó a megszabott határidőn kívül nem cselekedne az említett utasítás szerint, 
a közvállalatnak jogában áll a kommunális szolgáltatás ilyen felhasználó részére való ideiglenes 
felfüggesztése, melyről értesítést küld a kommunális vagy környezetvédelmi felügyelőségnek.  
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40.szakasz 
 

A kommunális szolgáltatás felfüggesztése okainak elhárítását követően, a közvállalat köteles e 
kommunális szolgáltatás folytatására, mégpedig a felhasználó lecsatlakoztatás okának elhárításáról szóló 
bejelentését követő, legfeljebb 3 napon belül.  

A kommunális szolgáltatsá ideiglenes felfüggesztésének és az újbóli csatlakoztatás költségei, 
melyek a jelen határozat 38. szakaszában tárgyalt esetekben merülnek fel, a felhasználót terhelik, 
amennyiben ezen okokat maga idézte elő.  

 
VI. A NYILVÁNOS CSATORNÁZÁS HASZNÁLATI DÍJA  

 
41.szakasz 

 
A szennyvíz elvezetéséért és tisztításáért felszámított díjat a nyilvános szennyvízcsatorna-hálózat 
felhasználói fizetnek.  
A szennyvíz elvezetéséért és tisztításáért felszámított díj megszabását a közvállalat végzi, Topolya Községi 
Tanácsának jóváhagyása mellett, mégpedig minden felhasznált 1 m³ ivóvíz után, illetve minden 1 m³ 
leeresztett ipari szennyvíz után. 

 
42.szakasz 

 
 A nyilvános szennyvízcsatorna-hálózat felhasználói kötelesek díjat fizetni a leeresztett szennyvíz 
mennyiségének függvényében.  
 A felhasználók által a nyilvános szennyvízcsatorna-hálózatba leeresztett szennyvíz mennyisége, s 
melyre e díjazás elszámolása történik, az alábbiak által állapítandó meg: 

1. a háztartási szennyvíz mellett ipari szennyvizet is leeresztő felhasználók részére, külön átfolyásmérő 
berendezés által, 

2. az egyéb, nyilvános vízvezeték-hálózatra csatlakoztatott felhasználók részére, a nyilvános 
vízvezeték-hálózatból elfogyasztott vízmennyiség alapján, melyet mérőműszerrel állapítanak meg.  

 
43.szakasz 

 
A leeresztett szennyvíz mennyiségének mérésére szolgáló berendezés leolvasását a közvállalat 

felhatalmazott munkásai végzik, a felhasználó vagy ennek képviselőjének jelenlétében.  
 

VII. A CSAPADÉKVÍZ BEGYŰJTÉSE ÉS KÖZTERÜLETRŐL VALÓ ELVEZETÉSE 
 

 44.szakasz 
 

 A csapadékvíz és felszíni víz közterületről való elvezetése közérdekű, kommunális tevékenységnek 
minősül, s feladata pedig a polgárok életének, ingatlanjainak és más életfeltételeinek védelme Topolya 
község területén.  

 
 45.szakasz 

 
Csapadékvíz- és talajvíz-csatornázásnak minősül azon kommunális létesítmény, mely feladata a  

csapadékvíz és felszíni víz bizonyos települések építési övezeteinek közterületéről való begyűjtése és a 
településen kívüli csatornahálózathoz való csatlakozásig való elvezetése, s mely csatornarendszer a topolyai 
DTD Krivaja Vízgazdálkodási Vállalat kezelésében áll. 

 
46.szakasz 

 
A csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás az alábbiakból áll: 
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- másodlagos gyűjtő- és utcai vizesárkok; 
 - földalatti másodlagos és gyűjtő csővezetékek; 
 - lefolyó rácsozatok; 
 - utcai lefolyók; 
 - üledékfogók; 
 - áteresztők; 
 - leeresztők; 
 - revíziós vízgyűjtők; 
 - s más, a felszítni víz elvezetésére előirányzott létesítmények. 
 

47. szakasz 
 

A Csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás kiépítése csakis az előzőlegesen elkészült beruházási-
műszaki iratanyag és beszerzett építési engedély alapján történhet, a közvállalat jóváhagyása és felügyelete 
mellett.  
 

48. szakasz 
 

Topolya Építési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalata köteles a közvállalat tervei és 
programja alapján éves tervet készíteni a csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás kiépítésére. 

A közvállalat köteles éves tervet készíteni a csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás karbantartására.  
A karbantartási terv által kötelezően előirányzandók az év folyamán, legalább két alkalommal 

(tavasszal és ősszel),emellett szükség szerint is végzendőkarbantartási munkálatok. A karbantartási 
munkálatok ellátásához elkerülhetetlenül szükséges a minden támogatási forrást tartalmazó pénzügyi terv 
elkészítése. A közvállalat részt vesz a csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás kiépítésének pénzügyi 
támogatásában.  

 
49. szakasz 

 
A városi építési telkek, illetve az építési övezetben levő területek tulajdonosainak, illetve 

jogosultjainak jogában áll a területükön és épületeiken levő csapadékvíz közterületre való, megfelelő 
kifolyók vagy csatornák általi leeresztése, valamint fennáll kötelezettségük e kifolyók és csatornák tiszta és 
kifogástalan állapotban tartására, a csapadékvíz akadálytalan elvezetése végett.  
 

50. szakasz 
 

Tilos minden oly cselekedet és jogosulatlan beavatkozás, mely által károsítanák a csapadékvíz- és 
talajvíz-csatornázást s ezzel gátolnák a csapadék- és felszíni víz akadálytalan elfolyását.  

A csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás eredeti állapotba való visszaállításának költségei az ebben 
kárt okozó személyt terhelik.  

 
51. szakasz 

 
A csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás területén tilos építőanyagot, hulladékot, trágyát tárolni, 

bokrot, fát ültetni, ide szennyvizet leereszteni s egyéb olyan cselekvéseket végezni melyek akadályoznák a 
csapadékvíz és felszíni víz elfolyását.  
 

52. szakasz 
 

Kivételes esetben, csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás más tulajdonában álló ingatlanon át is 
kiépíthető (építési telek, kert) azzal hogy a tulajdonos részére kár nem okozható, míg a tulajdonos köteles a  
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tulajdonában álló ingatlanon áthaladó csapadékvíz- és talajvíz-csatornázás akadálytalan működését 
lehetővé tenni. 
 

VIII. FELÜGYELET 
 

53. szakasz 
 

A jelen határozat rendelkezéseinek alkalmazásait illető ellenőrzést a Községi Közigazgatási Hivatal 
– Építési, Lakásügyi – Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Szolgálata 
tartozik végezni.  

A jelen határozat végrehajtását illető, felügyeleti ellenőrzés teendőit a kommunális és 
környezetvédelmi felügyelőség látja el.  

A kommunális felügyelőség látja el a nyilvános csatornázás, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetése 
és tisztítása feletti ellenőrzést, míg a környezetvédelmi felügyelőség látja el a nyilvános csatornázásba 
leeresztett szennyvíz minőségi ellenőrzését, mely tevékenységeket a jelen határozat 34 – 39. szakasza 
szabályoznak.  

Amennyiben az ellenőrzés lefolytatásakor a kommunális vagy környezetvédelmi felügyelő 
megállapítja hogy a közvállalat, más jogi személyek és a polgárok nem tartották be a jelen határozat vagy az 
ennek alapján hozott előírások, illetve a törvények által tartalmazott rendelkezéseket, jegyzőkönyvben 
állapítja meg a fellelt szabálytalanságokat és hiányosságokat, s végzés által utasítást bocsát ki az említettek 
elhárítására foganatosítandó intézkedésekről.  

A környezetvédelmi felügyelő, szükség szerint megszervezheti a víz és szennyvíz mintavételét, 
vegyi elemzés és a szennyezés fokának megállapítása végett, míg ennek költségei a szennyezés forrását 
képező felhasználót terhelik, amennyiben az elemzés bizonyítja hogy az előírt határértéken felüli 
vízszennyezés történt.  
 

IX.BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
  

54. szakasz 
 

50.000 és 1.000.000 dinár közötti pénzbírsággal sújtandó azon közvállalat mely: 
1. elmulaszja a nyilvános csatornázás és a kommunális szennyvíz befogadására szolgáló aknák 

karbantartását, a  9. szakasz értelmében.;  
2. kiépített nyilvános csatornázás meglevő nyilvános csatornázáshoz való csatlakoztatását hajtja 

végre, használatba vételi engedély kibocsátása nélkül (13. szakasz);  
3. belső csatornázási szerelvények és nyilvános csatornázás csatlakoztatását hajtja végre, megfelelő 

tervanyag nélkül (18. szakasz);  
4. elmulasztja az emésztőgödör felhasználó igénylésére való tisztítását (25. szakasz);  
5. a fekáliát és szennyvizet nem a kommunális szennyvíz befogadására előirányzott aknába ereszti 

le (21. szakasz);  
6. elmulasztja munkájának a jelen határozat 31. szakaszának értelmében való szervezését;  
7. elmulasztja a rendkívüli ellenőrzés végrehajtását, illetve a 33. szakasz értelmében való cselekvést;  
8. elmulasztja a 38. szaksz rendelkezéseinek értelmében való cselekvést;  
9. megtagadja a felhasználó részére való kommunális szolgáltatást, azonban erre a 39. szakaszban 

tárgyalt feltételek nem teljesültek.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért az illető jogi személy felelős személye 

is sújtandó, mégpedig 5.000 és 75.000dinár közötti pénzbírsággal. 
 

55. szakasz 
 
50.000 és 1.000.000 dinár közötti pénzbírsággal sújtandó azon közvállalat mely: 
1. az építtető igénylésére elmulasztja a műszaki adatok és tervezési feltételek kibocsátását (11. szakasz);  
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2. elmulasztja az építési vagy kommunális felügyelőség értesítését a munkálatok kivitelezője részére 
küldött, nyilvános csatornázás építéséről szóló figyelmeztetésről, a 12. szakasz értelmében;  

3. elmulasztja a csatornázás felhasználójának előzőleges értesítését a csatornázási csatlakozáson 
végzett munkálatokról (19. szakasz);  

4. előírt határidőn belül nem foganatosít intézkedéseket a 35. szakasz értelmében végzendő 
hibaelhárításra;  

5. megszabott határidőn belül elmulasztja a felhasználó értesítését a kommunális szolgáltatás 
korlátozásáról vagy felfüggesztéséről (36. és 37. szakasz);  

6. elmulasztja a kommunális szolgáltatások nyújtását, mégpedig megszabott határidőn belül, s a 40. 
szakaszban tárgyalt feltételek mellett;  

7. elmulasztja a kommunális vagy környezetvédelmi felügyelő utasítása szerinti cselekvést.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért az illető jogi személy felelős személye 

is sújtandó, mégpedig5.000 és 75.000dinár közötti pénzbírsággal. 
 

56. szakasz 
 

Szabálysértésért 20.000 dinárpénzbírsággal sújtandó a jogi személy amennyiben:  
1. elmulaszja a csatornázás belső szerelvényének karbantartását (9. és 22. szakasz);  
2. elmulasztja az emésztőgödör tisztítását és karbantartását (9. és 21. szakasz);  
3. nyilvános csatornázás kivitelezését végzi, megfelelő tervanyag és építési engedély nélkül (11. 

szakasz);  
4. önjogúlag csatlakoztatja a kiépített nyilvános csatornázást a meglevő nyilvános csatornázással 

(13. szakasz);  
5. elmulasztja a belső csatornázási szerelvények nyilvános csatornázáshoz való csatlakoztatását, a 

15. szakasz értelmében; 
6. a nyilvános csatornázásra való, törvénytelen csatlakoztatást illetve amennyiben a belső 

csatornázási szerelvények és a nyilvános csatornázás csatlakoztatását ezirányú felhatalmazással nem 
rendelkező személy végzi (18. szakasz);  

7. önjogúlag csatlakoztatja a belső csatornázási szerelvényeket a nyilvános csatornázáshoz (18. 
szakasz);  

8. elmulaszja az emésztőgödör használaton kívül helyezését a 21. szakasz rendelkezéseinek 
feltételei és módja szerint;  

9. a meglevő kutakat és más, törvénytelenül kivitelezett létesítményeket emésztőgödörként alkalmaz 
(21. szakasz);  

11. az emésztőgödörbe felszíni vizet ereszt le (21. szakasz); 
12. az emésztőgödör tiszítását a 21. szakasz rendelkezéseivel ellentétes módon végzi;  
13. önjogúlag javításokat s átalakításokat végez a csatornázási csatlakozáson (23. szakasz);  
14.megtagadja a közvállalat munkásai részére a 23. szakasz értelmében végzendő ellenőrzést;  
15. jóváhagyja vagy végrehajtja más létesítmény/épület nyilvános csatornázásra való 

csatlakoztatását (25. szakasz);  
16. a nyilvános csatornázásba és belső csatornázási szerelvényekbe oly anyagokat ereszt le vagy 

szór, melyek leeresztése vagy beszórása e határozat értelmében tilos, illetve oly szennyvizet ereszt le, mely 
nem tesz eleget a külön szabályzatban előírt tisztasági-műszaki feltételeknek (26. és 27. szakasz);  

17. a nyilvános csatornázásba szennyvizet ereszt le, előzőleges tisztítás, illetve a vízminőség 
rendszeres ellenőrzése nélkül (28. szakasz);  

18. nem teszi lehetővé a közvállalat munkásai részére való hozzáférést, rendkívüli ellenőrzés 
végzése miatt (29. szakasz);  

19. elmulaszja a szennyezés csökkentését, illetve a szennyvíz minőségének előírt keretek közé 
hozatalát illető intézkedések foganatosítását (30. szakasz);  

Az előző bekezdésben felsorolt szabálysértésekért az illető jogi személy felelős személye is 
sújtandó, mégpedig 10.000 dinár pénzbírsággal.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért a vállalkozó 20.000 dinár 
pénzbírsággal sújtandó.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért, természetes személyek 10.000 dinár 
pénzbírsággal sújtandók.  
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57. szakasz 
 

Szabálysértésért 20.000 dinár pénzbírsággal sújtandó a jogi személy amennyiben:  
1. a munkálatok megkezdése előtt nem értesíti a közvállalatot e munkálatok kezdetéről (12. szakasz);  
2. a nyilvános szennyvíz-csatornát nem adja át használatra a megszabott határidőn belül (14. szakasz);  
3. nem rendelkezik külön csatornzási csatlakozással (16. szakasz);  
6. a csatornázás belső szerelvényeit nem tartja karban a jelen határozat 22. szakaszában előírtak szerint;  
7. megszabott határidőn belül elmulasztja a csatornázási csatlakozás meghibásodásának bejelentését, a jelen 
határozat 23. szakaszának értelmében;  
8. elmulaszja a kommunális szolgáltatás szempontjából jelentős változások bejelentését (23. szakasz); 
10. elmulasztja a nyilvános csatornázás védelmi intézkedéseinek foganatosítását s munkálatokat végez a 
jelen határozat 32. szakaszával ellentétesen;  
11. megtagadja a közvállalat munkásai részére a csatornázás belső szerelvényei vizsgálatának 
engedélyezését, a jelen határozat 35. szakaszával ellentétesen;  
12. elmulaszja a kommunális, illetve környezetvédelmi felügyelő utasításai szerinti cselekvést.  

Az előző bekezdésben felsorolt szabálysértésekért a jogi személy felelős személye is sújtandó, 
mégpedig  10.000 dinár pénzbírsággal.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért a vállalkozó 20.000 dinár 
pénzbírsággal sújtandó.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért magánszemélyek 10.000 dinár 
pénzbírsággal sújtandók.  

 
58. szakasz 

 

50.000 és 1.000.000 dinár közötti pénzbírsággal sújtandó azon közvállalat és jogi személy: 
1. aki nem készít éves tervet s egyebeket az építésről és karbantartásról a jelen határozat 48. 

szakasza szerint; 
2. aki csapadékvíz elvezetésére, felszíni, nyitott csatornázást épít, kidolgozott beruházási-műszaki 

iratanyag s építési engedély nélkül (47. szakasz); 
3. aki a kiépített felszíni, nyitott csatornázást megkárosítja s ezzel gátolja a víz akadálytalan 

elfolyását (50. szakasz); 
4. aki a csapadékvíz elvezetésére szolgáló, utcai árkokat és csatornákat nem tartja tiszta és 

kifogástalan állapotban (49. szakasz). 
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt szabálysértésekért a közvállalat, vagy más jogi személy 

felelős személye is sújtandó, 5.000 és 75.000 dinár közötti pénzbírsággal.  
 

59. szakasz 
 

 1.000 és 10.000 dinár közötti pénzbírsággal sújtandó azon természetes személy: 
1. aki kárt okoz a kiépített felszíni csatornázásban s ezzel gátolja a felszíni víz akadálytalan 

elfolyását (50. szakasz); 
2. nem tartja karban a víz csatornába való leeresztésére szolgáló utcai vizesárkokat és csatornákat 

(49. szakasz); 
3. a felszíni csatornázás területén építőanyagot, hulladékot, trágyát tárol, bokrokat, fákat telepít, 

illetve szennyvizet ereszt le ide (51. szakasz). 
 

X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

60. szakasz 
 

E határozat életbe lépésével érvényét veszíti A nyilvános csatornázásról szóló határozat (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 1995/3. és 2004/15. szám) és A csapadékvíz Topolya község településeiről való 
elvezetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/6. és 2004/15. szám). 
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61. szakasz 
 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-22/2016-V Saša Srdić sk.  
Kelt:2016.12.05. a Községi Képviselő-testület  
TOPOLYA  elnöke 
 
188. 

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 4. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2011/88. szám), A temetkezésről és temetőkről szóló törvény 1. szakasza (SzSzK Hivatalos 
Közlönye, 1993/53, 1993/67, 1994/48, 2005/101, 2012/120 és 2013/84. szám), A helyi önkormányzatról 
szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. 
szám) ésTopolya község Statútutma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 
2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2016. 
december 5-i ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
 

A TEMETŐK KEZELÉSÉT ÉS TEMETKEZÉST  
ILLETŐ KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL  

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 
A jelen, kommunális tevékenység ellátásáról szóló határozat szabályozza a temetők kezelését, s a 

temetkezési szolgáltatások ellátását Topolya község területén (a továbbiakban: Határozat), valamint a 
temetők kezelését és temetkezési szolgáltatásokat illető kommunális tevékenység ellátását végző 
közvállalat, illetve a sírhelyek felhasználói, illetve bérlői, emellett a temetői munkálatok ellátói jogait és 
kötelezettségeit, az említett kommunális tevékenység ellátásának pénzügyi támogatását, ennek felügyeletét, 
valamint egyéb teendőket, a törvénnyel összhangban. 
 

2. szakasz 
 

A temetők kezelése és temetkezési szolgáltatások, a jelen határozat értelmében: a temetők s a 
keretükben levő épületek és építmények karbantartása, temetkezés és urna elhelyezése, a passzív, illetve 
használaton kívüli temetők, emlékjelek karbantartása, az elhunyt földi maradványainak átvétele és szállítása 
az elhalálozás helyéről és a temetőben levő halottasházban való elhelyezése.  

A jelen határozat értelmében, a temetők rendezése és karbantartása a temetkezésre előirányzott 
terület felszerelése, illetve a temetkezési szolgáltatások ellátásához szükséges, temetői épületek és 
berendezések rendezése, felszerelése és karbantartása (temetőkápolnák, ravatalozók, közkutak stb) és a 
temetőn belüli utak és ösvények, valamint a sírhelyek közötti terület rendezése s karbantartása, a 
zöldfelületek és közvilágítás karbantartása, valamint a temető tisztaságának és rendjének fenntartása, a 
temető hóeltakarítása, valamint más, a sírhelyek és síremlékek rendezését és karbantartását illetőteendők 
ellátása.  
 

3. szakasz 
 

A szabályok szerint, minden lakott település rendelkezik temetővel.  
Kivételes esetben, amennyiben egy lakott település nem rendelkezik temetővel, a temetkezés az 

illető lakott helységhez területileg legközelebb eső temetőben történhet.  
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A Topolya helységben működő temetők:  
- A Zentai-úti Temető ún. „Keleti Temető“ és a Moravicai-úti Temető ún„Nyugati Temető“ 
Kivételes esetben, egy lakott településen külön temetőket is előirányozhatnak, melyek rendezését, 

karbantartását és használatát külön előírások szabályoznak (az előző háborúk harcosainak temetője, külön 
emléktemetői jelleggel rendelkező temetők).     

 
4. szakasz 

 
 A temetők kezelését és temetkezési szolgáltatásokat illető kommunális tevékenység ellátása 
Topolyán és a község minden lakott településén, alapítói okiratából kiindulván, a topolyai Komgrad, 
Kommunális - Lakásügyi Építési Közvállalatot illeti meg (a továbbiakban: KomgradKV). 

A Topolya község lakott településein levő temetők rendezését és karbantartását illető, egyes teendők 
a helyi közösségek részére is átruházhatók, Topolya Községi Képviselő-testületének, kommunális 
tevékenység ellátásának módjáról szóló, KÜLÖN határozata alapján.  

Az elhunyt földi maradványainak elhalálozás helyéről való átvétele és a temetőben levő 
halottasházhoz való szállítása, mint a tárgyalt kommunális tevékenység keretébe tartozó teendő, gazdasági 
társaság, vállalkozó és más gazdasági alany által is ellátható, mely alanyt e tevékenység ellátására 
bejegyezték s eleget tesz az egészségügyi – tisztasági és más, e tevékenység ellátását illető, külön 
feltételeknek. 

 
5. szakasz 

 
Az egyes sírhelyek rendezéséről és karbantartásáról e sírok és sírboltok tulajdonosai, illetve a 

sírhely tulajdonosai gondoskodnak.  
 

6. szakasz 
 

 A temető rendezése és karbantartása az urbanisztikai és tisztasági előírásokkal,valamint a környezet 
esztétikai követelményeivel összhangban történhet, melykor külön figyelem szentelendő az elhunytak iránti 
kegyeletre.  
 A temetőt körül kell keríteni, s úgy fenntartani hogy mindig tiszta és rendezett legyen.  
 Minden temetőben, vagy annak közvetlen közelében, külön terület irányzandó elő, a hulladék, 
koszorúk és virágok maradványainak, valamint egyéb szükségtelen anyagok lerakására, emellett a régi 
koszorúk és más hulladékanyagok égetésére.  
 

7. szakasz 
 

 Szabály szerint, a temető nyitvatartása a polgárok látogatását március 1. és szeptember 15. között 6 
és 20 óra között, míg szeptember 16. és február vége között 7 és 17 óra között teszi lehetővé. 
 

8. szakasz 
 

 A KomgradKV gondoskodik a halottasház és környékének rendjéről és tisztaságáról.  
 A halottasház helyiségeit rendszeresen fertőtleníteni és minden temetést követően takarítani kell.  
 

9. szakasz 
 

 A polgárok a temetőben kötelesek ennek jellegét és méltóságát tiszteletben tartván viselkedni.  
 A polgárok kötelesek a KomgradKV felhatalmazott személyének utasításai és rendelkezései szerint 
eljárni.  

12 éven aluli gyermekeknek csakis felnőtt kíséretében áll jogában belépni a temető területére.  
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10. szakasz 
 

 A temető rendezése a rendezési program illetve terv szerint végzendő,  melyet a KomgradKV hoz, a 
Községi Tanács előzőleges jóváhagyása mellett.  
 

II. TEMETKEZÉS 
 

11. szakasz 
 

 Emberi maradványok temetőben való eltemetése sírboltba vagy sírba történhet. 
 A temetés a temető halottasházából végezhető. 
 Oly lakott településeken, ahol a temetőben nincs kiépített halottasház, a temetés az elhunyt házától, 
lakásától is történhet.  

 
12. szakasz 

 
 Az illető temető sírboltjába vagy sírhelyén való temetésre illetve elhantolásra, illetve urna 
előirányzot helyre való elhelyezésére, a KomgradKV bocsát ki jóváhagyást, a Községi Közigazgatási 
Hivatal illetékes szervének bizonylata alapján.  
 Az illető temetőbe, sírboltba vagy sírhelyre való temetkezés jóváhagyása nélkül, nem foghatnak 
hozzáa sírhely előkészítéséhez, sírbolt felbontásához, sem az elhunyt halottasházba szállításához.  
 A temetés a halál beálltát követően legkorábban 24 órával történhet.  
 

13. szakasz 
 

 Az elhunyt halottasházba, illetve temetőbe való átszállítását az említett tevékenységre bejegyzett 
jogi személy végezheti.  
 Az elhunyt koporsó nélküli temetése tilos.  
 Az elhunyt legalább alsó ruházatba öltöztetve vagy vászonba csavarva adandó át.  

 
14. szakasz 

 
 A halottasháznak megfelelő számú ravatalozóval kell rendelkeznie. A ravatal gyertyákkal és 
dísznövényekkel való díszítését a KomgradKV végzi, az elhunyt családjának igénylésére, a helyi 
szokásokkal összhangban.  
 

15. szakasz 
 

 A temetés időpontját az elhunyt családja, vagy az eltemetésről gondoskodni hivatott személy, illetve 
szerv jelöli ki, a KomgradKV-val való megegyezésel és a helyi szokásokkal összhangban. 
 Amennyiben az elhunyt családja rendelkezik sírbolttal, a család kívánsága szerint, az elhunytat 
sírbolba temetik.  
 Amennyiben vitatott a sírbolt használatának joga, a KomgradKV engedélyezheti az illető sírboltba 
való temetést, azzal a feltétellel hogy az elhunytat később, az igénylő költségére, áthelyezzék, amennyiben 
megállapítást nyer hogy az illető sírboltba való temetés igénylése alaptalan volt.  
 

16. szakasz 
 

 A halottasházban felravatalozottak temetési menete a halottasháztól a sírig, illetve sírboltig halad.  
 Az elhunyt sírgödörig való átvitele különleges hordágyon vagy kézzel történik.  
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Egyházi szertartás végezhető a halottasházban, a halottasház és a sír közötti temetési menetben, 
illetve a sírnál, illetve sírboltnál.  

 
17. szakasz 

 
 A komgradKV, illetve a helyi közösség egy alkalmazottjának minden elhunyt temetésén részt kell 
vennie, s köteles a temetést követően azonnal nyilvántartásba venni az elhunytak nyilvántartásában.  

 
18. szakasz 

 
 Az elhunytak temetése sorban elhelyezkedő sírokban történhet.  
 Soron kívüli temetkezés tilos.  
 Azon személyek, akik ugyanazon család tagjaiként, egymás melletti helyre kívánnak temetkezni, 
külön tértímény ellenében, foglalhatnak sírhelyet, melyet a temető tervében jelölni kell.  
 

19. szakasz 
 

 Az elhunyt sírgödörbe való leeresztését követően, azt azonnal földdel kell fedni, míg a sírhantra 
jelet helyeznek, mely a sírhely számát jelöli.  
 Az elhunyt sírboltba való leeresztését követően, a sírbolt azonnal lezárandó és befalazandó.  
 

III. A TEMETŐK KEZELÉSE  
 

20. szakasz 
 

A KomgradKV biztosítja a temetők egészségügyi – tisztasági feltételeit.  
 

21. szakasz 
 

 A KomgradKV jogai és kötelezettségei: 
 - nyilvántartást vezetni a sírokról, sírboltokról, s az eltemetettekről, a megfelelő adatokkal, 
 - temetésre átvenni az elhunytak emberi maradványait, megfelelő okiratok alapján,  
 - meghatározni az elhantolás helyét, 
 - munkásai által ellátni a sírgördrök ásását és betemetését, a sírboltok nyitását és zárását, valamint a 
kihantolást, 
 - végrehajtani a temetők kezelését illető előírásokat, 
 - karbantartani a kezelésébe tartozó temetők minden berendezését és készülékét, gondoskodnia 
temetők rendjéről és tisztaságáról, s feljelentéseket tenni az illetékes szervhez a jelen Határozat 
rendelkezéseinek sértése esetén,  
 - szerződést kötni a sírboltok és sírhelyek területének bérletére, 
 - felügyelni a sírhelyek és sírboltok karbantartását és figyelmeztetni a rokonságot a sírhelyek és 
sírboltok elhanyagolt kinézete esetén, utasítani munkásait az elhagyatott sírhelyek és sírboltok rendezésére, 
 - minden egyéb teendő elvégzése a temetők kezelését és karbantartását illetően.  
 
      22. szakasz 
 

Sírbolt és rendezett sírhely a várományos életében is bérbe vehető, az elhalálozás tényétől, illetve a 
temetés bejelentésétől függetlenül. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt sírbolt és rendezett sírhely bérlete szerződéssel 
szabályozható, mely rendelkezik a kölcsönös jogokról és kötelezettségekről.  
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IV. KIHANTOLÁS  
 

23. szakasz 
 

 Kihantolás alatt az elhunyt személyek emberi maradványainak kiásása értendő. 
 Kihantolás alkalmával tiszteletben kell tartani a kegyeleti szempontokat és a szükséges 
egészségügyi intézkedéseket.  
 A kihantolást a KomgradKV végzi, a szűkebb család tagjainak vagy felhatalmazott szerv 
igénylésére, hivatalból.  
 Az érdekelt személyek igénylésére történő kihantolás, az emberi maradványok más sírboltba vagy 
temetőbe való átvitele miatt, az Egészségügyi Minisztérium – Szabadkai Tisztasági Felügyeleti Osztályának 
jóváhagyása, illetve végzése alapján végezhető. 
 Az érdekelt személynek mellékelnie kell a szűkebb család, illetve rokonság tagjainak jóváhagyását, 
a kihantolás végrehajtását illetően, valamint a felhatalmazott személy beleegyezését, a tárgyalt maradványok 
illető sírboltban való elhelyezésére.  
 Amennyiben a kihantolást bűnvádi eljárás indítására illetékes szerv igényli, nincs szükség a szűkebb 
család tagjainak, illetve a rokonság jóváhagyására. 
 A kihantolásnál jelen kell lennie az igénylés benyújtójának, az egészségügyi felügyelőnek és a 
KomgradKV felhatalmazott alkalmazottjának.  
 A kihantolás költségei az igénylő személyt terhelik.  
 

V. NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE 
 

24. szakasz 
 

 A temetőben eltemetett elhunytakról, valamint a temetőkről és sírhelyekről nyilvántartás készül. 
 A nyilvántartás mellett, az elhunytakról névsor készül, annak a helynek jelzésével ahol 
eltemettettek.  
 A Topolya község területén levő temetőkből más községekbe átszállított elhunytakról külön 
nyilvántartás készül.  
 E nyilvántartásokat a KomgradKV vezeti.  
 

25. szakasz 
 

 A temetőben eltemetett elhunytak nyilvántartása az alábbiakat tartalmazza:  
 - családnév, apja neve és utónév, 
 - teljes születési dátum, 
 - születési hely, község, köztársaság, 
 - foglalkozás, 
 - lakhely, 
 - elhalálozásának oka, 
 - elhalálozásának teljes dátuma, 
 - temetésének teljes dátuma, 
 - a temetésre kibocsátott engedély száma, 
 - megjegyzések. 

A korábban eltemetett személyekről szóló nyilvántartásba csak azon adatok kerülnek, melyekhez a 
fenntartó hozzáfér.  
 

26. szakasz 
 

 Az egyszeri temetésre szolgáló sírhelyek csak egy elhunyt temetésére használhatók.  
A kötelező nyugalmi idő leteltével, a jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt sírokba, a család, 

rokonság és más érdekeltek igénylésére, függőleges irányban, újabb temetés történhet. 
 Gyermeksírokba a legfeljebb 14. évet betöltött személyek temethetők.  
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VI. NYUGALMI IDŐ 
 

27. szakasz 
 

 Az eltemetettek emberi maradványainak, a temetés napjától számítván, kötelezően s legalább 10 
évet kell nyugodniuk a sírban.  
 

28. szakasz 
 

 A család, rokonság és érdekelt személyek jogában áll a nyugalmi időszak leteltével az emberi 
maradványok nyugvását minden 20 évben meghosszabbítani.  

 
VII. SÍRBOLTOK 

 
29. szakasz 

 
 A síroknak és sírboltoknak a jelen határozat által megszabott méreteik vannak.  
 A szokványos sírok mélysége 2,00 m, hossza 2,10 m, szélessége 0,80 m, a hant magassága 0,40 m, 
míg a két hant közötti távolság 0,50 m lehet. 
 A gyermeksírok mélysége 1,50 m, hossza 1,50 m, szélessége 0,60 m, a hant magassága 0,30 m, míg 
a két hant közötti távolság 0,30 m. 
 A 2 személyes sírboltok mélysége 2,00 m, hosszúsága 2,50 m, szélessége 1,00 m.  
 A 4 személyes sírboltok mélysége 2,00 m, hosszúsága 2,50 m, szélessége 1,80 m. 
 A 6 személyes sírboltok mélysége 2,00 m, hosszúsága 2,50 m, szélessége 2,50 m.  
 A sírbolt falai téglából és betonból készülhetnek, vastagságuk 0,25 m. 
 A sírboltok téglából vagy betonból készült menyezettel rendelkeznek.  
 A sírboltok föld feletti magassága legalább 0,40 m, két sírbolt közötti távolság 1,00 m, míg sorban 
épült sírboltok esetében 0,5 m lehet. 
 A sírboltok síremlékei és keretei nem léphetnek túl a megszabott területen, s nem hatolhatnak be a 
sírgödör térszeletébe.  
 Az érdekelt személy köteles a Komgrad KV-tól igényelni a síremlék és sírkeret felállításához 
szükséges méretek kijelölését (kikarózását). 
 Amennyiben az érdekelt személy nem tartja magát a kijelölt irányhoz és méretekhez, a KomgradKV 
ennek költségére eltávolíthatja a síremléket, keretet, kerítést stb.  
 A fakeresztek és más sírjelek a sírhely vagy sírbolt azon oldalán helyezendők el, melyet a 
KomgradKV jelöl ki, a temető rendezési tervével összhangban. 
 

30. szakasz 
 

 A KomgradKV, az érdekelt személlyel való megegyezést követően, mégpedig a temető rendezési 
tervével összhangban, helyet jelöl ki sírbolt építésére.  
 A sírbolt alapítójának azon földterületet felhasználó személy minősül, melyen a sírboltot kiépítik, 
ezért e személy köteles e terület lefoglalásáért, díjazásban megállapított bérleti díjat fizetni. 
 A sírbolt alapítója s más felhatalmazottak jogot szereznek a sírbolt használatára.  
 Sírbolt kiépítéséről és ennek használatának módjáról szerződés készül a KomgradKV és a sírbolt 
alapítója között.  
 Az előző bekezdésben tárgyalt szerződésekről külön nyilvántartás készül.  
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31. szakasz 
 

 A sírboltok föld feletti részei típustervek alapján készülhetnek, s melyek összhangban állnak a 
temető tervével, a helyi hagyományokkal s a korszerű esztétikai értékrenddel, míg megfelelnek a sírboltok 
kiépítésének egészségügyi, műszaki és más feltételeivel. 
 A sírboltok típustervtől eltérő föld feletti részei csak külön engedéllyel építhetők.  
 A sírboltok föld feletti részének terve benyújtandó a KomgradKV-hez, 1:10 méretarányban, 
jóváhagyás elnyerése végett.  
 A terv mellé benyújtandó a felirat szövege is, mely majd a síremléken áll. 
 Tilos minden oly munkálat mely nem áll összhangban a sírbolt föld feletti részének tervével.  
 A Komgrad KV-nak jogában áll a tervtől való eltérés esetén követelni a munkálatok tervvel való 
összhangba hozatalát.  
 Amennyiben a sírbolt alapítója, megszabott határidőn belül, nem hozza összhangba a kivitelezett 
munkálatokat a tervvel, a KomgradKV e munkálatokat a sírbolt alapítójának költségeire kivitelezheti. 
 

32. szakasz 
 

 A sírbolt használatára jogot formálhat annak alapítója és más felhatalmazott személyek.  
 A sírbolt használati joga az alábbi esetekben szűnik meg: 
 - a sírbolt betellése esetén,  
 - a felhatalmazottak halála esetén, 
 - a sírbolt kiépítésére előirányzott bérleti idő letelte esetén, 
  

33. szakasz 
 

 A sírbolt használati jogára előirányzott idő 20 év. Ezen időszak leteltét követően, a családnak, a 
rokonságnak, s más érdekelt személyeknek jogában áll e szerződést 20 évenként hosszabbítani. 
 

34. szakasz 
 

 Sírbolt épülhet 2, 4 és 6 elhunyt részére.  
 Amennyiben a sírbolt betelik, az érdekeltek megújíthatják a szerződést, az előző szakasz 
értelmében. 
 A szerződés megújítása esetén, az illető sírboltban nyugvó, korábban elhunytak emberi 
maradványait egy közös koposóban helyezik el. Amennyiben a családtagok között per lépne fel a sírbolt 
használati jogával kapcsolatban, vagy több érdekelt személy között vita keletkezne a sírbolt rendezéséről, 
használatának módjáról, a síremlék fajtájáról és formájáról, a feliratról stb, a KomgradKV betiltja a sírbolt 
használatát, valamint bármilyen munkálatok kivitelezését, mindaddig míg az érdekelt személyek nem 
bizonyítják be hogy a pert megegyezéssel vagy bírói határozattal meg nem oldották.  
 

35. szakasz 
 

 A síremlék, vagy névtábla nem módosítható, vagy nem eltávolítható, sem elbirtokolható, a sírboltba 
való első temetkezést követően. 
 A síremlék vagy névtábla eltávolítása stb csak a KomgradKV írásos engedélye alapján történhet, s 
csakis helyesbítés, javítás, vagy más síremlékre, illetve azonos vagy nagyobb művészi értékkel rendelkező 
névtáblára való csere miatt. 
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36. szakasz 
 

 A temető átalakítása esetén, a sírboltok és sírhelyek eltávolíthatók, amellett hogy az érdekeltekkel 
való megegyezés alapján, új sírhelyet kell kijelölni, új sírboltot kiépítnei, s melyeknek a régiekkel azonos 
kinézettel kell rendelkezniük, s végre kell hajtani az ott nyugvók kihantolását s átvitelét, csakúgy mint a 
síremlék átvitelét, és új sírbolt rendezését, mely költségek a Komgrad KV-t terhelik.  
 

37. szakasz 
 

A KomgradKV köteles a község tekintetében fontos személyek sírboltjait és sírhelyeit ezek 
használati jogának határidejére való tekintet nélkül karbantartani és rendezni. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt, kiemelkedő személyek jegyzékét a községi elnök állapítja 
meg, a község tekintetében kiemelkedő személyek javaslásával megbízott Bizottság javaslatára (a 
továbbiakban: Bizottság), az e testület által benyújtott jelölés végelétől számított 15 napon belül.  
 A jelen szakasz 2. bekezdésében tárgyalt Bizottságot a községi elnök jelöli ki, a jelen határozat 
hatályba lépésétől számított 30 napon belül.  

 
38. szakasz 

 
 A sírboltok használatára jogosult személyek valamint az ezekben és a sírhelyeken nyugvók 
családtagjai kötelesek e sírokat és sírboltokat karbantartani és gondozni, illetve viselni az ezek 
karbantartását és gondozását illető költségeket a használati idő leteltéig.  
 A polgárok, írásos szerződéssel átruházhatják a Komgrad KV-ra a sírboltok és sírhelyek gondozását 
bizonyos időre, az erre előírt díjazás fizetése mellett.  
 

39. szakasz 
 

 A sírboltok és sírhelyek kertészeti rendezésének összhangban kell állnia a temető parkosított 
rendezésével.  
 A sírhelyekre és sírboltokra helyezett virágtartó edények fajtájának és állapotának meg kell felelnie 
a temető méltóságának.  
 

40. szakasz 
 

 Az érdekeltek részére megengedett az elhunyt hozzátartozók sírhantjainak saját rendezése (téglával 
való körülfalazása s hasonlók), e hantok virággal, díszcserjével való beültetése, s e növények karbantartása.  
 

41. szakasz 
 

 Amennyiben az érdekeltek maguk rendezik, díszitik és tartják fenn a sírhelyeket és sírboltokat, 
kötelesek:  
 - igényelni a sírhant rendezésére az irány kijelölését (kikarózását), mely méretek túllépése tilos,  
 - a kitépett gyom, hulladék, felesleges föld lerakását nem a szomszédos sírhelyeken, sírboltokon 
végezni, hanem az erre kijelölt helyre szállítani,  
 - a sírhelyen, sírbolton és e körül, díszcserjét csak úgy ültetni hogy ezzel ne akadályozzák a 
szomszédos sírokhoz és sírboltokhoz való hozzáférést s ne takarják el mások emléktábláit és síremlékeit.  
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42. szakasz 
 

 Az érdekeltek szerződésben rögzített díjat fizethetnek a KomgradKV részére, azon meghagyással 
hogy bizonyos sírboltokat, sírhelyeket virággal és díszcserjével díszítsenek s hogy ezeket rendben tartsák. 
Ilyen szolgáltatások szerződése írásos formában készülhet.  
 A kiültetett díszcserjék vagy fák eltávolítása csakis a KomgradKV jóváhagyásával történhet.  
 A fenntartó végrehajthatja a fák és díszcserjék metszését vagy eltávolítását, amennyiben az 
mértéken felül lombozódna vagy elhalna.  
 

43. szakasz 
 

 A temető terve szerint meghatározott helyeken, a sírboltok alapítói illetve más felhatalmazottak, 
kötelesek meghatározott időn belül tartós síremléket vagy emléktáblát állítani.  
 Az egyéb sírboltok esetében, az érdekeltek emlékműveket, illetve emléktáblákat állíthatnak, a jelen 
határozat rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.  

 
44. szakasz 

 
 Emlékmű állításakor, a saját vagy szomszédos sírbolt falain és menyezetén keletkezett 
károsodásokat a sírbolt tulajdonosa köteles 24 órán belül, saját költségen kijavíttatni. 
 Az elhasznált kereszteket és más sírjeleket az érdekeltek kötelesek eltávolítani. 
  

45. szakasz 
 

 Az érdekeltek az emlékműveket, kereszteket és más sírjeleket leszereltethetik, s a temetőből 
javításra vitethetik, azonban csakis a Fenntartó előzőleges engedélye mellett.  
 

46. szakasz 
 

 Az elhunytak hamvait tartalmazó, külterületről beszállított urnák temethetők hagyományos sírba 
vagy családi sírboltba.  

A KomgradKV külön helyet rendelhet el az urnákat tartalmazó sírok részére. 
 Az urnák elhelyezésére kolumbáriumok is építhetők, melyek rendes sírhelynek minősülnek.  

 
47. szakasz 

 
A temető területén végzendő iparosmunkálatok csakis a KomgradKV jóváhagyásával végezhetők. E 

munkálatokat az illető jóváhagyás által szabott határidőn belül végre kell hajtani.  
 A KomgradKV bizonyos napokon vagy időszakban betilthatja az iparosmunkálatok végzését a 
temető területén, vagy ennek részein. Temetés ideje alatt, 100 m körzetben bármilyen temetői iparosmunka 
végzése tilos.  
 Minden munkálatot úgy kell elvégezni hogy a legnagyobb mértékben megőrizzék a temető 
nyugalmát és méltóságát, míg a munkálatok végzése csakis munkanapokon, 7 és 14 óra között történhet.  
 Az építőanyag (tégla, kő, kavics, homok, cement, meszet és egyebek) a temető területén csakis a 
KomgradKV által jóváhagyott helyen tartható. A munkálatok megszakítása, valamint ezek befejezése 
esetén, a kivitelező köteles a fennmaradó anyag 24 órán belüli eltávolítására, s a munkaterület kifogástalan 
állapotba hozatalára.  
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A temetői iparosmunkákhoz szükséges anyagok szállítására csakis a KomgradKV által kijelölt utak 
és ösvények vehetők igénybe. Az anyagok szállítása csak munkanapokon végezhető.  
 

48. szakasz 
 

 A kivitelezők kötelesek bejelenteni a munkálatok kezdetét és befejezését. A jelen határozat 
rendelkezéseit tiszteletben nem tartó kivitelező részére, a temetői munka betiltható.  
 

49. szakasz 
 

 A temetőkben, halottasházakban és ezek körül tilos: 
 - kerékpárok és másfajta járművek behajtása,  
 - a sírhelyeken és sírboltokon való átjárás, átugrás, 
 - virág és gyertya kivételével bármilyen fajta áru árusítása, bármilyen fajta reklám kihelyezése, 
 - kiáltozás és rendetlenkedés, 
 - kutyák, háziszárnyasok és bármilyen fajta jószág beeresztése, 
 - a sírhelyekre, sírboltokra és ágyásokra lépés, a sírok, síremlékek, sírboltok, sírjelek, a halottasház, 
a sírokat körülvevő kerítés, padok és más berendezések károsítása, 
 - a síremlékek és sírjelek, padok, a halottasház felfestése, más sírokon talált virág letépése, elvitele, 
a temető kerítésének károsítása s illetlen feliratok kihelyezése.  
 

VIII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK  
 

50. szakasz 
 

 2.500,00 és75.000,00 dinár közötti pénzbírsággal sújtható azon természetes személy: 
 - aki kerékpárral vagy másfajta járművel való behajtással, kiáltozással, rendetlenkedéssel megbontja 
a temető rendjét és nyugalmát,  
 - aki kutyát, háziszárnyasokat vagy bármilyen jószágot enged a temetőbe, 
 - aki a sírhelyekre, sírboltokra és ágyásokra tapos, vagy ezekben kárt tesz, illetve a síremlékeket, 
sírjeleket vagy a temető más berendezését károsítja, 
 - aki a síremlékekre, padokra stb fest, kitépi vagy elhordja a más síron talált virágot, kárt okoz a 
temető kerítésében és illetlen feliratot helyez fel, 
 - aki a sírhely hantját rendezi, ám nem igényelte az irány kijelölését (kikarózását), 
 - aki a kitépett gyomot, hulladékot, fölösleges földet nem az erre előirányzott helyre szállítja, 
 - aki virág és gyertya kivételévelbármely más árut árusít, vagy bármilyen reklámot helyez ki.  
 

51. szakasz 
 

 1.000,00 és 5.000,00 dinár közötti pénzbírsággal sújtható azon természetes személy:  
 - aki a temető területén feliratot helyez el, s mely sérti bárki nemzeti vagy állampolgári azonosságát, 
vallási érzését, vagy az elhunytak iránti tiszteletét, 
 - aki temetést hajt végre koporsó nélkül vagy oly elhunyt temetését hajtja végre, akit nem öltöztettek 
legalább alsó ruhába vagy nem csavartak vászonba, 
 - az engedély alapján felbontott koporsó visszazárását elmulasztja, 
 - sírbolt oly alapítója vagy felhatalmazott személyek, akik elmulasztják a temető meghatározott 
helyén, megszabott határidőn belül, tartós emlékmű vagy emléktábla állítását.  
 
  



Број 17. 5.12.2016. СТРАНА   1069. OLDAL 2016.12.5. 17. szám 

  
 
 

52. szakasz 
 

 10.000,00 és 100.000,00 dinár közötti pénzbírsággal sújtható azon jogi személy:  
 - mely temetést végez a temetőn kívül, vagy rendes használatban nem levő temetőben, 
 - mely nem tartja fenn a temető rendjét és tisztaságát, 
 - amennyiben a jelen határozat 21.szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kihágásért az illető jogi személy felelős személye is 
pénzbírsággal sújtandó, 1.000,00 és 10.000,00 dinár közötti összegben. 
 

53. szakasz 
 

 5.000,00 és 50.000,00 dinár közötti pénzbírsággal sújtható azon vállalkozó: 
 - aki a jelen határozat 44. és 45. szakaszainak rendelkezéseivel ellentétesen jár el. 
 

IX. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

54. szakasz 
 

 A jelen határozat végrehajtása feletti felügyeletet a kommunális felügyelet látja el.  
 

55. szakasz 
 

A Komgrad KV illetékes szerve díjszabást hoz, a Községi Tanács jóváhagyására. 
 

56. szakasz 
 

 A jelen határozat életbe lépésének napján érvényét veszíti A temetkezésről és a temetőkrők szóló 
határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/5, 2004/15. és 2006/10. szám). 
 

57. szakasz 
 

 E határozat, annak Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 
napon lép életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-23/2016-V Saša Srdić sk.  
Kelt:2016.12.05. a Községi Képviselő-testület  
TOPOLYA  elnöke 
 
189. 

A közvállalatokról szóló törvény 5. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 
szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdése 8) pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129., 2014/83. szám), a gazdasági társaságokról szóló törvény 11. és 141. szakasza (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2011/36. és 2011/99. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 1. 
bekezdése 9) pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6. és 2012/9. szám) alapján 
Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 5-i 5. ülésén meghozta a 
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H A T Á R O Z A T O T 
A TOPOLYAI TELEKRENDEZÉSI, ÚTKEZELÉSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓHATÁROZATÁNAK 
ÖSSZHANGBA HOZATALÁRÓL 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Az alapító aktus összhangba hozatala 

 
1. szakasz 

 
E határozattal összehangolják a topolyai Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és 

Településtervezési és –rendezési közvállalat alapítóhatározatának összhangba hozataláról szóló határozatot 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2013/6. és 2013/11. szám) a közvállalatokról szóló törvény (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) rendelkezéseivel.  

A topolyai Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és –rendezési 
közvállalat (a továbbiakban: közvállalat), melynek törzsszáma 08654930 és 1996. 09. 19-én alapították, 
valamint 2005. 07. 14-től van bejegyezve a Szerb Köztársaság Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségénél a 
BD. 62041 szám alatt, folytatja a munkát e határozat rendelkezéseivel összhangban.  
 

Az alapítás céljai 
 

2. szakasz 
 

A közvállalatot az általános érdekű tevékenységek tartós végzésének biztosítása céljából alapították, 
valamint, hogy rendszeresen kielégítse a felhasználó, termékek és szolgáltatások szükségleteit, különös 
tekintettek a következőkre: 

- Az építési telkek rendezése, gondoskodás a védelmükről, racionális és fenntartható használatukról, s 
egyéb feladatok végzése a törvénnyel és Topolya község aktusaival összhangban; 

- Településtervezés és a területek és települések rendezése; 
- A községi és a nem kategorizált Topolya községbeli utak, utcák és települések igazgatása; 
- Építészeti és mérnöki tevékenységek, valamint műszaki tanácskozás; 
- Építészeti és mérnöki szolgáltatások nyújtása, tervek kidolgozása, felügyelet és hasonlók; 
- Koncepciók és tervdokumentumok tervezetének kidolgozása Topolya község szükségletei számára, 

valamint az ezen tervek megvalósítására irányuló dokumentumok kidolgozása a törvénnyel 
összhangban; 

- A településrendezési tervekhez szükséges tanulmányok kidolgozása; 
- Építési szabályok és egyéb feltételek kidolgozása Topolya község szükségletei fedezésére, s a 

területi tervek alapján kiadja a helyszíni feltételeket; 
- A műszaki dokumentáció kidolgozása Topolya község szükségleteire, valamint a közvetlen és 

közvetett költségvetési felhasználók szükségleteire; 
- Egyéb szakmai és adminisztratív feladatok az építési és mérnöki tevékenységek és műszaki 

tanácskozás feladataival kapcsolatban; 
- A településrendezési tervek koncepciójának, tervezetének és tervdokumentumának kidolgozása 

Topolya község számára; 
- Településrendezési – műszaki dokumentumok kidolgozása a településrendezési tervek végrehajtása 

céljából Topolya község szükségletei számára; 
- Településrendezési és egyéb feltételek kidolgozása Topolya község szükségletei számára helyszíni 

feltételek kiadása céljából; 
- Egyéb szakmai és adminisztratív-műszaki feladatok a Topolya község számára jelentős 

településrendezési tervezéssel kapcsolatban; 
- A területek és települések rendezése szempontjából jelentős adatok összegyűjtése, rendezése, 

feldolgozása, megőrzése és publikálása; 
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- Egyéb szakmai és adminisztratív-műszaki feladatok az építési és mérnöki tevékenységekkel, 
valamint a műszaki tanácskozással kapcsolatban, amelyek jelentősek Topolya község számára; 

- Az erdők és erdészeti földterületek rendezésének, fenntartásának és kiaknázásának gondozása, 
programozása, tervezése és megszervezése; 

- A közvilágítás karbantartása; 
- A közcélú területek rendezésnek és használatának gondozása, programozása, tervezése és 

megszervezése; 
A közvállalat megalapításának célja a jelen szakasz 1. bekezdésében említett feladatok állandó elvégzésének 
biztosítása és fejlesztése, valamint a Topolya község számára általános érdekű és különleges jelentőségű 
tevékenységek esetében ugyanez.  
 

A határozat tárgya 
 

3. szakasz 
 

E határozattal a közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban szabályozzák az alapító és a topolyai 
Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és –rendezési közvállalat (a továbbiakban: 
közvállalat) jogait és kötelezettségeit e határozat 2. szakaszában foglalt általános érdekű tevékenységek 
ellátása terén, különös tekintettek a következőkre: 

- Az alapító elnevezése, székhelye és törzsszáma; 
- A közvállalat neve és székhelye; 
- A közvállalat fő tevékenysége; 
- Az alapító jogai, kötelezettségei és felelősségvállalása a közvállalattal szemben és a közvállalaté az 

alapítóval szemben; 
- A nyereség megállapításának és elosztásának feltételei és módjai, illetve a veszteség lefedésének 

módja és a kockázat vállalása; 
- A közvállalat adósságvállalásának feltételei és módjai; 
- A közvállalat képviselete; 
- Az alaptőke összege, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás leírása, fajtája és értéke; 
- A közvállalat szervei; 
- Az alapítónak az alaptőkében való részesedéséről szóló adatok, százalékban kifejezve; 
- Az át nem ruházható vagyon; 
- A köztulajdonú dolgokkal való rendelkezés, amelyeket a törvénnyel összhangban átruháztak a 

közvállalatra; 
- Környezetvédelem; 
- Egyéb, a közvállalat illetékességébe tartozó tevékenységek zavartalan végzése szempontjából 

jelentős kérdések. 
 
II. ADATOK AZ ALAPÍTÓRÓL 

 
A közvállalat alapítója 

 
4. szakasz 

 
A közvállalat alapítója Topolya község, Tito marsall utca 30., törzsszám: 08070547 (a 

továbbiakban: alapító). 
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Az alapító a tulajdonosa a közvállalat alaptőkéje 100 százalékának.  
Az alapító jogait Topolya Községi Képviselő-testülete valósítja meg.  

 
A közvállalat jogi helyzete 

 
5. szakasz 

 
A közvállalat helyzete szerint jogi személy, a törvény által megállapított jogokkal, 

kötelezettségekkel és felelősségekkel.  
A közvállalat a harmadik személlyel megvalósított jogforgalom során minden felhatalmazással 

rendelkezik, s a saját nevében és a saját számlájára jár el.  
 

A közvállalat kötelezettségek iránti felelőssége 
 

6. szakasz 
 

A közvállalat kötelezettségeiért a teljes vagyonával felel.  
Az alapító nem felelős a közvállalat kötelezettségeiért, kivéve a törvény által előírt esetekben.  
Az alapító köteles biztosítani, hogy a jelen határozat 2. szakaszában említett általános érdekű 

tevékenységek folyamatosan megvalósuljanak.  
 

A közvállalat képviselete és bemutatása 
 

7. szakasz 
 

A közvállalatot az igazgató képviseli és mutatja be.  
 
III. A KÖZVÁLLALAT ÜZLETI NEVE ÉS SZÉKHELYE 

 
A közvállalat üzleti neve 

 
8. szakasz 

 
A közvállalat a következő név alatt működik: TOPOLYAI TELEKRENDEZÉSI, ÚTKEZELÉSI, 

KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT. 
Rövidített üzleti neve: TOPOLYAI TELEKRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –

RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT. 
Az üzleti név megváltoztatásáról a közvállalat felügyelőbizottsága dönt az alapító jóváhagyásával.  

 
A közvállalat székhelye 

 
9. szakasz 

 
A közvállalat székhely Topolyán van, Tito marsall utca 70. 
A közvállalat székhelyének megváltoztatásáról a felügyelőbizottság dönt az alapító jóváhagyásával.  

 
A közvállalat pecsétje, bélyegzője és jele 
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10. szakasz 
 
A közvállalat rendelkezik saját pecséttel és bélyegzővel, amin szerb nyelven és cirill írásmóddal írt 

szöveg van, valamint a Topolya községben hivatalos használatban lévő magyar, szlovák és ruszin nyelven 
írt szöveg, e nyelvek írásmódjával.  

A pecsét kör alakú, s a közvállalat rövidített üzleti elnevezését tartalmazza.  
A pecsét szövegét koncentrikus körökben írták, a törvénnyel összhangban.  
A bélyegző téglalap alakú, s a közvállalat rövidített üzleti elnevezését és a dátumhoz és a számhoz 

szükséges helyet tartalmazza.  
A közvállalatnak megvan a saját jele is, amely a közvállalat elnevezését és székhelyét tartalmazza, s 

amelyet a közvállalat alapszabálya által definiálnak.  
 

A közvállalat bejegyzése a nyilvántartásba 
 

11. szakasz 
 
A közvállalatot a jelen határozattal megállapított általános érdekű tevékenységek végzésére 

bejegyzik a nyilvántartásba azzal a törvénnyel összhangban, amellyel rendezik a gazdasági társaság jogi 
helyzetét és a regisztrációs eljárást, a törvénnyel összhangban. 
 

A közvállalat belső szervezete 
 

12. szakasz 
 
A közvállalat egységes egészként működik.  
A közvállalat igazgatójának aktusa által rendezik a belső szervezetet és a feladatok rendszerezését.  

 
IV. A KÖZVÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE 

 
Fő tevékenység 

 
13. szakasz 

 
A közvállalat fő tevékenysége a 71.11 építészeti tevékenység. 
A közvállalat a fő tevékenysége által lefedett munkák mellett egyéb, a közvállalat alapszabálya által 

megállapított tevékenységeket is elvégezhet.  
A közvállalat a következő tevékenységeket végzi: 
- Település- és területrendezési feladatok, ezek: az építési telkek rendezése, használata, javítása és 

védelme; az építési telkek vezetése, irányítása és rendezése – tervezés, szervezés, felszerelés, 
vezetés és ellenőrzés (az építési telkek rendezési programjának előkészítése; az összes műszaki és 
egyéb szakmai feladat ellátása; szakmai feladatok ellátása az építési telkek rendezési programjának 
a kommunális infrastruktúra fejlesztési programjával való összehangolása terén, a községi 
képviselő-testület határozatával összhangban; az építési telkek rendezésének biztosítása, az építési 
telkek előkészítésére és kommunális felszerelésére irányuló feladatok ellátása; gondolkodás az 
építési telkek védelméről, racionális és rendeltetésszerű használatáról; az építési átruházásához 
szükséges javaslat és tanulmány kidolgozása, valamint szakmai és adminisztratív feladatok ellátása 
a telek átruházási eljárása során; javaslatok kidolgozása az illetékes községi szerv számára a 
megfelelő végzés meghozatalára, az építési telkek rendezésére vonatkozó hozzájárulások 
megállapításához szükséges elemzése és javaslása és hasonlók), 

- Topolya község fejlesztési programjavaslatának, az építési telkek éves és középtávú rendezési 
programjának előkészítése,  
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- Szakfelügyeleti feladatok ellátása a kommunális rendszer objektumainak, az építési telkek rendezési 
programjához és a községi utak fenntartási, védelmi és fejlesztési programjához tartozó objektumok, 
valamint az önkéntes anyagi hozzájárulás eszközeiből származó objektumok kiépítése során,  

- Tervdokumentumok kidolgozása a többi megrendelő számára,  
- Városrendezési projektek előkészítése és kidolgozása a többi megrendelő számára,  
- A közvállalat regisztrált tevékenységéből eredő egyéb feladatok a többi megrendelő számára,  
- A közutak igazgatása a közmegbízatás teljesítése értelmében; a közutak védelme; befektetői funkció 

ellátása a közutak kiépítése és helyreállítása során; a közutak kiépítése, helyreállítása, fenntartása és 
védelme esetében szakmai munka megszervezése és végzése; szakmai felügyelet megszervezése a 
közutak kiépítése, helyreállítása, fenntartása és védelme során; a közutak kiépítésének, 
helyreállításának, fenntartásának és védelmének megtervezése; a közutak megjelölése, valamint 
nyilvántartás vezetése a közutakról és ezen utak esetében a közlekedési-műszaki adatokról; a 
horizontális és vertikális jelzés karbantartása és védelme a közutakon, 

- Részt vész a kommunális közvállalat tervének és programjának összhangba hozatalában az építési 
telkek rendezésével kapcsolatban, követi, irányítja és összehangolja az építési telkek előkészítési és 
felszerelési programjának megvalósítását,  

- Megszervezi a területi-településrendezési és a műszaki dokumentáció kidolgozását, a 
településrendezési tervek kidolgozásának területi és városrendezési tervezésében a község területén, 
valamint településrendezési projektek kidolgozásában; kidolgozza az elemző-tanulmányi 
feladatokat a területi és településrendezési tervezés és a környezetvédelem terén; kidolgozza a 
stratégiai becsléseket a tervek környezeti hatását illetően; kidolgozza a montázs és egyéb 
objektumok közterületekre való kihelyezésének programját; lefolytatja a városi tagosítási eljárást az 
építési telkek rendezése terén; egyéb szakmai munkák elvégzése a törvény alkalmazásával 
kapcsolatban, amely az objektumok tervezésének és kiépítésének területét rendezi). 

A közvállalat tevékenységeinek megváltózásáról, valamint egyéb, a fő tevékenységek végzését szolgáló 
tevékenységek elvégzésről a felügyelőbizottság határoz az alapító jóváhagyásával, a törvénnyel 
összhangban.  
 

A tevékenységek mint általános érdekű tevékenységek végzésének feltételei 
 

14. szakasz 
 

A közvállalat akkor kezdheti meg a tevékenységek elvégzését, amikor az illetékes állami szerv 
megállapítja, hogy teljesültek a feltételek mindehhez a következő tekintetben: 

1) Műszaki felszereltség; 
2) A munkások felkészítése; 
3) Biztonsági és egészségügyi feltételek a munka során; 
4) A környezet védelme és előmozdítása és 
5) Egyéb, a törvény által előírt feltételek. 

 
A közvállalat alapító jogai és tőkéjének befektetése 

 
15. szakasz 

 
A közvállalat az alapító előzetes jóváhagyásával alapíthat tőketársaságot a jelen határozat 2. 

bekezdésében foglalt általános érdekű tevékenységek végzésére, valamint a nem általános érdekű 
tevékenységek végzésére is, a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban.  
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A közvállalat befektethet tőkét a már megalapított tőketársaságokba az alapító előzetes jóváhagyása 
mellett.  

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett felügyelőbizottsági határozatot a községi képviselő-
testület hagyja jóvá.  
 
V. A KÖZVÁLLALAT VAGYONA 

 
Alaptőke 

 
16. szakasz 

 
A közvállalat alaptőkéjét összesen 35 000 (betűkkel: harmincötezer) dináros pénzeszköz alkotta 

1996. 09. 19-én.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt alaptőke az alapító része, amely az egyetlen tag, amelynek 

100 százalékos részesedése van a közvállalat alaptőkéjében.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt alaptőke összegét bejegyzik a Gazdasági Nyilvántartások 
Ügynökségének megfelelő nyilvántartásába, s a közvállalat bejegyzett és befizetett tőkéjét képezi.  
A közvállalat alaptőkéjének összhangba hozatalát a törvénnyel összhangban végzik.  
Az alapító nem pénzbeli hozzájárulásának értékét a gazdasági társaságok jogi helyzetét rendező 

törvény által előírt módon állapítják meg. 
 

A közvállalat vagyona 
 

17. szakasz 
 
A közvállalat vagyonát az ingó és ingatlan dolgok feletti tulajdonjog, pénzügyi eszközök és 

értékpapírok, valamint egyéb vagyonjogok képezik, amelyeket átruháztak a közvállalatra a törvénnyel 
összhangban, beleértve a köztulajdonban lévő dolgok használati jogát.  

Azokkal a köztulajdonban lévő dolgokkal, amelyeket az alapító fektetett be a közvállalatba a 
használati jogok átruházásával, a tulajdonjog átruházása nélkül, a közvállalat nem rendelkezhet, nem is 
adhatja tovább használatra az alapító beleegyezése nélkül.  

A közvállalat irányítja és rendelkezik saját vagyonával, a törvénnyel, az alapító aktussal és az 
alapszabállyal összhangban.  
 

18. szakasz 
 

A köztulajdonban lévő eszközöket be lehet fektetni a közvállalat tőkéjébe, a törvénnyel és az alapító 
aktusaival összhangban.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt eszközök befektetése alapján az alapító részesedést szerez a 
közvállalatban, valamint jogokat is e részesedés alapján.  

A közvállalat részekre osztott tőkéjét bejegyzik a nyilvántartásba. 
 

Az alapító tőke növelése és csökkentése 
 

19. szakasz 
 

A közvállalat alaptőkéjének növeléséről vagy csökkentéséről a alapító határoz a törvénnyel 
összhangban.  
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A közvállalat eszközei 
 

20. szakasz 
 
A közvállalat tevékenysége végzése során a következő forrásokból tesz szert eszközökre: 
- Termékek és szolgáltatások értékesítéséből, 
- Hitelből,  
- Adományokból és ajándékokból,  
- Az alapító, a Szerb Köztársaság és a tartomány költségvetéséből és 
- Egyéb forrásokból a törvénnyel összhangban. 

 
A nyereség elosztása 

 
21. szakasz 

 
A közvállalat köteles a megvalósított nyereség egy részét befizetni az alapító – Topolya község 

költségvetésébe, az előző évi zárszámadás alapján.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett nyereség befizetendő összegét és a befizetés határidejét a 

törvénnyel és Topolya község következő évi költségvetési határozatával összhangban állapítják meg.  
 

A szolgáltatás ára meghatározásának alapelvei 
 

22. szakasz 
 
A közvállalat termékei és szolgáltatásai árának meghatározásához szükséges elemeket külön 

határozattal rendezik, amit a felügyelőbizottság hoz meg az alapító jóváhagyásával, a törvénnyel 
összhangban.  
 

A közvállalat termékeinek és szolgáltatásainak ára 
 

23. szakasz 
 
A termékek és szolgáltatások ára meghatározásának elemei a következők: 
1) Az ügyviteli könyvekben és a pénzügyi jelentésekben kimutatott üzleti kiadások, 
2) Az infrastrukturális létesítményen kiépítésére és helyreállítására, valamint a felszerelések 

beszerzésére fordított költségek az elfogadott programok és tervek szerint, 
3) A tevékenység teljesítőjének nyeresége. 

Az infrastrukturális létesítmények felújítására és kiépítésére irányuló eszközök esetében külön kimutatást 
készítenek, s csak erre a célra használhatók fel.  
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Az ármódosításra vonatkozó kérelmek elfogadása 
 

24. szakasz 
 
A közvállalatra bízott feladatok elvégzése árának meghatározására irányuló módszertant az alapító 

hagyja jóvá.  
A közvállalat köteles a termékek és a szolgáltatások árainak módosítására vonatkozó kérelmet 

belefoglalni az éves üzleti programjába, e határozat 27. szakaszával összhangban.  
Amikor jelentősebbek az elemek értékének változásai, amelyeket magában foglal az ár 

felszámolására vonatkozó módszertan, a közvállalat az üzleti év folyamán benyújthatja az alapítónak a 
szolgáltatások ára megváltozásának jóváhagyására vonatkozó kérelmet, az éves üzleti program változásaival 
együtt. 

Az éves üzleti terv módosításait az ármódosításra vonatkozó javaslattal megküldik Topolya Községi 
Képviselő-testületének.  
 

A vállalat munkájának és fejlődésének előmozdítása 
 

25. szakasz 
 
A közvállalat munkájának és fejlődésének előmozdítása a hosszú távú és a középtávú munka- és 

fejlesztési terven alapul.  
A jelen határozat 1. bekezdésében foglalt munkatervekkel és –programokkal megállapítják a 

közvállalat üzleti politikáját és fejlődését, meghatározzák a feladatokat és megállapítják a végrehajtásukhoz 
szükséges eszközöket és intézkedéseket. 

A közvállalat munkaterveinek és –programjainak azokon a törvényeken kell alapulniuk, amelyekkel 
meghatároznak bizonyos viszonyokat a közvállalat által végzett tevékenységek során.  
 

Tervek és programok 
 

26. szakasz 
 
A közvállalat tervei és programjai a következők: 
- Éves üzleti program, 
- A közvállalat üzleti stratégiájának és fejlesztésének középtávú terve,  
- A közvállalat üzleti stratégiájának és fejlesztésének hosszú távú terve,  
- Pénzügyi tervek és 
- Egyéb tervek és programok (külön programok a szubvenciók, garanciák vagy egyéb eszközök 

használatára). 
A közvállalat 1. bekezdésben említett terveit és programjait legkésőbb folyó év december 1-jéig 

megküldik Topolya Községi Képviselő-testületének a következő évre vonatkozóan.  
A terveket és programokat akkor tekintik meghozottnak, amikor Topolya Községi Képviselő-testülete 

jóváhagyta azokat.  
 

27. szakasz 
 
A közvállalat működésének éves, illetve hároméves programja különösen a következőket tartalmazza: 
1) A bevételi források és a kiadások helyzetének rendeltetési cél szerinti tervezése; 
2) A beszerzés tervezése; 
3) Beruházási terv; 
4) A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a veszteség lefedésének tervezett módja; 
5) A termékek és szolgáltatások ára teljes áttekintésének elemei; 
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6) Bérezési és foglalkoztatási terv; 
7) A segítségnyújtásra, a sporttevékenységekre, a propagandára és a reprezentációra szánt eszközök 

használatára vonatkozó kritériumok. 
Az éves, illetve hároméves működési program módosításait és kiegészítéseit kizárólag stratégiai és 

állami érdekekből kifolyólag lehet elvégezni, vagy amennyiben fontos változások mennek végbe a 
körülmények terén, amelyek között a közvállalat működik. 

 
28. szakasz 

 
Ha a közvállalat felügyelőbizottsága a naptári év kezdetéig nem hozza meg az éves, illetve 

hároméves működési tervet, a program meghozataláig a dolgozók béreit az előző évre vonatkozó éves, 
illetve hároméves működési program által megállapított módon és feltételek alapján számolják el és fizetik 
ki.  
 

29. szakasz 
 
A közvállalat köteles háromhavi jelentést küldeni a Községi Tanácsnak az éves, illetve hároméves 

működési program megvalósításáról.  
Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett jelentést a negyedév lejártától számított 30 napos 

határidőn belül meg kell küldeni.  
 

VI. A KÖZVÁLLALAT ÉS AZ ALAPÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

Az alapító joga 
 

30. szakasz 
 
A közvállalat alaptőkéjében való részesedés alapján Topolya község alapítóként a következő jogai 

vannak: 
- A közvállalat irányítására való jog ezen alapító aktus és a közvállalat statútuma által megállapított 

módon; 
- Jogosult részesedésre a közvállalat nyereségének elosztása során; 
- Jogosult a közvállalat működéséről szóló tájékoztatásra; 
- Jogosult a felszámolási vagy csődvagyon elosztásában való részvételre a közvállalat csőd vagy 

felszámolás általi megszűnése után, a kötelezettséges törlesztése szerint és 
- Egyéb jogok a törvénnyel összhangban. 

 
Az általános érdek biztosítása 

 
31. szakasz 

 
Az általános érdek biztosítása céljából azon tevékenységek esetében, amelyek végzésére a közvállalatot 

alapították, Topolya Községi Képviselő-testülete jóváhagyja a(z): 
- Közvállalat alapszabályát; 
- Garancia, kezesség, zálog és egyéb eszközök nyújtását azon munkák biztosítására, amelyek nem 

tartoznak az általános érdekű tevékenységek keretei közé; 
- A köztulajdonú eszközökkel való rendelkezést, amelyeket átruháztak a közvállalatra, nagyobb 

értékek, amelyeknek közvetlen funkciójuk van az általános érdekű tevékenységek végzésében; 
- Tőkeberuházásokat; 
- Státuszbeli változásokat; 
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- A tőke értékének felbecsléséről szóló aktust és az ezen tőke részvényekben való kimutatását, 
valamint a tulajdonbeli átalakulásokról szóló programot és határozatot; 

- Egyéb határozatokat, amelyekkel meghatározzák az általános érdekű tevékenységek végzését a 
törvénnyel és ezen szerződéssel összhangban. 

 
32. szakasz 

 
A Községi Tanács jóváhagyja a(z): 
1. A munkahelyek belső szervezetéről és rendszerezéséről szóló aktust. 
2. A dolgozók számának növelésére adott előzetes jóváhagyást. 

 
Folytatólagos és minőségi szolgáltatásnyújtás 

 
33. szakasz 

 
A közvállalat köteles azokat az általános érdekű tevékenységeket, amelyek elvégzése érdekében 

megalapították, oly módon elvégezni, hogy rendszeres, folytatólagos és minőségi szolgáltatásnyújtást 
biztosítson a felhasználóknak.  
 

A berendezek és felszerelések zavartalan működése 
 

34. szakasz 
 
A közvállalat köteles megtenni a tevékenysége elvégzéséhez szükséges berendezések és egyéb 

létesítmények rendszeres karbantartására és zavartalan működésére vonatkozó intézkedéseket, a törvénnyel 
és egyéb előírásokkal összhangban, amelyekkel meghatározzák az általános érdekű tevékenységek 
végzésének feltételeit.  
 

A működés során beálló zavar 
 

35. szakasz 
 
A közvállalat működése során beálló zavarok esetében Topolya Községi Képviselő-testülete megteszi 

az intézkedéseket, amelyekkel biztosítja a vállalat zavartalan munkájához és működéséhez szükséges 
feltételeket az általános érdekű tevékenységek végzése során, a törvénnyel összhangban, különös tekintettel 
az alábbiakra: 

- A felügyelőbizottság és az igazgató felmentése, 
- A közvállalat jogainak korlátozása harmadik személlyel való jogforgalom esetén, 
- Korlátozások az egyes, köztulajdonú eszközökkel való rendelkezés tekintetében, 
- Az ezen határozat és egyéb, a törvény által meghatározott intézkedések, amelyekkel meghatározzák 

az általános érdekű tevékenységek végzésének feltételeit és módját. 
 

36. szakasz 
 
A közvállalat működése során tapasztalt zavarok esetében Topolya Községi Tanácsa foganatosítja 

azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítja a vállalat zavartalan munkájához és működéséhez szükséges 
feltételeket az általános érdekű tevékenységek végzése során, a törvénnyel összhangban, különös tekintettel 
az alábbiakra: 

- A közvállalat belső szervezetének megváltoztatása. 
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VII. PIACI KÖRÜLMÉNYEK SZERINTI MŰKÖDÉS 
 

Piaci körülmények szerinti működés 
 

37. szakasz 
 
A közvállalat a piaci körülmények szerint működik nyereségszerzés céljából, a törvénnyel 

összhangban. 
 

Szolgáltatásnyújtás más községek területéről származó felhasználók számára 
 

38. szakasz 
 
Fő tevékenysége végzése során a közvállalat termékeit és szolgáltatásait más községek és városok 

területéről származó felhasználóknak is szállíthatja, illetve nyújthatja, azon feltétel mellet, hogy semmilyen 
módon sem veszélyezteti a rendszeres, folytatólagos és minőségi ellátást a Topolya községbeli felhasználók 
esetében.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett termékek szállítását és szolgáltatások nyújtását a 
közvállalat a külön megkötött szerződésekkel összhangban végzi.  
 
VIII. A KÖZVÁLLALAT SZERVEI 

 
A közvállalat szervei 

 
39. szakasz 

 
A közvállalat szervei a következők: 
1) Felügyelőbizottság 
2) Igazgató 

 
1) Felügyelőbizottság 

 
A felügyelőbizottság összetétele 

 
40. szakasz 

 
A közvállalat felügyelőbizottságának három tagja van, akik közül egy az elnök.  
A közvállalat felügyelőbizottságának elnökét és tagjait, akik közül az egyik tag a dolgozók soraiból 

kerül ki, Topolya Községi Képviselő-testülete nevezi ki, 4 éves mandátumra, a törvény, Topolya község 
statútuma és ezen döntés által megállapított feltételek, mód és eljárás alapján. 

A felügyelőbizottság azon tagját, aki a dolgozók soraiból kerül ki, a közvállalat alapszabálya által 
megállapított módon és eljárás alapján javasolják. 
 

A felügyelőbizottság tagjai iránt támasztott feltételek 
 

41. szakasz 
 
A felügyelőbizottság elnökévé és tagjaivá olyan személyeket neveznek ki, akik eleget tesznek a 

következő feltételeknek: 
1) Nagykorú és munkaképes; 
2) Felsőfokú képesítéssel rendelkezik, amelyet legkevesebb négy év időtartamú alapképzésen szerzett, 

illetve alapfokú akadémia képzés során legkevesebb 240 kreditpontot gyűjtött, továbbá akadémiai 
mesterképzés, speciális akadémiai képzés vagy szakosított szakképzés során szerzett; 
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3) Legalább ötéves munkatapasztalata olyan munkahelyen, ami a jelen szakasz 2) pontjában említett 
felsőoktatási formákat igényli; 

4) Legalább hároméves munkatapasztalattal rendelkezik olyan területen, amely kapcsolódik a 
közvállalat tevékenységéhez; 

5) Ismeretekkel rendelkezik a vállalatirányítás és a pénzügy területén; 
6) Nem ítélték legkevesebb féléves börtönbüntetésre; 
7) Nem rendeltek el számára biztonsági intézkedéseket a törvénnyel összhangban, amelyekkel 

bűncselekményeket rendeznek, az alábbiak szerint: 
- Kötelező pszichiátriai kezelés és egészségügyi intézményben való tartózkodás, 
- Kötelező pszichiátriai kezelés szabadlábon, 
- Kábítószer-függőség miatt kötelező gyógykezelés 
- Alkoholizmus matti kötelező gyógykezelés, 
- Hivatás, tevékenység és megbízatás végzésére vonatkozó tilalom. 
A felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni a vállalatirányítás 

területén, a kormány által meghatározott szakmai továbbképzésre vonatkozó programmal összhangban. 
 

42. szakasz 
 
A dolgozók soraiból kikerülő felügyelőbizottsági tagnak eleget kell tennie a 39. szakaszban foglalt 

feltételeknek, valamint további kettőnek: 
1) Az elmúlt öt évben nem alkalmazták a vállalat pénzügyi jelentésének felülvizsgálata során és 
2) Nem tagja politikai pártnak. 

 
43. szakasz 

 
A felügyelőbizottság, az igazgató és az ügyvezető igazgató nem javasolhat képviselőt a dolgozók 

soraiból a felügyelőbizottságba. 
 

A felügyelőbizottsági tagok mandátumának megszűnése 
 

44. szakasz 
 
A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak mandátuma a kinevezésük időtartamának lejártával, 

lemondással vagy felmentéssel szűnik meg.  
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait felmentik azon időszak lejárta előtt, amelyre kinevezték őket, 

amennyiben: 
1) A közvállalat nem küldi az éves, illetve hároméves működési programot a törvény által előírt 

határidőben, 
2) A felügyelőbizottság elmulatja meghozni a szükséges intézkedéseket az illetékes szervek előtt 

abban az esetben, ha a fennáll a gyanú, hogy a közvállalat felelős személye felelőtlen viselkedésével 
vagy egyéb módon a közvállalat kárára dolgozik, 

3) Megállapítják, hogy felelőtlen viselkedéssel vagy más módon a közvállalat kárára ténykedik, 
4) A mandátum időtartama alatt feltételes vagy feltétel nélküli börtönbüntetésre ítélik. 
Az a felügyelőbizottsági elnök és tag, akinek megszűnt a mandátuma, köteles elvégezni megbízatását az 

új felügyelőbizottság kinevezéséig, illetve az új felügyelőbizottsági elnök és tagok kinevezéséig, legfeljebb 
hat hónapig. 
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A felügyelőbizottság illetékessége 
 

45. szakasz 
 
A felügyelőbizottság: 
1) Meghozza az üzleti stratégia és fejlesztés hosszú távú és középtávú terveit, s felelős a 

végrehajtásukért, 
2) Meghozza a közvállalat éves, illetve hároméves működési programját a jelen szakasz 1) pontjában 

említett üzleti stratégia és fejlesztés hosszá- és középtávú terveivel összhangban, 
3) Elfogadja az éves, illetve hároméves üzleti program megvalósításának mértékéről szóló jelentést, 
4) Elfogadja a tervezett és megvalósított tevékenységek összhangba hozatalának mértékéről szóló 

negyedévi jelentést, 
5) Elfogadja a pénzügyi jelentéseket, 
6) Meghozza a közvállalat alapszabályát, 
7) Felügyeli az igazgató munkáját, 
8) Felállítja, jóváhagyja és figyelemmel kíséri a könyvelést, a belső ellenőrzést, a pénzügyi 

jelentéseket és a kockázatkezelési politikát, 
9) Meghozza a határozatot a közvállalat nyereségének elosztásáról, illetve a vereség fedezésének 

módjáról, 
10) Meghozza a beruházási programokat és a beruházások kritériumait, 
11) Jóváhagyja, hogy az igazgató feladatokat vagy munkákat foganatosítson ezen törvénnyel, 

alapszabállyal és az alapítóhatározattal összhangban, 
12) Meghozza a határozatot a cégjegyzés megadásáról vagy elvételéről, 
13) Megköti a munkaszerződést az igazgatóval, a törvénnyel összhangban, amely megszabja a 

munkaviszonyokat, 
14) Meghozza a határozatot a köztulajdonban lévő eszközökkel való rendelkezésről, amelyeket 

átruháztak a közvállalatra, nagyobb értékek, amelyeknek közvetlen funkciója van az általános 
érdekű tevékenységek végzése során, s az alapító aktussal állapították meg őket,  

15) Meghozza a határozatot a szolgáltatások árának magasságáról, 
16) Határoz a közvállalat tőkéjének beruházásáról, 
17) Határoz a közvállalat státusbeli változásairól, 
18) Határoz a független tőketársaság megalapításáról, 
19) Határoz a közvállalat tőkéjének csökkentéséről és növeléséről, 
20) Határoz a részesedés kibocsátásáról, megvételéről és eladásáról, valamint a közvállalat 

részesedésének eladásáról, illetve részesedés vagy részvény vásárlásáról másik vállalatban, illetve 
gazdasági társaságban, 

21) Meghozza az igazgatónak és az ügyvezető igazgatónak járó ösztönzések kifizetéséről szóló aktust, 
22) Egyéb feladatokat lát el a törvénnyel, e határozattal és a statútummal összhangban. 
Az 1. bekezdés 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20) és 22) pontjában szereplő határozatokat a 

felügyelőbizottság Topolya Községi Képviselő-testülete jóváhagyásával hozza meg. 
E szakasz 1. bekezdésének 16), 17) és 18) pontjában szereplő határozatokat a felügyelőbizottság 

Topolya Községi Képviselő-testülete előzetes jóváhagyásával hozza meg.  
A jelen szakasz 1. bekezdésének 21) pontjában említett határozatokat a felügyelőbizottság Topolya 

Községi Tanácsának előzetes jóváhagyásával hozza meg. 
 

46. szakasz 
 
A felügyelőbizottság szavazattöbbséggel határoz.  
A felügyelőbizottság nem ruházhatja át a döntési jogot az ezen hatáskörbe tartozó kérdések esetében 

az igazgatóra vagy a közvállalat másik dolgozójára.  
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47. szakasz 
 
A közvállalat felügyelőbizottsági elnöke és tagjai jogosultak megfelelő térítményre a bizottságban 

végzett munkájukért.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett térítmény összegét a törvénynél alacsonyabb rangú 

aktusokkal összhangban határozzák meg.  
 

2) Az igazgató 
 

48. szakasz 
 
A vállalat igazgatóját Topolya Községi Képviselő-testülete nevezi ki 4 éves időtartamra, előzőleg 

lefolytatott pályázat alapján. 
A közvállalat igazgatója meghatározott időre létesít munkaviszonyt. 
A közvállalat igazgatója tisztségviselő, aki tisztséget tölt be. 
Az igazgatónak nem lehet helyettese. 

 
Az igazgató illetékessége 

 
49. szakasz 

 
1) A közvállalatot képviseli 
2) Megszervezi és vezeti a munkafolyamatot 
3) Vezeti a közvállalat ügyvitelét 
4) Felel a közvállalat törvényes működéséért, a Topolya Községi Képviselő-testülete, Topolya 

községi elnöke és Topolya Községi Tanácsa által hozott határozatok és egyéb aktusok 
megvalósításáért 

5) Javasolja a közvállalat üzleti stratégiájának és fejlesztésének hosszú és középtávú tervét, s felel 
a végrehajtásukért 

6) Javasolja a közvállalat éves, illetve hároméves üzleti programját, s felel a végrehajtásáért 
7) Javasolja a pénzügyi jelentéseket 
8) Javasolja külön programok meghozatalát Topolya község költségvetési eszközeinek 

felhasználására vonatkozóan (szubvenciók, biztosíték vagy egyéb eszközök használata) 
9) Végrehajtja a felügyelőbizottság határozatait 
10) Kiválasztja az ügyvezető igazgatókat 
11) Kiválasztja a közvállalat képviselőjét a tőketársaság közgyűlésében, amelynek egyedüli 

tulajdonosa a közvállalat, Topolya Községi Képviselő-testülete előzetes jóváhagyásával 
12) Megköti a munkaszerződést az ügyvezető igazgatókkal, a munkaviszonyt meghatározó 

törvénnyel összhangban 
13) Meghozza a rendszerezésről szóló aktust 
14) Javasolja a felügyelőbizottságnak az ügyvezető igazgatóknak járó ösztönzések kifizetéséről 

szóló aktus meghozatalát 
15) Javasolja a felügyelőbizottság az igazgató hatáskörébe tartozó határozatok és egyéb aktusok 

meghozatalát 
16) Határoz a dolgozók egyes jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről a törvénnyel, a kollektív 

szerződéssel és a vállalat alapszabályával összhangban 
17) Meghozza a következő évre vonatkozó beszerzési tervet 
18) Meghozza a határozatot a közbeszerzési eljárásokról és azokról a beszerzésekről, amelyek 

esetében nem alkalmazzák a közbeszerzési törvényt 
19) Egyéb, a törvény, e határozat és a közvállalat alapszabálya által meghatározott feladatokat 

végez. 
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Az igazgató megválasztásának feltételei 
 

50. szakasz 
 
A közvállalat igazgatói posztjára olyan személyt nevezhetnek ki, aki eleget tesz a következő 

feltételeknek: 
1) Nagykorú és munkaképes; 
2) Felsőfokú képesítéssel rendelkezik, amelyet legkevesebb négy év időtartamú alapképzésen szerzett, 

illetve alapfokú akadémia képzés során legkevesebb 240 kreditpontot gyűjtött, továbbá akadémiai 
mesterképzés, speciális akadémiai képzés vagy szakosított szakképzés során szerzett; 

3) Legalább ötéves munkatapasztalata van olyan munkahelyen, ami a jelen szakasz 2) pontjában 
említett felsőoktatási formákat igényli; 

4) Legalább hároméves munkatapasztalattal rendelkezik olyan területen, amely kapcsolódik a 
közvállalat tevékenységéhez; 

5) Ismeretekkel rendelkezik a vállalatirányítás területén; 
6) Van munkatapasztalata munkaszervezés és vezetés terén; 
7) Nem tagja politikai párt szervének, illetve befagyasztották tisztségének végzését a politikai párt 

szervében 
8) Nem ítélték legkevesebb féléves börtönbüntetésre; 
9) Nem rendeltek el számára biztonsági intézkedéseket a törvénnyel összhangban, amelyekkel 

bűncselekményeket rendeznek, az alábbiak szerint: 
- Kötelező pszichiátriai kezelés és egészségügyi intézményben való tartózkodás, 
- Kötelező pszichiátriai kezelés szabadlábon, 
- Kábítószer-függőség miatt kötelező gyógykezelés 
- Alkoholizmus matti kötelező gyógykezelés, 
- Hivatás, tevékenység és megbízatás végzésére vonatkozó tilalom. 
Az igazgató kinevezésének, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett feltételeit a törvény írja elő, a 

közvállalat alapszabálya által egyéb feltételek is szabhatók, aminek eleget kell, hogy tegyen a jelölt, hogy 
kinevezzék a vállalat igazgatói posztjára. 
 

Az igazgató bére 
 

51. szakasz 
 
Az igazgató jogosult keresetre, de jogosult lehet ösztönzésre is, a törvénynél alacsonyabb rangú 

aktussal összhangban. 
Az igazgatónak járó ösztönzés kifizetéséről szóló határozatot a közvállalat felügyelőbizottsága 

hozza meg, Topolya Községi Képviselő-testületének jóváhagyásával. 
 

Az igazgató kinevezésére vonatkozó eljárás 
 

52. szakasz 
 
A közvállalat igazgatóját nyilvános pályázat lefolytatását követően nevezik ki, a törvénnyel, a 

törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal, Topolya község Statútumával és ezen határozattal összhangban. 
A nyilvános pályázatot az igazgató megválasztására irányuló pályázat lefolytatásával megbízott 

bizottság hajtja végre. 
A helyi önkormányzati egység bizottságának öt tagja van, egyikük az elnök. 
A jelen szakasz 3. bekezdésében említett bizottságot Topolya Községi Képviselő-testülete alakítja 

meg. 
A bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek köztársasági parlamenti képviselők, tartományi 

parlamenti képviselők, Topolya Községi Képviselő-testületének tanácstagjai, se a Topolya községi 
szerveiben megválasztott, kinevezett és tisztségbe helyezett személyek.  
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53. szakasz 
 
A közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló 

határozatot Topolya Községi Képviselő-testülete hozza meg Topolya Községi Tanácsa javaslatára. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozat meghozatalát kezdeményezheti a közvállalat 

felügyelőbizottsága is Topolya Községi Közigazgatási Hivatalán keresztül. 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatala megküldi Topolya Községi Tanácsának a nyilvános 

pályázatról szóló hirdetés szövegét.  
A nyilvános pályázatról szóló hirdetés a következőket tartalmazza: a közvállalatról, a feladatokról, 

az igazgató kinevezésének feltételiről szóló adatokat, a munkavégzés helyét, szakmai képesítést, a választási 
folyamat során értékelt tudást és képességeket s ellenőrzésük módját, a jelentkezés átadásának határidejét, a 
nyilvános pályázatról való felvilágosítással megbízott személy adatait, a jelentkezés átadásának címét, 
valamint a jelentkezéshez csatolandó bizonyítékokról szóló adatokat. 

A közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázatról szóló hirdetést 
közzéteszik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Topolya község Hivatalos Lapjában, legalább egy 
napilapban, amely a Szerb Köztársaság egész területén jelen van, valamint Topolya község honlapján. 

A jelen szakasz 4. bekezdésében említett hirdetésnek, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
való közzétételének határideje nem lehet hosszabb nyolc napnál, a közvállalat igazgatójának 
megválasztására irányuló nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat meghozatalának napjától 
számítva.  

A közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló pályázatra a Szerb Köztársaság Hivatalos 
 Közlönyében való megjelenésétől számított 30 napos határidőn belül kell benyújtani a 
jelentkezéseket.  

A nem időben beérkező és az érthetetlen jelentkezéseket, valamint azokat, amelyekhez nem 
csatolták az összes szükséges bizonyítékot, a bizottság záróhatározattal elutasítja, ami ellen nem lehet 
fellebbezni. 
 

54. szakasz 
 

Az igazgató kinevezéséről szóló végzés végleges. 
A közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló végzés, az indoklással együtt, megjelenik a Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Topolya község Hivatalos Lapjában és Topolya község honlapján. 
 

55. szakasz 
 

A kinevezett jelölt köteles felvenni tisztségét a kinevezésről szóló végzésnek a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében való megjelenésétől számított nyolc napon belül.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett határidő igazolt okok miatt nyolc nappal 
meghosszabbítható. 
 

Az igazgató mandátuma 
 

56. szakasz 
 
Az igazgató mandátuma kinevezése időtartamának lejártával, lemondással vagy felmentéssel 

megszűnik. 
Az igazgató kinevezésére vonatkozó eljárás hat hónappal a kinevezési időtartam lejárta előtt indul, 

illetve a lemondás benyújtásától vagy a felmentéstől számított 30 napos határidőn belül.  
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Az igazgató lemondása 
 

57. szakasz 
 
A lemondást írásos formában nyújtja be Topolya Községi Képviselő-testületének. 

 
Felmentés 

 
58. szakasz 

 
A közvállalat igazgatójának felmentésére vonatkozó javaslatot Topolya Községi Tanácsa nyújtja be. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő javaslatot a közvállalat felügyelőbizottsága is benyújthatja 

az illetékes Községi Közigazgatási Hivatalon keresztül. 
A felmentésre vonatkozó javaslatot meg kell indokolni, precízen kifejtett okokkal, s továbbítják az 

igazgatónak, akinek 20 napja van, hogy nyilatkozzon azokról az okokról, amelyek miatt felmentését 
javasolják. 

Mivel az igazgatónak alkalma nyílik nyilatkozni a felmentésére irányuló okokról és megállapítani a 
szükséges tényeket, Topolya Községi Tanácsa javasolja Topolya Községi Képviselő-testületének a 
megfelelő végzés meghozatalát.  

A felmentésről szóló végzés ellen nem nyújtható be fellebbezés, közigazgatási per viszont indítható. 
 

59. szakasz 
 
Topolya Községi Képviselő-testülete felmenti vagy felmentheti a közvállalat igazgatóját a törvény 

által előirányzott feltételek alapján. 
 

Az igazgató felfüggesztése 
 

60. szakasz 
 
Amennyiben mandátuma időtartama alatt vádiratot fogalmaznak meg az igazgató ellen, Topolya 

Községi Képviselő-testülete végzést hoz a közvállalat igazgatójának felfüggesztéséről. 
A felfüggesztés addig tart, amíg az eljárás jogerősen nem fejeződik be. 

 
Megbízott igazgató 

 
61. szakasz 

 
Topolya Községi Képviselő-testülete kinevezhet megbízott igazgatót a közvállalat igazgatójának 

kinevezéséig a nyilvános pályázat lefolytatása alkalmával vagy az igazgató felfüggesztésének esetében. 
A megbízott igazgató nem lehet a poszton egy évnél tovább. 

Ugyanazt a személyt nem nevezhetik ki kétszer megbízott igazgatóvá. 
A megbízott igazgatónak eleget kell tennie az igazgató kinevezésére irányuló feltételeknek, 

amelyeket e határozat 50. szakasza említ. 
A megbízott igazgató ugyanazokkal a jogokkal, kötelezettségekkel és hatáskörrel rendelkezik, mint 

a közvállalat igazgatója. 
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IX. ZAVAROK A MUNKÁBAN ERŐHATALOM KÖVETKEZTÉBEN 
 

Zavarok a működésben 
 

62. szakasz 
 
A közvállalat üzletvitelében fellépő zavarok esetében Topolya Községi Képviselő-testülete megteheti a 

törvény által előírt intézkedéseket a zavartalan működés feltételeinek biztosítása és az általános érdekű 
tevékenységek végzése céljából, különös tekintettel a következőkre: 

- A közvállalat belső szervezetének megváltozása, 
- A közvállalat felügyelőbizottságának és igazgatójának felmentése, valamint ideiglenes szerv 

kinevezése, 
- A közvállalat jogainak korlátozása, hogy jogforgalomba lépjen harmadik személlyel, 
- Korlátozások az egyes, köztulajdonú eszközökkel való rendelkezés tekintetében, 
- A törvény által meghatározott egyéb intézkedések, amelyekkel meghatározzák az általános érdekű 

tevékenységeket. 
Háborús állapot vagy közvetlen háborús veszély idején a kormány határozatával összhangban, Topolya 

Községi Képviselő-testülete megállapíthatja a közvállalatban a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány 
vagy Topolya község számára stratégiai jelentőségű feladatok elvégzésével irányuló szervezetet. 
 

A sztrájkhoz való jog megvalósítása 
 

63. szakasz 
 
A közvállalatban a sztrájkhoz való jog a törvénnyel összhangban valósul meg. 
Abban az esetben, ha a közvállalatban nem biztosítottak a feltételek rendszeres munkafolyamat 

megvalósításához erőhatalom következtében, Topolya Községi Képviselő-testülete, ah úgy értékeli, hogy 
felléphetnek káros következmények az emberek életére és egészségére vagy az ő és vagyonuk biztonságára 
nézve, a törvénnyel összhangban jár el. 
 

Belső szervezet 
 

64. szakasz 
 
A közvállalat alapszabályával, általános és egyéb aktusaival közelebbről is meghatározzák a 

közvállalat belső szervezetét, a szerv hatáskörét és egyéb, a közvállalat munkája és ügyvitele szempontjából 
jelentős kérdéseket, a törvénnyel és ezen szerződéssel összhangban. 
 

Munkaviszonyok 
 

65. szakasz 
 
A munkaviszonyban lévő dolgozók jogait, kötelezettségeit és felelősségeit a közvállalat kollektív 

szerződése által határozzák meg, a törvénnyel és az alapító aktusaival összhangban. 
A közvállalat kollektív szerződésének egyeznie kell a törvénnyel, az általános és sajátos kollektív 

szerződésekkel. 
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A dolgozók biztonsága és egészsége a munkavégzés során 
 

66. szakasz 
 
A biztonsággal és az egészséggel kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelősségek a törvénnyel és 

a törvény alapján hozott előírásokkal összhangban valósulnak meg, közelebbről pedig a kollektív 
szerződéssel, a közvállalat általános aktusaival vagy a munkaszerződéssel határozzák meg. 
 

Környezetvédelem 
 

67. szakasz 
 
A közvállalat tevékenységei végzése során köteles biztosítani a szükséges feltételeket a környezet 

védelméhez és javításához, s megakadályozni azokat az okokat és elhárítani a káros következményeket, 
amelyek veszélyeztetik az ember környezetének természet és munka által megteremtett értékeit. 

A közvállalat alapszabálya részletesebben meghatározza a közvállalat környezetvédelemre irányuló 
tevékenységeit, összhangban a törvénnyel és az alapító előírásaival, amelyek szabályozzák a 
környezetvédelem területét. 
 

A vállalat munkájának nyilvánossága 
 

68. szakasz 
 
A közvállalat köteles a következőket közzétenni honlapján: 
1) Az igazgatóbizottsági tagok, az igazgató és az ügyvezető igazgató munkaéletrajzát, 
2) A szervezeti felépítést, 
3) Az éves, illetve hároméves üzleti programot, valamint összes módosítását és kiegészítését, illetve a 

program kivonatát, amennyiben a közvállalatnak van versenytársa a piacon, 
4) Az éves, illetve hároméves üzleti program megvalósításáról szóló negyedévi jelentést, 
5) Az éves pénzügyi jelentést a felhatalmazott revizor véleményével, 
6) Egyéb közérdekű információt. 

 
Az információk elérhetősége 

 
69. szakasz 

 
A közérdekű információk elérhetőségét a közvállalat a közérdekű információkhoz való szabad 

hozzáférés területét szabályozó törvény rendelkezéseivel összhangban végzi. 
 

Üzleti titok 
 

70. szakasz 
 
Üzleti titoknak tekintik a közvállalat igazgatója vagy felügyelőbizottsága határozata által 

megállapított okmányokat és adatokat, amelyek illetéktelen személyhez való kerülése ellentétes lenne a 
közvállalat üzletvitelével és károsan hatna üzleti tekintélyére és érdekeire. 
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X. AZ ALAPSZABÁLY ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS AKTUSOK 
 

Általános aktusok 
 

71. szakasz 
 
A közvállalat általános aktusai az alapszabály és egyéb, a törvény által megállapított általános 

aktusok. 
Az alapszabály a közvállalat alapvető általános aktusa. 
A közvállalat egyéb általános aktusainak összhangban kell lenniük a közvállalat alapszabályával. 
Az egyedi aktusoknak, amelyeket a közvállat szervei és felhatalmazott egyénei hoznak, 

összhangban kell lenniük a közvállalat általános aktusaival. 
 

XI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

72. szakasz 
 
A közvállalat felügyelőbizottságának elnökét és tagjait a kinevezésük időtartamának lejárta előtt 

felmentik, amennyiben a felügyelőbizottság nem hozza meg az üzleti stratégiára és fejlesztésre vonatkozó 
hosszú távú és középtávú tervet a közvállalatokról szóló törvény hatályba lépésének napjától számított egy 
éven belül, illetve legkésőbb 2017. március 4-ig. 

Dejan Jerković, a közvállalat megbízott igazgatója folytatja a munkát az igazgató kinevezésére 
vonatkozó nyilvános pályázatról szóló határozat meghozataláig. 
 

73. szakasz 
 
A közvállalat folytatja a munkát e határozattal és a közvállalatokról szóló törvénnyel (SzK 

Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) összhangban. 
A közvállalat köteles e határozat életbe lépésének napjától számított 90 napos határidőn belül 

összhangba hozni az alapszabályt és az egyéb általános aktusokat a törvénnyel és e határozattal. 
 

74. szakasz 
 
E határozat hatályba lépésével érvényét veszti a topolyai Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési 

és Településtervezési és –rendezési közvállalat alapítóhatározatának összhangba hozataláról szóló határozat 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2013/6. és 2013/11. szám). 
 

75. szakasz 
 
E határozat Topolya község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 

életbe. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-41/2016-V 
Kelt: 2016.12.05. 
Topolya 

 
 

Saša Srdić sk. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
190. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja,  
  



Број 17. 5.12.2016. СТРАНА   1090. OLDAL 2016.12.5. 17. szám 

  
 
 

2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. 
december 5-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK TOPOLYA KÖZSÉGBELI KÉPVISELŐJÉNEK ÉS 

HELYETTESÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I.  
 

Ezennel felmentjük a Szabadkai Regionális Hulladéktároló korlátolt felelősségű társaság közgyűlésének 
Topolya községbeli képviselőjét és helyettesét 2016.12.05 hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

1. Nagy Ottó, okl. mezőgazdasági mérnök, Pacsér, Duna utca 21. – képviselő 
2. Brindza Dezső, okl. mezőgazdasági mérnök, Topolya, Jasip Merković utca 22. – helyettes képviselő 

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  

 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-181/2016-V 
Kelt: 2016.12.05 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
191. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. 
december 5-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK TOPOLYA KÖZSÉGBELI KÉPVISELŐJÉNEK ÉS 

HELYETTESÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I.  
 

Ezennel kinevezzük a Szabadkai Regionális Hulladéktároló korlátolt felelősségű társaság 
közgyűlésének Topolya községbeli képviselőjét és helyettesét 2016.12.6 hatállyal, 4 éves mandátumra, az 
alábbiak szerint: 
 

1. Domány Dudás Diana, okl. közgazdász, Topolya, Ivan Milutinović utca 11. – képviselő 
2. Milan Ardalić, mezőgazdasági mérnök, Topolya, Zsáki József utca 30. – helyettes képviselő 
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II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-182/2016-V 
Kelt: 2016.12.05. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
192. 

A közvállalatokról szóló törvény 21. szakasza 2. bekezdése 3. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2016/15. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 9) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakasza 10) pontja (Topolya község Hivatalos 
Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és a topolyai Komgrad Közművesítési, 
Lakásügyi és Építési Közvállalat alapítóhatározatának összehangolásáról szóló határozat 41. szakasza 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2013/6. és 2013/11. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 
2016. december 5-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KÖZMŰVESÍTÉSI, LAKÁSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I.  
 

Ezennel felmentjük a topolyai Komgrad Közművesítési, Lakásügyi és Építési Közvállalat 
felügyelőbizottságának elnökét és tagjait, az alábbiak szerint: 
 

Az alapító soraiból: 
 

1. Milan Ardalić, mezőgazdasági mérnök, Topolya, Zsáki József utca 30. – elnök 
2. Goran Uzelac, okl. közgazdász, Topolya, Rózsa utca 19. – tag 

 
A dolgozók soraiból: 

 
3. Nada Bošnjak, okl. jogász, Lipár, Svetozar Marković utca 53. – tag. 

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-183/2016-V 
Kelt: 2016.12.05. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 
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193. 
A közvállalatokról szóló törvény 17. szakasza 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 

szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 9) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakasza 10) pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 
2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és a topolyai Komgrad Közművesítési, Lakásügyi és 
Építési Közvállalat alapítóhatározatának összehangolásáról szóló határozat 39. szakasza (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 5-i ülésén 
meghozta a  
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KÖZMŰVESÍTÉSI, LAKÁSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I.  
 

Ezennel kinevezzük a topolyai Komgrad Közművesítési, Lakásügyi és Építési Közvállalat 
felügyelőbizottságának elnökét és tagjait, 4 éves mandátumra, 2016. 12.6-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 
Az alapító soraiból: 
 

1. Nemanja Simović, testneveléstanár, Topolya, Bosnyák utca 5. – elnök 
2. Mánity István, okl. közgazdász, Topolya, Szent Ilija utca 20. – tag 

 
A dolgozók soraiból: 
 

3. Nada Bošnjak, okl. jogász, Lipár, Svetozar Marković utca 53. – tag. 
 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-184/2016-V 
Kelt: 2016.12.05. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
194. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 49. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 
2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 5-
i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, LAKÁSÜGYI-KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 
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I. 
 

Ezennel felmentjük Méhes Attilát (gépészmérnök, Bácskossuthfalva, Zsáki József utca 65.) a 
Településrendezési, Lakásügyi-közművesítési és Környezetvédelmi Bizottság elnöki tisztségéből 2016.12.5-
i hatállyal, írásbeli lemondás benyújtása miatt.  
 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-173/2016-V 
Kelt:2016.12.05. 
Topolya 

 
 

Saša Srdić s. k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
195. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 49. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 
2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 5-
i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, LAKÁSÜGYI-KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

 
I. 

 
Ezennel megválasztjuk Tóth Bagi Márta (nyugdijas, Báskossuthfalva, Zrínyi Miklós utca 32.) a 

Településrendezési, Lakásügyi-közművesítési és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé 2016.12.6-i 
hatállyal, a bizottság mandátumának lejártáig.  
 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-185/2016-V 
Kelt:2016.12.05. 
Topolya 
 
196 

         Saša Srdić s. k. 
a Községi Képviselő-testület 
               elnöke 

A szociális védelmi törvény 12. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/24. szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. 
szám) és a községi statútum 42. szakaszának 10. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete ______________-i ülésén 
meghozta a 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 
ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
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I. 
 

Jóváhagyjuk a Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja alapszabályának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot, amelyet a Topolya és Kishegyes községek Szociális 
Védelmi Központjának igazgatóbizottsága hozott meg 2016. 11. 22-i ülésén 55100-2-503/2016 szám alatt.  
 

II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
  

TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:110-18/2016-V                                                                                                      
Kelt:2016.12.05 
Topolya                                                                     
 

 
 

Saša Srdić s. k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

  

Sorszám  
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
180. Záróhatározat Topolya községi képviselő-testületi tanácstagja mandátuma 

megszüntének megállapításáról 963 
   

181. Záróhatározat Topolya községi képviselő-testületi tanácstagja mandátuma 
megszüntének megállapításáról  963 

   
182. Záróhatározat Topolya községi képviselő-testületi tanácstagja mandátuma 

megszüntének megállapításáról 964 
   

183. Végzés Topolya községi képviselő-testülete titkárának felmentéséről 964 
   

184. Végzés Topolya községi képviselő-testülete megbízott titkárának hivatalba 
helyezéséről 965 

   
185. Határozat Topolya község 2016. évi költségvetés újraelosztásáról 965 

   
186. Határozat a Topolya község területén való vízellátásról 1029 

   
187. Határozat a Topolya község területén keletkező szennyvíz és csapadékvíz 

elvezetéséről és tisztításáról 1045 
   

188. Határozat a temetők kezelését és temetkezést illető kommunális tevékenység 
ellátásáról 1059 

   
189. Határozat a topolyai Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és 

Településtervezési és –rendezési közvállalat alapítóhatározatának összhangba 
hozataláról  1069 
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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 2016. évre 15.000,00 
 dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya  
            község Hivatalos Lapjára” 
 
  

Sorszám  
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
190. Végzés a Szabadkai Regionális Hulladéktároló korlátolt felelősségű társaság 

közgyűlésének Topolya községbeli képviselőjének és helyettesének felmentéséről 
 

1089 
 

191. 
 
Végzés a Szabadkai Regionális Hulladéktároló korlátolt felelősségű társaság 
közgyűlésének Topolya községbeli képviselőjének és hellettesének kinevezéséről 1090 

 
192. 

 
Végzés a topolyai Komgrad Közművesítési, Lakásügyi és Építési Közvállalat 
felügyelőbizottsági elnökének és tagságának felmentéséről  1091 

   
193. Végzés a topolyai Komgrad Közművesítési, Lakásügyi és Építési Közvállalat 

felügyelőbizottsági elnökének és tagságának kinevezéséről 1092 
   

194. Végzés a Településrendezési, Lakásügyi-közművesítési és Környezetvédelmi 
bizottság elnökének felmentéséről 1092 

   
195. Végzés a Településrendezési, Lakásügyi-közművesítési és Környezetvédelmi 

bizottság elnökének megválasztásáról 1093 
   

196. Végzés Topolya és Kishegyes községek szociális védelmi központja 
alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról 1093 


