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244. 
A tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2009/81., 

2010/64. – AB-határozat, 2011/24., 2012/121., 2013/42. – AB-határozat, 2013/50. – AB-határozat, 2013/98. 
– AB-határozat, 2014/132. és 2014/145. szám) és az építési telekről szóló határozat 11. szakaszának 1. 
bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám) alapján, Topolya Telekrendezési, Útkezelési, 
Kommunális és Településtervezési és –rendezési Közvállalata felügyelőbizottságának 591/2017. számú, 
2017. 12. 04-i javaslata nyomán, Topolya Községi Tanácsa 2017. 12. 06-án meghozta az alábbi: 
 

HATÁROZATOT 
NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL  

A TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ  
ÉPÍTÉSI TELKEK ELIDEGENÍTÉSÉRE (ELADÁSÁRA) VONATKOZÓ AJÁNLATOK 

BEGYŰJTÉSÉRE, ÉPÍTÉSI CÉLOKKAL 
 

1. Az elidegenítés (eladás) tárgya Topolya község, Tito marsall utca 30. sz., köztulajdonában lévő 
építési telek, amelyet bejegyeztek a Köztársasági Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri 
Szolgálatánál Topolya K. K. – város 6569-es számú ingatlanlapjában, 6133/3-as számú parcella, 
Újvidék utca, másodosztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 01 ha – 83 a – 41 m2 
területen.  
A parcella a topolyai KELETI ELKERÜLŐ ÚT ÉS A TOPOLYAI IPARI PARK Részletes 
Szabályozási Terve (Topolya község Hivatalos Lapja, 2006/5. szám) által felölelt területen található. 
Topolya általános településterve alapján a parcella a 64. blokkban található. A parcellát északról a 
6105/4-es számú kataszteri parcella (Nap utca), nyugatról a 6135/10-es számú kataszteri parcella, 
délről a 6133/4-es számú kataszteri parcella, keletről pedig a 6131/2-as számú kataszteri parcella (a 
keleti elkerülőút korridorja) határolja. A jelenlegi helyzet szerint a helyszínt nem beépített építési telek 
(megművelés alatt álló szántóföldek) alkotja. A felszíni vizek nagyobb mélységben vannak a 
földterület felszínéhez képest (8-10 méter mélyen).  

 
2. A kataszteri parcella rendeltetése 

Az ipari zóna előirányzott rendeltetései: 
- Különféle formájú és fajtájú termelői tevékenységek a könnyűipar keretén belül,  
- Áru raktározására és áru-nagykereskedésre szolgáló objektumok, kivéve ömlesztett, tűz- és 

robbanásveszélyes áru, valamint másodlagos nyersanyagok esetében,  
- Szolgáltatói raktározásra és nagykereskedelemre szolgáló logisztikai központok,  
- A gépjárműveket működtető üzemanyag és gáz árusítására szolgáló benzinkutak,  
- Félkész és kész élelmiszeripari termékek feldolgozása, csomagolása és tárolása; gyümölcs és 

zöldség, valamint húsipari termékek feldolgozása és csomagolása (vágóhíd nélkül).  
 
3. A rendezettségről – a kommunális felszereltség szintjéről szóló adatok 

VÍZVEZETÉK ÉS KANALIZÁCIÓ: van kiépített vízvezeték- és csatornahálózat, ahonnan el lehet 
vezetni a csatlakozást. A főkollektort már kiépítették, melyre rákapcsolták a csatornahálózatot a Veljko 
Vlahović utca és a vasúti parcella kereszteződésénél.  
ENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRA: a trafóállomás (MBTS) már ki van építve, ahonnan 
elvezethető a csatlakozás. A tervezett VN táphálózat az ipari objektumok számára 20 kV.  
TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA: a déli külső elkerülő út folyosóján vannak optikai 
kábelvezetékek.  
GÁZVEZETÉK: a két meglévő GMRS-ből (magasnyomású Ada–Topolya fő tápvezeték és közepes 
nyomású vezeték) biztosítható a csatlakozás.  
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA: a közlekedési hálózatot a keleti elkerülő út, tehát a P-119-es 
Zentai út és a Becsei út és a P-108-as Becsei út közötti út, valamint a keleti elkerülő út és a vasúti sínek 
közötti úgynevezett déli külső elkerülő út alkotja.  
 
 
 
 

4. Építési feltételek 
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AZ OBJEKTUM HELYZETE A SZABÁLYOZÁSHOZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI PARCELLA 
HATÁRÁHOZ VISZONYÍTVA: az elülső építési vonal (a komplexum bejárati oldalán) minimum 20 
méterre kell, hogy legyen a szabályozási vonaltól, az oldalsó és a hátsó építési vonal pedig minimum 
10 méterre az építési parcella határától.  
A KIHASZNÁLTSÁG LEGMAGASABB ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKE ÉS AZ ÉPÍTÉSI 
PARCELLA KIÉPÍTETTSÉGÉNEK MÉRTÉKE: a kihasználtság foka vagy indexe 60 %, a 
kiépítettség indexe 2,1. 
AZ EMELETEK MAXIMÁLIS MEGENGEDETT SZÁMA ÉS AZ OBJEKTUM MAGASSÁGA: az 
épület emeleteinek maximális megengedett száma P+3+Pk, illetve P+4, az objektum maximális 
megengedett magassága 22,00 m.  
MÁS OBJEKTUM KIÉPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI A PARCELLÁN: a főépület mellett egyéb 
objektumok is építhetők. A parcellát áttetsző kerítéssel vagy fallal lehet bekeríteni. Minimum 30 % 
zöldterületet kell biztosítani.  
PARKOLÓ BIZTOSÍTÁSA: elegendő számú parkolóhelyet kell biztosítani mindenféle jármű számára 
és kezelési felületeket a saját parcellán. 
A SZOMSZÉDOS ÉPÜLET VÉDELMÉNEK FELTÉTELEI: a szomszédos épületek közötti 
minimális távolság a magasabb épület magasságának fele kell, hogy legyen. Az alapzat nem haladhatja 
meg a saját parcella határát. Az esővíz elvezetése nem történhet a másik parcella irányába.  
AZ OBJEKTUM KIALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI: korszerű anyagokat kell használni, a szerkezeti 
rendszer kiválasztásában korszerű megoldásokra kell törekedni. Az építészeti formáknak, felhasznált 
anyagoknak, színeknek és egyéb elemeknek egységes esztétikai, illetve vizuális egészet kell 
képviselniük az építési telek területén. Kötelező a ferde tető kialakítása. A kilengések – konzolok az 
épületen 3,00 méteres magasság felett alakíthatók ki, s nem haladhatja meg több mint 1,6 méterrel az 
objektum építési vonalát.  
Az építkezés alkalmával ki kell kérni az illetékes szerv véleményét arról, hogy szükség van-e 
hatástanulmány kidolgozására.  
 

5. A földterület rendeltetési céljának való átadási határideje és az objektum kiépítésének határideje nem 
lehet több három (3) évnél, a melléképületeké pedig egy (1) évnél.  

 
6. Az építési telek elidegenítésének kezdőára az ajánlatok begyűjtésи folyamatában 6.511.055,00 dinár. 

Az ajánlatgyűjtési folyamatban részt vevő személyek kötelesek egy letétet befizetni a részvételért, 
amely a földterület kezdőárának 10%-át teszi ki, mégpedig Topolya község letéti számlájára, 
melynek száma: 840-311804-87, minta: 97, hivatkozási szám: 62-206, amit a Szerb Köztársaság 
Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókintézeténél vezetnek.  

 
7. A legkedvezőbb ajánlatot tevő személy esetében a befizetett letétet beleszámolják a földterület árába, 

és levonják az az ajánlatok nyilvános felnyitásának eljárása során elért értékből. A többi 
ajánlattevőnek, akik nem szerezték meg a föld felvásárlási jogát, a befizetett letétet a nyilvános 
ajánlatnyitástól számított 5 (öt) napon belül visszafizetik. 

 
8. Az építési telek elidegenítési folyamatában való részvételre minden érdekelt jogi és természetes 

személy jogosult, aki befizette a letétet, s időben benyújtja a megfelelő írásbeli ajánlatot.  
 
9. Az ajánlat benyújtási határideje 2018. január 10-e, 12.00 óra.  

Az ajánlatokat a köztulajdonban lévő építési telkekkel megbízott bizottságnak kell benyújtani, a 
Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalat iktatójában, Topolya, Tito marsall utca 
70. Időben beérkezőnek tekintenek minden ajánlatot, amelyet az említett határidőig eljuttatnak a 
közvállalat iktatójába. Az ajánlat hiányos, ha nem tartalmaz mindent, ami elő van írva, ha nem 
mellékelnek minden iratot, ahogy a nyilvános hirdetés előirányozza. A határidő túl beérkező és hiányos 
ajánlatokat nem veszik figyelembe. 

 
10. Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a következő jelöléssel:  

az elülső oldalon: 
AJÁNLAT A NYILVÁNOS HIRDETÉSRE – NEM FELBONTANDÓ 
A kataszteri parcella száma _______ 
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a hátsó oldalon:  
Az ajánlattevő vezeték- és utóneve/elnevezése, valamint a címe 

 
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket: 

- Jogi személyek esetében: elnevezés és székhely, törzsszám, az APR-nél történő regisztrációról szóló 
végzés száma, adóazonosító jel, s ezt a felhatalmazott személy aláírásával és pecsétjével hitelesítve.  

- Természetes személyek esetében: vezeték- és utónév, cím, személyi szám, s amennyiben a személy 
vállalkozó, akkor az APR nyilvántartásába történő bejegyzés adatai és az adóazonosító jel is. 

 
Az ajánlat mellé a résztvevő köteles csatolni a következőket: 
- A regisztrációról szóló aktus hitelesített fénymásolata,  
- A letét befizetéséről szóló bizonyíték,  
- Nyilatkozat a hirdetés feltételeinek elfogadásáról,  
- Azoknak a résztvevőknek, akik székhellyel rendelkeznek Topolya község területén, az arról szóló 

bizonyíték is, hogy rendezték adókötelezettségüket helyi közbevételek címén, ezt Topolya Községi 
Közigazgatási Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya adja ki.  

 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell azon kataszteri parcella minden adatát, amelyre vonatkozik, valamint az 
ajánlott árat, amely azonos a nyilvános hirdetésben megállapított kezdőárral vagy magasabb annál.  
Az ajánlatok nyilvános felbontásán részt vehet az ajánlattevő, illetve törvényes képviselője vagy 
meghatalmazott képviselője.  
Amennyiben a nyilvános hirdetésre csak egy személy jelentkezik, a köztulajdonban lévő építési telket el 
lehet adni, feltéve, hogy a résztvevő a legalacsonyabb kezdőárat ajánlotta, s elfogadta a hirdetésben 
szereplő összes feltételt.  

 
12. Az ajánlatok nyilvános felbontását 2018. január 10-én, 13.00 órai kezdettel tartjuk Topolya község 

Elnökségének épületében, a Községi Tanács termében, Topolyán, a Tito marsall utca 38. sz. alatt, a 
bizottság és az érdekelt ajánlattevők jelenlétében. A köztulajdonban lévő építési telkek ajánlatok 
begyűjtése általi elidegenítési eljárását a Topolya községi elnöke 02-190/2017-V. számú, 2017. 11. 8-
án kelt végzése által kinevezett, az építési telkekkel megbízott bizottság folytatja le, amely 
jegyzőkönyvet vezet a munkájáról, s a jegyzőkönyvet a jelenlévő ajánlattevőknek azonnal az eljárás 
lezárultával átadja, a többi ajánlattevőnek pedig 3 (három) napos határidőn belül, valamint a megfelelő 
javaslattal megküldi Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vagyonjogi teendőkben illetékes 
részlegének is, az ülés megtartásától számított 8 (nyolc) napos határidőn belül.  
Amennyiben az ajánlatok nyilvános felbontása során megállapítják, hogy két vagy több ajánlat 
ugyanakkora összeget tartalmaz, az ajánlattevőket szóban (ha jelen vannak), illetve írásban értesítik 
arról, hogy a felszólítás átvételének napjától számított 3 (három) napos határidőn belül küldjenek új 
írásos ajánlatot, amelyben magasabb árat kínálnak az előző ajánlathoz képest.  
Az újonnan beérkezett ajánlatokat a jelen pont második bekezdésében foglalt határidő lejártától 
számított 3 (három) napon belül felbontják, amiről az ajánlattevőket írásban értesítik.  
Amennyiben a felszólított ajánlattevők három napos határidőn belül nem küldenek új ajánlatot, illetve, 
ha az ajánlattevők új ajánlatában ugyanakkora összeg szerepel, a bizottság fenntartja a jogot, hogy 
szabad belátása szerint válassza meg a legkedvezőbb ajánlatot tevő személyt.  

 
13. A nyilvános ajánlatbontási folyamat lezárultával Topolya Községi Tanácsa meghozza a végzést a 

köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről (a továbbiakban: végzés). A végzést megküldik 
minden ajánlattevőnek.  
Az a személy, akinek az építési telket elidegenítik, köteles a végzés kézbesítésének napjától és a teljes 
ár befizetésétől számított 30 (harminc) napon belül megkötni a köztulajdonban lévő építési telek 
elidegenítéséről szóló szerződést (a továbbiakban: szerződés), amellyel szabályozzák az egymásközti 
viszonyokat, a törvényi előírásokkal és az építési telekről szóló határozattal összhangban.  
 
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztott személy az ajánlatok begyűjtési folyamatának 
lezárulta után eláll az ajánlattól, vagyis nem köt szerződést, elveszíti a jogot a letét visszatérítésére. 
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A nyilvános árverés azon résztvevője, aki úgy véli, hogy az építési telket a törvény, illetve az építési 
telekről szóló határozat rendelkezéseivel ellentétesen idegenítették el, s ily módon sérültek a jogai, 
keresetet nyújthat be az illetékes bíróságnál az elidegenítési szerződés megsemmisítésére, a 
szerződéskötés felismerésétől számított nyolc napos határidőn belül, de legkésőbb a szerződéskötés 
napjától számított 30 napos határidőn belül.  

 
14. Az az ajánlattevő, akinek az ajánlatát elfogadják (vevő), a felajánlott (megállapított) árat az építési 

telek elidegenítéséről szóló végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidőn belül köteles kifizetni 
az építési telekért.  

 
15. Az adóköltségeket és a szerződés hitelesítésének, az abszolút jogok átruházása utáni adó, valamint az 

illetékek és térítmények költségeit az illetékes állami szervek felé a nyertes ajánlattevő állja, aki 
szerződést köt a köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről.  

 
16. A köztulajdonban lévő építési telek elidegenítésére vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló 

határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, valamint Topolya község hivatalos 
honlapján, www.btopola.org.rs. 

 
17. A hirdetéssel kapcsolatos információk a topolyai Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési 

Közvállalattól (Tito marsall utca 70.) kaphatók, minden munkanapon 10.00-től 13.00 óráig, a 024/715-
177-es telefonszámon.  

 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 464-40/2017-V 
Kelt: 2017. 12. 06. 
Topolya 

 
KISLINDER GÁBOR, s.k. 

TOPOLYA 
KÖZSÉGI ELNÖKE 

 
 
245. 

A gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdése 7. pontja, a közvállalatokról 
szóló törvény 52. és 53. szakasza és az alapító szerződés 14. szakasza alapján a Szabadkai Regionális 
Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (Друштво с ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" Суботица, 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Szabadka, 
Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom "REGIONALNI 
DEPONIJ" Subotica – a továbbiakban: Társaság) Közgyűlése 2017. 11. 14-i ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
AZ IGAZGATÓ KINEVEZÉSÉRŐL 

 
(Szám: VIII/2017-26) 

 
I. 

 Ezennel felmentjük a Társaság megbízott igazgatóját, Kikić Andrea szabadkai lakost, személyi 
száma: 1708977825047, 2017. 11. 06-i hatállyal, megbízatási idejének lejárta miatt. 
 

II. 
 Ezennel kinevezzük Góli Csilla szabadkai, Ürögi hágó u. 29. sz. alatti lakost, személyi száma: 
2002984825005, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: Társaság) igazgatójává, 4 (négy) éves mandátumra, 2017. 11. 17-i hatállyal, aki 
önállóan és korlátlanul képviseli a Társaságot.  
 

III. 
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 A Társaság igazgatójának bérét 100.422,75 dinárban állapítjuk meg, adók és járulékok nélkül, a 
Társaság és az igazgató kölcsönös jogait, kötelezettségeit és felelősségét pedig az igazgató jogairól és 
kötelezettségeiről szóló szerződés szabályozza, az e határozat mellékletében szereplő szöveggel 
összhangban, a Társaság nevében pedig a szerződés aláírására a Közgyűlés elnökét hatalmazzuk fel.  
 

IV. 
 E határozat 2017. 11. 17-én lép hatályba, s a törvénnyel összhangban bejegyezzük a Társaság 
igazgatójának kinevezését a Gazdasági Nyilvántartások Ügynökségénél.  
 

V. 
 E határozat megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében és a Társaság tagságához 
tartozó helyi önkormányzati egységek lapjaiban.  
 

I n d o k o l á s: 
 

 A Közgyűlés 2016. 11. 07-i, VIII/2016-23 számú, a megbízott igazgató megválasztásáról szóló 
határozata értelmében Kikić Andreát nevezték ki a Társaság megbízott igazgatójává, legfeljebb egyéves 
időszakra, illetve a nyilvános pályázat lefolytatása által történő igazgatóválasztásig.  

 A Társaság Közgyűlése 2017. 09. 15-én meghozta a VIII/2017-20 számú határozatot az igazgató 
kinevezésére irányuló nyilvános pályázat lefolytatásáról.  

 Az igazgató kinevezésére irányuló pályázatot a pályázati bizottság folytatta le, amely először 
összeállította a pályázat szövegét, s közzétette azt a Szerb Köztársaság 88. számú, 2017. 09. 29-i Hivatalos 
Közlönyében, valamint a Társaság tagságához tartozó helyi önkormányzati egységek hivatalos lapjaiban és 
honlapjain, a Társaság honlapján és a Danas napilapban, mely a Szerb Köztársaság egész területén elérhető.  

 Az igazgató kinevezésére irányuló pályázat közzétételének napjától számított 30 napos határidőn 
belül a következő jelöltek jelentkeztek időben: Góli Csilla szabadkai és Kikić Andrea szabadkai lakos. 

 A pályázati bizottság 2017. 11. 2-án felnyitotta az igazgatójelöltek jelentkezéseit, s megállapította, 
hogy mindkét jelentkezést időben nyújtották be. 

 A pályázati bizottság 2017. 11. 6-án személyes beszélgetést folytatott a jelöltekkel, s megvizsgálta 
az igazgató csatolt munkaprogramját az elkövetkező négy évre vonatkozóan. 

 Ezután a pályázati bizottság 2017. 11. 13-án megállapította, hogy a szabadkai Góli Csilla jelölt 
eleget tesz az igazgató kinevezésére vonatkozó összes feltételnek, majd összeállította az igazgatójelöltek 
ranglistáját, s javasolta, hogy a Közgyűlés Góli Csilla szabadkai lakost nevezze ki a Társaság igazgatójává, 
4 (négy) éves megbízatási periódusra.  

 A Közgyűlés észrevétel nélkül elfogadta a pályázati bizottságnak a Társaság igazgatójának 
kinevezésére vonatkozó javaslatát.  

 Az elmondottak alapján meghoztuk a rendelkező részben szereplő határozatot. 

 
       Sánta Csaba, s.k. 
  a Társaság Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
246. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 7. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63.-jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103. 
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és 2016/99. szám), illetve a Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat 25. szakaszának 3. 
bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/19., 2017/7. és 2017/20. szám) alapján, Topolya Községi 
Közigazgatási Hivatalának vezetője meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T   
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

E végzés által a következő módosításokat hajtottuk végre a Topolya 2017. évi községi költségvetéséről 
szóló határozat külön része 18. szakaszának táblázatos részében található tételek esetében, a 4. Rész – 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal keretében, 01. pénzelési forrás: 

 
- 10. Program – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS, 2003-0001 programtevékenység: A középiskolák 

működtetése, 920. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, a 153. – Jutalmak, bónuszok és egyéb 
kiadások (jubileumi jutalmak) helyrenden a tervezett 1.868.412,00 dináros összeget megnöveljük 
16.000,00 dinárral, így 1.884.412,00 dinár lesz;   

 
- 11. Program – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉGELEM, 0901-0006 programtevékenység: A 

gyerekek és a gyermekes családok támogatása, 040. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, a 176. – 
Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyereke után helyrenden a tervezett 
1.900.000,00 dináros összeget csökkentjük 16.000,00 dinárral, így 1.884.000,00 dinár lesz. 

 
II. 

A jelen végzés I. szakaszában tárgyalt költségvetési tételek módosításának szükségességét a 153. – 
A topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola jubileumi jutalmaira helyrend eszközeinek elégtelen 
mértékre való tervezése okozta. 
 

III. 
E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik, a Társadalmi Tevékenységügyi 

Részleggel együttműködve. 
 

IV. 
E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 

megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-2/2017-III-6 
Kelt: 2017. 11. 13. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2017. 11. 13-án jóváhagyta a költségvetési tétel módosításáról szóló 

végzést.  
Kislinder Gábor s.k. 

Topolya 
községi elnöke 

 
 
 
 
247. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 
2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63.-helyreig., 2013/108., 2014/142., 2015/103 és 2016/99. 
szám) és Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község 
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Hivatalos Lapja, 2016/19., 2017/7. és 2017/20. szám) alapján Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
vezetője meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL  
 

I. 
A Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, valamint a 

topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár között megkötött 137-451-3502/2017-01. számú 2017. 10. 17-i 
keltezésű (a mi számunk: 630-1/2017-III, kelt: 2017. 11. 13.), a Vajdaság AT területén található községi 
közkönyvtárak és városi könyvtárak számára könyvek és más kiadványok beszerzésének 2017. évi 
társfinanszírozására vonatkozó szerződése alapján, valamint a Titkárság ugyanazon számú, 2017. 10. 
25-i végzése (a mi átvételi számunk és dátumunk ugyanaz, mint a szerződésnél) alapján megnyitjuk 
(megnöveljük) az alábbi költségvetési tételt a 4. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 4.4. 
fejezet – Művelődési intézmények és hitközségek, 4.4.2 Juhász Erzsébet Könyvtár, 13. Program 
KULTÚRAFEJLESZTÉS, 1201-0001 Programtevékenység, 820. feladatkör, 07. pénzelési forrás, 515. 
gazdasági besorolás, 305.1. – Könyvbeszerzés és publikáció felsőbb hatósági szintek pályázata alapján 
helyrendi pont keretein belül, 150.000,00 dinár tervezett összegben (a helyrenden tervezett eszközök teljes 
összege 173.000,00 dinár). 

 
II. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 
értelemben vett célirányos tőketranszfer összegét a VAT részéről községi szintű haszonra (kontó: 
733252) növeljük 150.000,00 dinárral, így 53.812.927,13 dinár helyett a teljes összeg 53.962.927,13 dinár 
lesz.  

  
III. 

A jelen végzés I. szakaszában említett átutalt eszközöket az eszközök folyósítójával kötött 
szerződéssel összhangban használjuk fel.  
 

IV. 
E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik, a Társadalmi Tevékenységügyi 

Részleggel együttműködve.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2017-III-22 
Kelt: 2017. 11. 23. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2017. 11. 23-án jóváhagyta a költségvetési tétel megnyitásáról szóló 

végzést.  
 

Kislinder Gábor s.k. 
Topolya községi elnöke 

 
 
 
 
248. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. –jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103. és 
2016/99. szám), illetve a Topolya 2017. évi községi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
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Község Hivatalos Lapja, 2016/19., 2017/7. és 2017/20. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az 
alábbi 
 

VÉGZÉST 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
I. 

A Topolya 2017. évi községi költségvetéséről szóló határozatban, 4. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0009. programtevékenység – Folyó költségvetési tartalék, 112. feladatkör, 499. 
gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 228. – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított 
eszközökből engedélyezzük az eszközök átcsoportosítását összesen 111.000,00 dinár összegben orvosi 
bizottságok – tárcaközi bizottság munkája utáni térítmény finanszírozása címén. 
 

II. 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 

HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 12. Program: ELSŐDLEGES 
EGÉSZSÉGVÉDELEM, 1801-0003. programtevékenység – Halottkémvizsgálat, 760. feladatkör, 01-es 
pénzelési forrás, 424. gazdasági besorolás, 180. Az orvosi bizottságok munkája utáni térítmény helyrend 
keretében átcsoportosítjuk.   
 

III. 
Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 

 
IV. 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

V. 
E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 

megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- községi elnök - 
Szám: 400-5/2017-III-14 
Kelt: 2017. 11. 24. 
Topolya  

 
Kislinder Gábor s.k. 

Topolya 
községi elnöke 

 
 
249. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. –jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103. és 
2016/99. szám), illetve a Topolya 2017. évi községi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2016/19., 2017/7. és 2017/20. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az 
alábbi 

VÉGZÉST 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
I. 

A Topolya 2017. évi községi költségvetéséről szóló határozatban, 4. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0009. programtevékenység – Folyó költségvetési tartalék, 112. feladatkör, 499. 
gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 228. – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított 
eszközökből engedélyezzük az eszközök átcsoportosítását összesen 199.967,00 dinár összegben Topolya 
község Művelődési Háza jubileumi jutalma finanszírozása címén. 
 

II. 
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A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 
HIVATAL, 4.4. fejezet – Művelődési intézmények és hitközségek, 4.4.1. fejezet – Topolya község 
Művelődési Háza, 13. KULTÚRAFEJLESZTÉS, 1201-0001. programtevékenység – A helyi művelődési 
intézmények működtetése, 820. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 416. gazdasági besorolás, 279. Jutalmak 
és bónuszok helyrend keretében átcsoportosítjuk.   
 

III. 
Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 

 
IV. 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik, a Társadalmi Tevékenységügyi 
Részleggel együttműködve. 
 

 
 

V. 
E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 

megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- községi elnök - 
Szám: 400-5/2017-III-15 
Kelt: 2017. 11. 24. 
Topolya  

 
Kislinder Gábor s.k. 

Topolya 
községi elnöke 

 
 

  
Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 
Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 
2017. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 
költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  
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244. Határozat nyilvános hirdetés kiírásáról a Topolya község köztulajdonában lévő 

építési telkek elidegenítésére (eladására) vonatkozó ajánlatok begyűjtésére, építési 
célokkal 1075 

   
245. Határozat az igazgató kinevezéséről 1078 

   
246. Végzés költségvetési tétel módosításáról 1080 

   
247. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 1081 

   
248. Végzés a folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról  1082 

   
249. Végzés a folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról 1082 


