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Vajdaság Autonóm Tartomány 

Topolya község 

Másodlagos nyersanyagot értékesítő bizottság 

Szám: 02-205/2017-V 

Kelt: 2017. 12. 28-án 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZZÉTESZI 

 

A FELHÍVÁST AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁRA MÁSODLAGOS NYERSANYAG 

ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSÁBAN 

 

 

I. Felszólítunk minden érdeklődő személyt, aki eleget tesz a törvényben és az illető értékesítési eljárás 

pályázati dokumentációjában előírt feltételeknek, hogy nyújtsa be ajánlatát a másodlagos nyersanyag 

értékesítésének eljárásában, mely nyersanyag a hulladék kategóriáiról, kivizsgálásáról és osztályozásáról 

szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 2010/56. szám) összhangban hulladék, mégpedig az alábbiak 

szerint: 

 

Az eladás tárgya – másodlagos nyersanyag, mégpedig: 

 

- Alumíniumhulladék – körülbelül 9 tonna mennyiségben, melynek legalacsonyabb elfogadható ára a 

kilogrammonkénti 110,00 dinár (mutatószám: 17 04 02) 

 

II. Az ajánlatok benyújtásának határideje a jelen felhívásnak Topolya Község Hivatalos Lapjában való 

megjelenésétől számított 15 nap, 10.00 óráig. Az ajánlatokat, a felhívásban előirányzott teljes 

dokumentációval, zárt borítékban az alábbi címre kell eljuttatni: Topolya község, Tito marsall 30., 24 300, 

Topolya, mégpedig közvetlenül Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójába vagy ajánlott levél 

formájában. Az ajánlatot tartalmazó borítékon az alábbi felirat kell, hogy álljon: „ajánlat hulladék – 

alumínium vásárlására” – nem felnyitni, valamint az ajánlattevő teljes elnevezése és címe.  

 

III. A legkedvezőbb ajánlattevő megválasztását „a legmagasabb ajánlott ár” kritérium alapján végezzük. 

Amennyiben több ajánlattevő azonos árat kínál, az az ajánlattevő élvez elsőbbséget, amely elsőként 

nyújtotta be az ajánlatot. Minden ajánlattevő csak egy ajánlatot adhat.  

 

IV. A felhívás ajánlatok benyújtására másodlagos nyersanyag értékesítésének eljárásában megjelenik 

Topolya Község Hivatalos Lapjában, Topolya Községi Közigazgatási Hivatala hirdetőtábláján, valamint 

Topolya község hivatalos honlapján, www.btopola.org.rs.  

 

V. A felhívás kapcsolattartó személye Szatmári Adrián, telefon: 024/715-899 

(adrian.szatmari@btopola.org.rs).  

 

Saša Srdić, s.k. 

a bizottság elnöke 

 

 

http://www.btopola.org.rs/
mailto:adrian.szatmari@btopola.org.rs
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TOPOLYA KÖZSÉG 

 

UTASÍTÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ  

A MÁSODLAGOS NYERSANYAG ÉRTÉKESÍTÉSI ELJÁRÁSÁBAN 

 

 

Ezen utasítás tartalmazza azokat a feltételeket, melyek szerint lefolytatjuk a másodlagos nyersanyag 

értékesítési eljárását. Az utasítás meghatározza a feltételeket, melyeket az ajánlattevőknek teljesíteniük kell, 

hogy figyelembe vegyék az említett hulladék felvásárlására vonatkozó ajánlataikat. A hulladékkezelési 

törvényben (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 2010/88. és 2016/14. szám) és a pályázati 

dokumentációban meghatározott feltételek teljesülése bizonyítékok mellékelésével bizonyítandó, melyek az 

ajánlat szerves részét kell, hogy képezzék.  

 

Az eladás tárgya – másodlagos nyersanyag, mégpedig: 

 

- Alumíniumhulladék – 9 tonna mennyiségben (mutatószám: 17 04 02) 

Az említett mennyiség becsült / megközelítő, s az említett hulladék valós mennyiségét a szerződés 

megvalósításának eljárásában határozzák meg mérés által.  

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának eljárásában való részvételre jogosult minden, ipari hulladék 

begyűjtésére, tárolására, szállítására vagy feldolgozására bejegyzett jogi személy, mely eleget tesz a 

hulladékkezelési törvényben (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 2010/88. és 2016/14. szám) meghatározott 

feltételeknek, valamint a pályázati dokumentációban előirányzott egyéb feltételeknek, melyek bizonyítására, 

az ajánlat szerves részeként, mellékelnie kell a megfelelő bizonyítékokat.  

 

Az ajánlattevő által teljesítendő kötelező részvételi feltételek a következők:  

1. be van jegyezve az illetékes szervnél 

Bizonyíték: Kivonat az illetékes szerv nyilvántartásából 

2. ipari hulladék begyűjtésére, tárolására, szállítására vagy feldolgozására vonatkozó tevékenység végzésére 

alapították 

Bizonyíték: Alapító okirat az említett tevékenységekkel 

3. rendelkezik a környezetvédelmi feltételek teljesülésére vonatkozó, előírt dokumentációval 

Bizonyíték: az említett fajtájú hulladék kezelésére vonatkozó engedély (mely a begyűjtésre, a tárolásra, a 

szállításra vagy a feldolgozásra vonatkozik), melyet az illetékes szerv adott ki, a hulladékkezelési törvénnyel 

(SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 2010/88. és 2016/14. szám) összhangban, az engedélyben szerepelnie 

kell a hulladék mutatószámának, mely megfelel azon hulladék mutatószámának, mely felvásárlására 

jelentkezik.  

4. a 2017. 01. 05. és 2018. 01. 05. közötti időszakban nem volt fizetésképtelen. 

Bizonyíték: A Szerb Nemzeti Bank igazolása, azzal, hogy az ajánlattevő nem köteles mellékelni ezt a 

bizonyítékot, amennyiben az adatok nyilvánosan elérhetőek a Szerb Nemzeti Bank honlapján.  

5. Az ajánlat komolyságát igazoló pénzügyi biztosíték, mégpedig biankó saját váltó, melynek szerepelnie 

kell a váltók jegyzékének nyilvántartásában és a Szerb Nemzeti Bank meghatalmazása. A váltónak pecséttel 

hitelesítettnek és a felhatalmazott személy által aláírtnak kell lennie, s mellékelni kell kitöltött és hitelesített 

váltómeghatalmazást – levelet, 50.000,00 dinár feltüntetett összeggel. A váltó mellé csatolni kell az 

ajánlattevő által a váltómeghatalmazásban – levélben feltüntetett kereskedelmi bank által kiadott aláírási 

címpéldány másolatát. A váltó érvényességi ideje az ajánlat felbontásától számított 90 nap.  
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A megrendelő értékesíti az ajánlat mellé adott pénzügyi biztosítékot, amennyiben: az ajánlattevő az ajánlat 

benyújtási határidejét követően visszavonja, megsemmisíti vagy módosítja az ajánlatot; a kiválasztott 

ajánlattevő nem írja alá idejében a szerződést.  

6. kitölti, aláírja és hitelesíti a pályázati dokumentáció alábbi dokumentumait: 

1. Az ajánlattevő általános adatainak űrlapja 

2. Az ajánlat űrlapja 

3. A helyszín megtekintéséről szóló igazolás űrlapja 

 

A helyszín megtekintése: 
Az ajánlatot benyújtani kívánó potenciális ajánlattevőnek meg kell tekintenie a nem veszélyes hulladék 

ideiglenes tárolásának helyszínét, az ajánlattevő esetleges utólagos észrevételének elkerülése végett. A 

helyszín megtekintését megszervezik a potenciális ajánlattevők számára, azokon a napokon, melyekről 

megállapodnak a megrendelő meghatalmazott személyével, mégpedig: munkanapokon, 8.00 és 12.00 óra 

között, s a látogatást minimum 1 (egy) nappal korábban be kell jelenteni. (kapcsolattartó személy: Szatmári 

Adrián, telefon: 024/715-899, 064/862-44-55). 

 

A bizottság nem veszi figyelembe azokat az ajánlatokat, illetve kifogásolhatóként elveti, melyek: 

- nem idejében érkeztek, vagyis, melyek az ajánlat végső benyújtási határidején túl érkeztek; 

- hiányosak, vagyis, melyek mellé nem csatolták az összes kért dokumentumot; 

- a kilogrammonkénti 110,00 dináros legalacsonyabb elfogadható árnál alacsonyabb ajánlatot tartalmaznak. 

 

Amennyiben az ajánlat minden olyan bizonyítékot tartalmaz, mely alapján megállapítható a jelen 

utasításban szereplő feltételek teljesülése, az ajánlatot „a legmagasabb ajánlott ár” kritérium alapján 

rangsorolják, melynek során annak az ajánlattevőnek az ajánlatát választják meg legkedvezőbbnek, aki a 

legmagasabb felvásárlási árat ajánlotta. Amennyiben több ajánlattevő azonos felvásárlási árat kínál, a 

legkedvezőbb ajánlat kiválasztása az alábbi alkritérium mentén történik: 

 

- annak a vevőnek van előnye, aki elsőként nyújtotta be az ajánlatot.  

 

Az árba bele kell számolni az ajánlattevő minden költségét az említett hulladék felvásárlási eljárásának 

megvalósításával kapcsolatban, s azon nem lehet változtatni sem az említett hulladék értékesítési eljárása 

során, sem pedig a szerződés megkötését követően, illetve megvalósítása során.  

 

Az ajánlatokat, a felhívásban előirányzott teljes dokumentációval, zárt borítékban az alábbi címre kell 

eljuttatni: Topolya község, Tito marsall 30., 24 300, Topolya, mégpedig közvetlenül Topolya Községi 

Közigazgatási Hivatalának iktatójába vagy ajánlott levél formájában. Az ajánlatot tartalmazó borítékon az 

alábbi felirat kell, hogy álljon: „ajánlat hulladék – alumínium vásárlására” – nem felnyitni, valamint az 

ajánlattevő teljes elnevezése és címe. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje a jelen felhívásnak Topolya Község Hivatalos Lapjában való 

megjelenésétől számított 15 nap, 10.00 óráig. 

 

Az ajánlatok nyilvános felbontását az ajánlatok benyújtási határideje lejártának napján végezzük, 12.00 

órakor Topolya község – az Elnökség épülete kis tanácstermében.  

Az ajánlattevő – vevő képviselői, akik szeretnének részt venni az ajánlatok nyilvános felbontásán, kötelesek 

az ajánlatnyitás kezdete előtt az ajánlatok felbontásán való részvételre szóló meghatalmazást benyújtani az 

eladó bizottságának.  

 

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztási eljárásának lezárultát követően minden résztvevőt írásos formában 

értesítünk a lebonyolított választásról. Azok az ajánlattevők, akiket nem választottunk ki, a váltót 

visszakapják. 

Az az ajánlattevő, akinek az ajánlata a legkedvezőbbként kiválasztásra kerül, köteles a választásról szóló 

értesítés átvételétől számított 7 napos határidőn belül szerződést kötni az eladóval, az elfogadott ajánlatban 

szereplő feltételekkel összhangban, s a számla kiállításának napjától számított 10 napos határidőn belül 

köteles elvégezni a befizetést az eladó számlájára, a 840-745151843-03 számra, 62-206-os hivatkozási 

számmal. 
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A szerződéskötést követően az alábbi ütemterv szerint kell átvenni az említett hulladékot: 

 

A vevő köteles eleget tenni az eladó felszólításának, s hozzálátni az említett hulladék átvételéhez az írásbeli 

felszólítás átvételének napjától számított 5 napos határidőn belül, s az említett hulladék átvételét 40 naptári 

napos határidőn belül teljes egészében elvégezni. A vevő legkésőbb két nappal az említett hulladék 

átvételének kezdete előtt köteles jelenteni azt az eladó meghatalmazott személyének, mégpedig a gépek 

listájával és az alkalmazottakkal, akik részt vesznek az említett hulladék átvételében, s mindezt 

munkanapokon 8 és 14 óra között. 

 

Abban az esetben, ha az ajánlattevő, akinek az ajánlatát a legkedvezőbbnek választották, a megadott 

határidőn belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy nem fizeti be az adásvételi árat, a váltót nem 

kapja vissza, s aktiválva lesz, valamint úgy veszik, hogy elállt a vásárlástól, az eladó pedig a következő 

legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

 

Az eladó fenntartja a jogot, hogy nem választ legkedvezőbb ajánlatot, amennyiben nem kap kielégítő és 

elfogadható ajánlatokat a nyilvános felhívásra.  

 

A kiválasztott ajánlattevő köteles eleget tenni a következő feltételeknek is: 

 

1. a hulladék átvételekor kitölti, aláírja és pecséttel hitelesíti a hulladék szállításáról szóló dokumentumot, a 

hulladékkezelési törvénnyel (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 2010/88. és 2016/14. szám), valamint a 

hulladék szállításáról szóló dokumentum űrlapjáról és az annak kitöltéséről szóló szabályzattal (SzK 

Hivatalos Közlönye, 2013/114. szám) összhangban. 

Bizonyíték: kitöltött, aláírt és pecséttel hitelesített dokumentum a hulladék szállításáról, melyet legkésőbb 

10 nappal a hulladék átvételének napjától számított 10 napon belül vissza kell adnia az eladónak. 

2. minden alkalmazottja számára biztosítja a személyi védelem eszközeit.  
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(1. ŰRLAP) 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTALÁNOS ADATAI 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ ELNEVEZÉSE 

 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ CÍME 

 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ FELELŐS SZEMÉLYE 

(a szerződés aláírója) 

 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY 

 

 

TELEFON 

 

 

FAX 

 

 

E-MAIL 

 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ TÖRZSSZÁMA 

 

 

A FŐBB TEVÉKENYSÉGEK JELZÉSE 

  

 

AZ AJÁNLATTEVŐ SZÁMLASZÁMA 

 

 

ADÓAZONOSÍTÓ JEL  

(PIB) 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁFA-KÖTELES 

(IGENNEL vagy NEMMEL válaszolni) 

 

 

 

 

 

 

Az ajánlattevő meghatalmazott személyének aláírása 

 

____________________________________ 

 

    P. H. 
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(2. ŰRLAP) 

 

 

 

AJÁNLAT 

 

 

 

AJÁNLATTEVŐ: _________________________________________________ 

 

 

 

ELNEVEZÉS MUTATÓSZÁM KG-ONKÉNTI 

EGYSÉGÁR 

ALUMÍNIUMHULLADÉK 17 04 02  

 

 

 

- A fizetés módja és feltételei: 

 

Fizetés a számla kiállításának napjától számított 10 napos határidőn belül az eladó számlájára, a 840-

745151843-03 számra, 62-206-os hivatkozási számmal. 

 

- A végrehajtás határideje: 

 

A vevő köteles eleget tenni az eladó felszólításának, s hozzálátni az említett hulladék átvételéhez az írásbeli 

felszólítás átvételének napjától számított 5 napos határidőn belül, s az említett hulladék átvételét 40 napos 

határidőn belül teljes egészében elvégezni. A vevő legkésőbb két nappal az említett hulladék átvételének 

kezdete előtt köteles jelenteni azt az eladó meghatalmazott személyének, mégpedig a gépek listájával és az 

alkalmazottakkal, akik részt vesznek az említett hulladék átvételében, s mindezt munkanapokon 8 és 14 óra 

között. 

- Az ajánlat érvényességi opciója: 90 nap az ajánlat megnyitásának napjától. 

 

 

Az ajánlattevő meghatalmazott személyének aláírása 

 

__________________________________________ 

 

 

    P. H. 
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(3. ŰRLAP) 

 

 

 

A HELYSZÍN MEGTEKINTÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS ŰRLAPJA 

 

 

A MÁSODLAGOS NYERSANYAG ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSÁBAN AJÁNLATOK 

BENYÚJTÁSÁRA SZÓLÓ, 02-205/2017-V. számú FELHÍVÁS alapján, kiadjuk az alábbi: 

 

 

 

 

IGAZOLÁST 

 

 

 

 Az ajánlattevő, ______________________________________________________________,  

 

_________________________________-i székhellyel, törzsszáma ___________________________, 

 

adóazonosító jele (PIB) ____________________________________, 2017. _____. _____-án/én 

 

megtekintette a nyilvános felhívás tárgyát képező helyszínt, mellyel teljesítette a nyilvános felhívás 

eljárásában való részvétel feltételét, s a pályázati dokumentációban előirányzott minden feltételt elfogad.  

 

 

 

P. H. 

 

Az ajánlattevő meghatalmazott személyének aláírása 

 

 

________________________________________  Az eladó meghatalmazott személye 

 

____________________________________ 
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2. 

 A költségvetési rendszerről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 2009/54, 

2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108 és 2014/142 szám) 90. szakasza, A 

felügyelőségi felügyeletről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 2015/36. szám) és a 

Költségvetési felügyelőség munkájáról, jogosultságairól és jellemzőiről szóló rendelet (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye 2017/93 szám) 4. szakasza alapján, Topolya község Elnöke meghozza az alábbi 

 

ÉVES PROGRAMOT 

 

Topolya község költségvetési felügyelőségének  

2018. évi munkájára vonatkozóan 

 

I 

 Topolya község költségvetési felügyelőségének 2018. évi munkájára vonatkozó munkaterve (a 

továbbiakban: terv) alapján kerülnek meghatározásra a felügyelőség tervezett feladatai Topolya község 

költségvetési eszközeinek rendeltetés szerinti és törvényes felhasználását illetően (a továbbiakban: 

felügyelet), a tanácsadói-megelőző munka dinamikája és terjedelme, a felügyelőség illetékességei 

feladatainak elvégzése során, az illetékes szervek munkájának módja és eljárása a 2018. évi felügyelőségi 

feladatok elvégzése alkalmával,  valamint a felügyelőségi feladatok elvégzésének időrendje. 

 

II 

A terv rendelkezései értelmében az ellenőrzési feladatok magukban foglalják az anyagi és pénzügyi 

műveletekre vonatkozó jogszabályok alkalmazásának ellenőrzését, valamint a költségvetési eszközök, 

szervezetek, vállalkozások, jogi személyek és egyéb, ellenőrzés alatt álló jogalanyok felhasználóinak 

pénzeszközeinek cél- és jogszerű felhasználását. 

A hivatali tanácsadói látogatás a felügyelőség megelőző tevékenységeinek a felügyelt jogalany 

számára nyújtott szak- és tanácsadói támogatásának azon formája, amelyet a felügyelőség a felügyelőségi 

felügyeleten kívül szervez meg. 

A felügyeleti és a hivatali tanácsadást tekintjük a felügyelőség feladatainak. 

 

III 

A munkaterv felöleli: 

1. Topolya község költségvetési eszközeinek közvetlen felhasználóit (a továbbiakban: közvetlen 

felhasználók): 

- a Községi Képviselő-testületet, 

- a község Elnökét és a Községi tanácsot, 

- Községi Közigazgatási Hivatalt, 

 

2. Topolya község költségvetési eszközeinek közvetett felhasználóit (a továbbiakban: közvetett 

felhasználók): 

 

- Juhász Erzsébet Könyvtár, Topolya, 

- Topolya község Művelődési Háza, 

- Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya, 

- Topolya község Múzeuma, 

- Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete, 

- Cserepes, Bajsa, Topolya, Felsőroglatica, Gunaras, Karađorđevo, Krivaja, Kisbelgrád, Njegoševo, 

Zentagunaras, Pacsér, Pannónia, Pobeda, Bácskossuthfalva, Tomislavci helyi közösségek. 

 

3. A község költségvetéséből származó támogatások felhasználói: 

- Kommunális és más közvállalatok, szervezetek és jogalanyok, melyek alapítója a község. 
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4. Költségvetés azon felhasználói, akik pénzeszközökre tesznek szert a költségvetésből más hatósági 

szintek átutalásai által: 

- általános iskolák, 

- középiskolák, 

- szociális védelmi intézmények, 

- egészségvédelmi intézmények. 

 

5. Költségvetési támogatások felhasználói: 

- intézmények és egyesületek a kultúra területén, 

- sportszervezetek és sportegyesületek, 

- intézmények és szervezetek a szociális védelem területén, 

- a költségvetési támogatások egyéb felhasználói. 

 

IV 

A felügyelőségi feladatokat Topolya község Költségvetési felügyelősége látja el (a továbbiakban: 

illetékes szerv). Az illetékes szerv a felügyelőségi feladatokat közös és egyéni ülések megtartása, valamint 

az oktatás szempontjából történő megállapodások formájában végezi, továbbá az üzleti könyvek, 

segédkönyvek, nyilvántartások, számviteli okiratok és jelentések, a program nyilvántartásának jelentések és 

más olyan dokumentumok áttekintése által, amelyekkel a költségvetési eszközök felhasználói rendelkeznek 

abból a célból, hogy bizonyíthassák az eszközök felhasználásának jog- és célszerűségét. 

 

V 

A felügyelet lehet rendszeres, illetve rendkívüli. 

A rendszeres felügyeletet a Költségvetési felügyelőség munkaterve alapján hajtják végre (1. 

melléklet) 

Rendkívüli felügyeletet természetes, illetve jogi személyek kezdeményezése alapján is elvégezhető, 

valamint a község Elnökének megbízása szerint hajtják végre (3. melléklet). 

 

VI 

 A költségvetési eszközök, átutalások és támogatások közvetlen és közvetett felhasználóival történő 

tanácsadói-oktatói tevékenységeket a KEF által felmutatott szükségesség esetén végeznek, különös 

figyelmet fordítva a pénzügyi gazdálkodás rendszerére és annak ellenőrzésére. 

 

VII 

Rendszeres vagy rendkívüli ellenőrzés, valamint tanácsadói-oktató munka elvégzését követően az 

illetékes szerv jelentést nyújt be a község Elnökének. A jelentés tartalmazza: a jogalany megnevezését, azt, 

hogy rendszeres vagy rendkívüli ellenőrzés, illetve tanácsadói-oktatói tevékenység történt-e, továbbá, hogy 

kinek a kezdeményezése alapján lett végrehajtva a rendkívüli ellenőrzés, a ténymegállapítás által 

meghatározott ténybeli helyzet és a meghatározott intézkedéseket (ha előreláttak ilyen intézkedéseket). A 

jelentés mellékleteként szükséges csatolni a jegyzőkönyv fénymásolatát. 

 

VIII 

Ezen Programot Topolya Község Hivatalos Lapjában szükséges megjelentetni. 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG ELNÖKE 

Szám: VIII-47-2/2017-2, 

Kelt: 2018. 01. 04. 

 

         Kislinder Gábor s.k. 

             községi elnök 
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1. melléklet 

A KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐSÉG 2018. ÉVI MUNKÁJÁRA VONATKOZÓ 

MUNKATERVE 

 

A felügyelőségi felügyelet tervezett munkaterve hónapok szerinti  

felosztása a következő: 

 

HÓNAP A FELHASZNÁLÓ MEGNEVEZÉSE 

JANUÁR Községi Tűzoltó Szövetség Topolya 

Topolya Község Fejlesztési Társulása 

FEBRUÁR Községi Únió Topolya 

Községi Galambász Szövetség 

Foto-video stúdió SI Srđan Ivanović vállalkozó  

MÁRCIUS Topolya Község Múzeuma 

ÁPRILIS Október 18. Á. I. Zentagunaras  

Bácska FK, Pacsér 

MÁJUS Topolya község szarvasmarha-tenyésztői, tejtermelői és 

állattenyésztői   

Valéria Hagyományápoló Társaság, Pannónia  

„Most” – Néphagyomány és Folklór-ápoló Egyesület, Bajsa 

JÚNIUS Felőroglatica Helyi közösség 

Pobeda Helyi közösség 

JÚLIUS Bajsa Helyi közösség  

Községi Közigazgatási Hivatal Topolya 

AUGUSZTUS Községi Közigazgatási Hivatal Topolya  

Mara Polgári Egyesület Topolya 

SZEPTEMBER Kodály Zoltán M.E.-Topolya 

OKTÓBER "Sloboda" KK, Bácskossuthfalva 

Zsáki József Sakklub, Bácskossuthfalva 

NOVEMBER Ifjúsági Fúvószenekar Bácskossuthfalva 

Vöröskereszt Topolya 

DECEMBER Vöröskereszt Topolya  

A hónapok szerint meghatározott munkaterv hozzávetőlegesen lett megadva, ami azt jelenti, hogy 

változások lehetségesek a következő okokból kifolyólag: 

- A költségvetési felügyelőség 2018. évi munkaprogramjának módosítása és kiegészítése 

- rendkívüli ellenőrzés kérelme 

- tanácsadói-oktató munka végrehajtásának szükségessége 

- egyéb okokból. 
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2. melléklet 

SZERB KÖZTÁRSASÁG        

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI ELNÖK 

Szám: ______________ 

Kelt: ______________ 

 

 

 

MEGBÍZÁS TOPOLYA KÖZSÉG KÖTLSÉGVETÉSI ESZKÖZEINEK CÉL- ÉS JOGSZERŰ 

FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉRE 

 

1. ELRENDELJÜK Topolya község költségvetési eszközeinek cél- és jogszerű felhasználásának 

ellenőrzését ______________________________ Topolya község költségvetési felhasználónál 

____________________________________________________________. 

2. Topolya község költségvetési eszközeinek cél- és jogszerű felhasználásának ellenőrzését 

______________________________ Topolya község költségvetési felhasználónál 

______________________ költségvetési felügyelő hajtja végre. 

 

3. Az ellenőrzés tárgya: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Az ellenőrzés tervezett terjedelme: 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Egyéb fontos információk az ellenőrzést illetően: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

  

Kislinder Gábor, s.k. 

Községi Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 1. 08.01.2018. СТРАНА    13. OLDAL 2018.01.08. 1. szám 

 
 

 

 

 

3. melléklet 

SZERB KÖZTÁRSASÁG        

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI ELNÖK 

Szám: ______________ 

Kelt: ______________ 

 

 

 

MEGBÍZÁS TOPOLYA KÖZSÉG KÖTLSÉGVETÉSI ESZKÖZEINEK CÉL- ÉS JOGSZERŰ 

FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDKÍVÜLI ELLENŐRZÉSÉRE 

 

1. ELRENDELJÜK Topolya község költségvetési eszközeinek cél- és jogszerű felhasználásának 

ellenőrzését ______________________________ Topolya község költségvetési felhasználónál 

____________________________________________________________. 

 

2. Topolya község költségvetési eszközeinek cél- és jogszerű felhasználásának ellenőrzését 

______________________________ Topolya község költségvetési felhasználónál 

______________________ költségvetési felügyelő hajtja végre. 

 

3. Az ellenőrzés tárgya: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Az ellenőrzés tervezett terjedelme: 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Egyéb fontos információk az ellenőrzést illetően: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kislinder Gábor, s.k.  

Községi Elnök 
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                  Szerb Köztársaság 2018. január 3. 

                Pénzügyminisztérium 

Közpénzek ellenőrzésével megbízott Főosztály 

         Szám: 021-01-00128/2017-26 

                 2017. december 28. 

                   Miloš kenéz 20. 

                        Belgrád 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

Költségvetési felügyelőségi szolgálat 

Sztánkó Zsuzsanna, költségvetési felügyelő 

 

TOPOLYA 

Tito marsall 30. 

 

Tisztelt címzett, 

a 47-2/2017 számú, 2017. december 5-i keltezésű átirattal a Pénzügyminisztérium Közpénzek 

ellenőrzésével megbízott Főosztályán belül a Költségvetési felügyelőségi Osztályához fordult, a 

Költségvetési felügyelőség munkájáról, jogosultságairól és jellemzőiről szóló rendelet (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye 2017/93 szám) 7. szakaszával összhangban, hogy az említett Osztály hagyja jóvá a 

megküldött, az átirat mellékleteként csatolt, Programjavaslatot Topolya község költségvetési 

felügyelőségének 2018. évi munkájára vonatkozóan (a továbbiakban: Programjavaslat). 

 

 Ezzel kapcsolatban értesítjük Önt, hogy a Pénzügyminisztérium Közpénzek ellenőrzésével 

megbízott Főosztálya Költségvetési felügyelőségi Osztálya, összhangban a Rendelet 7. szakaszával, 

megvizsgálta az eljuttatott programjavaslatot, és nincs észrevétele a programjavaslattal kapcsolatban, illetve 

ugyanezt figyelembe veszi a további költségvetési felügyelőségi tevékenységek tervezése során. 

 

 

 

P.H. 

      A MINISZTER MEGBÍZOTT SEGÉDJE 

      MILENA KOVAĈEVIĆ s.k. 

 

 

 

 

  

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 

2018. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 

költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 

szám 

 

T A R T A L O M  

 

Oldal 

   

1. Pályázati dokumentáció felhívásra ajánlatok benyújtására másodlagos nyersanyag 

értékesítésének eljárásában 1 

   

2. Éves program Topolya község költségvetési felügyelőségének 2018. évi 

munkájára vonatkozóan 9 


