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191. 
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13. szakasza (A Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2013/10. – más. törv. , 2014/142., 2015/103. és 2016/101. szám) és a Topolya község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló határozat 3. és 8. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2018. 12. 20-án                   
meghozta az alábbi 
 

PROGRAMOT A TOPOLYA KÖZSÉG  
MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI  
POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁT CÉLZÓ  

2018. ÉVI TÁMOGATÁSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

 
A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA 
 
 

1. Táblázat – Közvetlen fizetési intézkedések 
 

Sor 
szá 
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 

jelzése 

Az 
intézkedés 
tervezett 

költségvetése (a 
teljes 

összeg 
dinárban 
kifejezve) 

Az 
ösztönzés 

intézkedési 
egységenkénti 

összege 
(abszolút 

összeg 
dinárban) 

Az 
ösztönzés 

felhasználónké
nti 

összege (%) 
(pl. 30%, 

50%, 80%) 

A 
felhasználónkénti 

támogatás 
maximális 
összege (ha 

definiált, 
dinárban) 

1. Térítések 100.1 1.100.000  100% 15.000 
 ÖSSZESEN  1.100.000  
 
2. Táblázat – Hiteltámogatási intézkedések 

Sor 
szá 
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 

jelzése 

Az 
intézkedés 
tervezett 

költségvetése (a 
teljes 

összeg 
dinárban 

kifejezve) 

Az 
ösztönzés 

intézkedési 
egységenkénti 

összege 
(abszolút 

összeg 
dinárban) 

Az 
ösztönzés 

felhasználónké
nti 

összege (%) 
(pl. 30%, 

50%, 80%) 

A 
felhasználónkénti 

támogatás 
maximális 
összege (ha 

definiált, 
dinárban) 

1. Hiteltámogatás 100.2 3.800.000  75% 30.000 
 ÖSSZESEN  3.800.000  
 
 
3. Táblázat – Vidékfejlesztési intézkedések 

Sor-sz 
ám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézk 
edés 

jelzése 

Az intézkedés 
tervezett 

költségvetése 
(intézkedésenkénti 

teljes összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónkén

ti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkénti 

támogatás 
maximális 
összege (ha 

definiált, 
dinárban) 
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1. 

Mezőgazdasági 
gazdaságok 
természeti 
vagyonába való 
beruházás 

101 1.700.000 100% 
10.000 
méhcsaládonként 

2. Kockázatkezelés 104 3.200.000 40% 30.000 
 ÖSSZESEN  4.900.000 
 
4. Táblázat – Azon intézkedések, amelyeket a közvetlen kifizetési intézkedések, a hiteltámogatási 
intézkedések és a vidékfejlesztési intézkedések keretében nem irányoztak elő 
 

Sor 
szá
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 

jelzése 

Az 
intézkedés 
tervezett 

költségvetése 
(intézkedésenké

nti teljes 
összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónké

nti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónké

nti 
támogatás 
maximális 
összege (ha 

definiált, 
dinárban 

1. 

Az állatorvosi 
szolgáltatások és a 
gyógyszerek, védőoltások 
és vitaminok beszerzési 
költségeinek 
társfinanszírozása a 
szarvasmarha- és 
sertéstenyésztők számára 

601 1.900.000 100% 30.000 

2. 
A piaci standok 
bérletének 
társfinanszírozása 

602 450.000 100% 15.000 

3.  

Az állatorvosi 
szolgáltatások, a méhatka 
ellenőrzésének, a méhek 
legelőre való 
kiköltöztetésének, a méz és 
a mézből készült termékek 
kivizsgálásának, valamint a 
gyógyszerbeszerzés 
költségeinek társtámogatása 
a méhészek számára  

603 850.000 100% 12.000 

 ÖSSZESEN   3.200.000 
 
 
5. Táblázat – A tervezett pénzügyi eszközök táblázatos bemutatása 

Költségvetés Dinárérték 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó támogatási 
program megvalósítására irányuló tervezett teljes összeg az AT/HÖE (AP/JLS) 
költségvetéséből 

13.000.000 

A közvetlen kifizetések tervezett eszközei 1.100.000 
A hiteltámogatások tervezett eszközei 3.800.000 

A vidékfejlesztési intézkedések ösztönzésének tervezett eszközei 4.900.000 
Azon intézkedések tervezett eszközei, amelyeket a közvetlen kifizetési és a vidékfejlesztési 
intézkedések keretében nem irányoztak elő 

3.200.000 
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A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA 

módosul az alábbiak szerint: 

 

1. Táblázat – Közvetlen fizetési intézkedések 

Sor 
szám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 
jelzése 

Az 
intézkedés 
tervezett 
költségvetése (a 
teljes 
összeg 
dinárban 
kifejezve) 

Az 
ösztönzés 
intézkedési 
egységenként
i összege 
(abszolút 
összeg 
dinárban) 

Az 
ösztönzés 
felhasználónké
nti 
összege (%) 
(pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkén
ti támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban) 

1. Térítések 100.1 1.200.000  100% 15.000 

 ÖSSZESEN  1.200.000  
 

2. Táblázat – Hiteltámogatási intézkedések 

Sor 
szá
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 
jelzése 

Az 
intézkedés 
tervezett 
költségvetése 
(a teljes 
összeg 
dinárban 
kifejezve) 

Az 
ösztönzés 
intézkedési 
egységenkénti 
összege 
(abszolút 
összeg 
dinárban) 

Az 
ösztönzés 
felhasználónké
nti 
összege (%) 
(pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkénti 
támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban) 

1. Hiteltámogatás 100.2 4.200.000  75% 30.000 
 ÖSSZESEN  4.200.000  

 

3. Táblázat – Vidékfejlesztési intézkedések 

Sorsz 
ám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 
jelzése 

Az intézkedés 
tervezett 
költségvetése 
(intézkedésenkénti 
teljes összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónké
nti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkénti 
támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban) 

1. 

Mezőgazdasági 
gazdaságok 
természeti 
vagyonába való 
beruházás 

101 1.550.000 100% 
10.000 
méhcsaládonként 

2. Kockázatkezelés 104 2.900.000 40% 30.000 
 ÖSSZESEN  4.450.000 
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4. Táblázat – Azon intézkedések, amelyeket a közvetlen kifizetési intézkedések, a hiteltámogatási 
intézkedések és a vidékfejlesztési intézkedések keretében nem irányoztak elő 

Sor 
szá 
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 
jelzése 

Az 
intézkedés 
tervezett 
költségvetése 
(intézkedésenké
nti teljes 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónké
nti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónké
nti 
támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban 

1. 

Az állatorvosi 
szolgáltatások és a 
gyógyszerek, védőoltások 
és vitaminok beszerzési 
Költségeinek 
társfinanszírozása a 
szarvasmarha- és 
sertéstenyésztők 
számára 

601 2.375.000 100% 30.000 

2. 
A piaci standok 
bérletének 
társfinanszírozása 

602 525.000 100% 15.000 

3.  

Az állatorvosi 
szolgáltatások, a méhatka 
ellenőrzésének, a méhek 
legelőre való 
kiköltöztetésének, a méz és 
a mézből készült termékek 
kivizsgálásának, valamint a 
gyógyszerbeszerzés 
költségeinek 
társtámogatása a 
méhészek számára  

603 250.000 100% 12.000 

 ÖSSZESEN   3.150.000 
 

5. Táblázat – A tervezett pénzügyi eszközök táblázatos bemutatása 

Költségvetés Dinárérték 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó támogatási 
program megvalósítására irányuló tervezett teljes összeg az AT/HÖE (AP/JLS) 
költségvetéséből 

13.000.000 

A közvetlen kifizetések tervezett eszközei 1.200.000 
A hiteltámogatások tervezett eszközei 4.200.000 

A vidékfejlesztési intézkedések ösztönzésének tervezett eszközei 4.450.000 
Azon intézkedések tervezett eszközei, amelyeket a közvetlen kifizetési és a 
vidékfejlesztési intézkedések keretében nem irányoztak elő 

3.150.000 

 

Községi Tanács 
Szám: 320-437/2018-V-1 
Kelt: 2018. 12. 20-án 
Topolya 

 
Községi Elnök 

Kislinder Gábor s.k. 
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Szerb Köztársaság 
MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐ- ÉS 

VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM 
Szám: 320-00-05714/2018-09 

Dátum: 2018. december 4. 
Belgrád 

Nemanja u. 22-26 

 

  
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 

13/10., 14/142., 15/103. és 16/101. szám) 13. szakaszának 4. bekezdése alapján,  
Az 119-01-5/19/2017-09. számú, 2017. július 25-i keltezésű miniszteri felhatalmazás által a 

Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium államtitkára meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának  

végrehajtását célzó 2018. évi támogatási programmódosítás javaslatának  
előzetes jóváhagyásáról 

 
I. 

Megadjuk az előzetes jóváhagyásunkat Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
politikájának végrehajtását célzó 2018. évi támogatási programmódosítás javaslatára (a Végzés 
mellékletében és annak szerves részét képezi), amelyet Topolya Községi Tanácsa küldött meg, a 320-
437/2018-V. számú, 2018. november 23-i átirattal. 
 

II.  
  E Végzést el kell juttatni Topolya Községi Tanácsa számára további intézkedések céljából. 
 

Indokolás 
 

 Topolya Községi Tanácsa a 320-437/2018-V. számú, 2018. november 23-i átiratát megküldte a 
Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztériumnak a Topolya község mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi támogatási programmódosítás javaslatára való 
előzetes jóváhagyás megadása céljából (a továbbiakban: programmódosítási javaslat). 
  A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 
13/10., 14/142., 15/103. és 16/101. szám – a továbbiakban törvény) 13. szakaszának 1. bekezdése előírja, 
hogy az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek szervei meghatározhatják az autonóm 
tartományok és a helyi önkormányzati egységek területének mezőgazdasági politikájának végrehajtását 
illető támogatási intézkedéseket, kivéve a közvetlen megfizettetéseket, s amelyek nem vonatkoznak a 
közraktárak raktározási költségeinek regressziójára és a reprodukciós anyagok regressziójára,  kizárólag a 
mesterséges megtermékenyítésre, valamint az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek 
területének vidékfejlesztési politikájára vonatkozó intézkedésekre. 
 A törvény 13. szakasza 3. bekezdése előírja, hogy az agrárpolitika és a vidékfejlesztési politika 
végrehajtására szolgáló alapokat az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek költségvetésében 
biztosítják, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtására irányuló támogatási program 
alapján kerülnek felhasználásra. 
 A törvény 13. szakasza 4. bekezdésének rendelkezései előírják, hogy a mezőgazdasági és a 
vidékfejlesztési politika végrehajtására vonatkozó támogatási programot az autonóm tartomány illetékes 
szervei vagy a helyi önkormányzati egység illetékes szerve a mezőgazdasági ügyekben illetékes 
minisztérium előzetes hozzájárulása mellett fogadja el. 
 A törvény 13. szakasza 5. bekezdése előírja, hogy a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politika 
végrehajtásának támogatása az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben nem lehet 
ellentétben a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal és a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal. 
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Figyelembe véve, hogy a megküldött programmódosítási javaslatban támogatási intézkedéseket 
határoztak meg Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának végrehajtására a 2018-as 
évet illetően, továbbá Topolya község költségvetésében eszközöket biztosítottak, valamint a 
programmódosítási javaslatban megállapított intézkedések nem állnak ellentétben a törvény 13. szakasza 1. 
bekezdésének rendelkezésével, amely egyértelműen meghatározza, hogy mely típusú támogatási 
intézkedéseket nem határozhatják meg az autonóm tartományi szervek és a helyi önkormányzati egységek 
szervei, és melyek nincsenek ellentétben a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal és a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Programmal, és a rendelkező részben leírtak alapján került meghozatalra. 
 

P. H. ÁLLAMTITKÁR 
Željko Radošević, s.k. 

a miniszter  
119-01-5/19/2017-09 számú,  

2017. július 25-i felhatalmazása alapján 
 
 
192. 

A Községi Tanács 02-84/2016-V számú, 2016. 07. 15-én kelt végzése által alakított Mezőgazdaság-
fejlesztési Bizottság a Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának 
alapításáról szóló határozat 10. szakaszának 1. bekezdése 4. pontja és 11. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2015/18. szám) alapján, a Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság alakításáról szóló végzés 2. 
szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával kapcsolatban, 2018. 12. 18-i ülésén meghozza a: 
 

Határozatot  
a támogatási intézkedésekre irányuló eszközök elkülönítéséről szóló határozat módosításáról 

 
1. szakasz  

 
 A támogatási intézkedésekre irányuló eszközök elkülönítéséről szóló határozat (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2018/19. szám) 1. szakasza módosul, s így hangzik: 

„E határozatmódosítási határozattal szabályozzuk a támogatási intézkedésekre irányuló eszközök 
elkülönítését, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. 
évi támogatási program módosításáról szóló program alapján, a Topolya község mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program módosítási javaslatára adott 
előzetes jóváhagyásról szóló, 320-00-05714/2018-09 számú, 2018. 12. 04-én kelt végzés mellett.” 
 

2. szakasz 
 

 A 2. szakasz módosul, s így hangzik: 
 
„1. Táblázat – Közvetlen fizetési intézkedések 
 

Sors
zám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 
jelzése 

Az intézkedés 
tervezett 
költségvetése 
(az 
intézkedésenk
énti teljes 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
intézkedési 
egységenkénti 
összege 
(abszolút 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónké
nti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkénti 
támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban) 

1. Térítések 100.1 1.200.000  100% 15.000 
 ÖSSZESEN  1.200.000  
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2. Táblázat – Hiteltámogatási intézkedések 
 

Sors
zám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 
jelzése 

Az intézkedés 
tervezett 
költségvetése 
(az 
intézkedésenk
énti teljes 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
intézkedési 
egységenkénti 
összege 
(abszolút 
összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónké
nti összege 
(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkénti 
támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban) 

1. Hiteltámogatás 100.2 4.200.000  75% 30.000 
 ÖSSZESEN  4.200.000  
 
3. Táblázat – Vidékfejlesztési intézkedések 
 

Sorszá
m 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézke
dés 
jelzése 

Az intézkedés tervezett 
költségvetése 
(intézkedésenkénti 
teljes összeg dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónkén
ti összege (%) 
(pl. 30%, 50%, 
80%) 

A felhasználónkénti 
támogatás 
maximális összege 
(ha definiált, 
dinárban) 

1. 

Mezőgazdasági 
gazdaságok 
természeti 
vagyonába való 
beruházás 

101 1.550.000 100% 
10.000 
méhcsaládonként 

2. Kockázatkezelés 104 2.900.000 40% 30.000 
 ÖSSZESEN  4.450.000 
 
 
4. Táblázat – Azon intézkedések, amelyeket a közvetlen kifizetési intézkedések, a hiteltámogatási 
intézkedések és a vidékfejlesztési intézkedések keretében nem irányoztak elő: 
 

Sors
zám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az intézkedés 
jelzése 

Az intézkedés 
tervezett 
költségvetése 
(intézkedésenké
nti teljes összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónké
nti összege (%) 
(pl. 30%, 50%, 
80%) 

A 
felhasználónké
nti támogatás 
maximális 
összege (ha 
definiált, 
dinárban 

1. 

Az állatorvosi 
szolgáltatások és a 
gyógyszerek, 
védőoltások és 
vitaminok beszerzési 
költségeinek 
társfinanszírozása a 
szarvasmarha- és 
sertéstenyésztők 
számára 

601 2.375.000 100% 30.000 

2. 
A piaci standok 
bérletének 
társfinanszírozása 

602 525.000 100% 15.000 



Број 28. 20.12.2018. СТРАНА   1083. OLDAL 2018.12.20. 28. szám 

  
 
 

3. 

Az állatorvosi 
szolgáltatások, a 
méhatka 
ellenőrzésének, a 
méhek legelőre való 
kiköltöztetésének, a 
méz és a mézből 
készült termékek 
kivizsgálásának, 
valamint a 
gyógyszerbeszerzés 
költségeinek 
társtámogatása a 
méhészek számára 

603 250.000 100 % 12.000 

 ÖSSZESEN  3.150.000 
 
5. Táblázat – A tervezett pénzeszközök táblázatos kimutatása 
 

Költségvetés Dinárérték 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó támogatási program 
megvalósítására irányuló tervezett teljes összeg az AT/HÖE (AP/JLS) költségvetéséből 

13.000.000 

A közvetlen kifizetések tervezett eszközei 1.200.000 
A hiteltámogatások tervezett eszközei 4.200.000 
A vidékfejlesztési intézkedések ösztönzésének tervezett eszközei 4.450.000 
Azon intézkedések tervezett eszközei, amelyeket a közvetlen kifizetési és a vidékfejlesztési 
intézkedések keretében nem irányoztak elő 

3.150.000 

 
3. szakasz 

 
 A 3. szakasz módosul, s így hangzik: 
 „Az eszközök a Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2017/30., 2018/14.és 2018/25. szám) által vannak eltervezve az 5. rész – Községi 
Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 5. Program – Mezőgazdaság-fejlesztés, 
0101-0002. programtevékenység – Vidékfejlesztési támogatási intézkedések, 421. feladatkör, 481. 
gazdasági besorolás, 01. támogatási forrás, a 98. Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Költségvetési 
Alap helyrend keretében.”  
 

4. szakasz 
 

 E határozat Topolya Községi Tanácsa jóváhagyásának napján lép hatályba, s megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Topolya község 
Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság 
Szám: 320-395/2018-V-3 
Kelt: 2018. 12. 18-án 

Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 320-437/2018-V-2 
Dátum: 2018. 12. 20-án 
Topolya 
 

Topolya község mezőgazdasági és falufejlesztési költségvetési alapjának alapításáról szóló határozat 
11. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2015/18. szám), Topolya község Statútumának 71. 
szakaszának 1. bekezdése 6. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9 és 
2014/12. számok) és a Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 
2009/3. szám) 2. szakaszának 1. bekezdése 6) pontja alapján, összefüggésben Topolya község 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program 
módosításával, melyet a Községi Tanács 2018. 12. 20-i ülésén fogadott el, a Mezőgazdasági, Erdő- és 
Vízgazdálkodási Minisztérium 320-00-05714/2018-09 számú, 2018. 12. 04-i keltezésű előzetes 
jóváhagyásával, Topolya Községi Tanácsa 2018. 12. 20-i ülésén meghozza az alábbi 

 
ZÁRÓHATÁROZATOT 

A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEKRE IRÁNYULÓ ESZKÖZÖK ELKÜLÖNÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. Ezennel JÓVÁHAGYJUK a támogatási intézkedésekre irányuló eszközök elkülönítéséről szóló 
határozat módosításáról szóló határozatot (a továbbiakban: Határozat), amelyet a Mezőgazdaság-fejlesztési 
Bizottság hozott meg 2018. 12. 18-i ülésén, összhangban Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
politikájának végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program módosításáról szóló programmal. 

II. A határozat a Községi Tanács jóváhagyásának napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában. 

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 

 
 
193. 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103., 
2016/99. és 2017/113. szám) 90. szakasza, a felügyelőségi felügyeletről szóló törvény (A Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2015/36. szám) és a költségvetési felügyelőség munkájáról, jogosultságairól és 
jellemzőiről szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2017/93. szám) 4. szakasza alapján, 
Topolya Községi Elnöke meghozza az alábbi 

 
ÉVES PROGRAMOT 

Topolya község költségvetési felügyelőségének  
2019. évi munkájára vonatkozóan 

 
I 

 Topolya község költségvetési felügyelőségének 2019. évi munkaterve (a továbbiakban: terv) 
megállapítja a felügyelőség tervezett feladatait Topolya község költségvetési eszközeinek rendeltetés 
szerinti és törvényes felhasználását illetően (a továbbiakban: felügyelet), a tanácsadói-megelőző munka 
dinamikáját és terjedelmét, meghatározza a felügyelőségi teendők elvégzésére vonatkozó illetékességet, az 
illetékes szervek munkájának módját és eljárását a 2019. évi felügyelőségi teendők elvégzése alkalmával, 
valamint a felügyelőségi teendők elvégzésének időrendjét. 
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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. 
 
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. 
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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 közpénzek felhasználói által tanúsított szükségesség esetén végeznek, 
a jelen program II. pontjában előirányzott módon. 

 
VII 

Rendszeres vagy rendkívüli ellenőrzés, valamint tanácsadói-oktató munka elvégzését követően az 
illetékes szerv jelentést nyújt be a Községi Elnöknek. 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 
megállapított ténybeli helyzetet és az elrendelt intézkedéseket (ha voltak ilyen intézkedések). A jelentés 
mellékleteként szükséges csatolni a jegyzőkönyv fénymásolatát. 

 
 

VIII 
E program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE 
Szám: 47-1/2018, 2018. 12. 10-én 
         Kislinder Gábor s.k. 
             Községi Elnök 
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1. melléklet 
 

A KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐSÉG 2019. ÉVI MUNKATERVE 
 

A felügyelőségi felügyelet tervezett munkaterve hónapok szerinti  
felosztásban a következő: 

 
HÓNAP A FELHASZNÁLÓ MEGNEVEZÉSE 

JANUÁR Topolya Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete 
Tanácsadó-oktatói munka 

FEBRUÁR Bácskossuthfalvi Református Egyházközség 
Tanácsadó-oktatói munka 

MÁRCIUS Civil Polgárok Csoportja Topolya 
Tanácsadó-oktatói munka  

ÁPRILIS NORE Humanitárius Szervezet Topolya 
Tanácsadó-oktatói munka  

MÁJUS Cserepes Helyi Közösség 
Tanácsadó-oktatói munka  

JÚNIUS Fácán Vadászegyesület Pacsér 
Tanácsadó-oktatói munka  

JÚLIUS Gracza János Színjátszó és Irodalmi Egyesület Zentagunaras 
Tanácsadó-oktatói munka  

AUGUSZTUS Teleház Gunaras 
Tanácsadó-oktatói munka  

SZEPTEMBER Topolya Községi Sportszövetsége 
Tanácsadó-oktatói munka  

OKTÓBER Express Channel Tájékoztatási Központ Kft. Topolya 
Tanácsadó-oktatói munka  

NOVEMBER Kisbelgrád fejlődéséért, Kisbelgrád 
Tanácsadó-oktatói munka  

DECEMBER Testvériség-egység Általános Iskola, Bajsa 
Tanácsadó-oktatói munka  

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

változások lehetségesek a következő okokból kifolyólag: 
- A költségvetési felügyelőség 2019. évi munkaprogramjának módosítása és kiegészítése 
- rendkívüli ellenőrzés kérelme 
- tanácsadói-oktató munka végrehajtásának szükségessége 
- egyéb okokból. 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG       2. melléklet 
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 felhasználójánál 
____________________________________________________________. 
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: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 Községi Elnök 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG       3. melléklet 
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: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 Községi Elnök 
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Szerb Köztársaság 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
Közpénzek Ellenőrzésével Megbízott Főosztály 

Szám: 401-00-04351/2018-26 
2018. december 6. 
Miloš kenéz 20. 

B e l g r á d 

 

 
  

TOPOLYA KÖZSÉG 
Költségvetési felügyelőségi szolgálat 

Sztánkó Zsuzsanna, költségvetési felügyelő 
 

TOPOLYA 
Tito marsall 30. 

 
Tisztelt címzett, 
 

a 47-1/2018-VIII-15. számú, 2018. november 19-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 17/93. szám – a továbbiakban: rendelet) 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: munkaprogram). 

 
 Ezzel kapcsolatban értesítjük Önt, hogy a Pénzügyminisztérium Közpénzek Ellenőrzésével 
Megbízott Főosztálya, Költségvetési Felügyelőségi Osztálya, összhangban a rendelet 7. szakaszával, 
megvizsgálta az eljuttatott programjavaslatot, s megállapította, hogy összhangban van a javaslatokkal, s 
hogy ugyanezt figyelembe veszi a további költségvetési felügyelőségi tevékenységek tervezése során. 
 

P. H. Jelena Tanasković, s.k. 
ÁLLAMTITKÁR 

A MINISZTER FELHATALMAZÁSA SZERINT 
 
 
 
194. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Topolya község 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
A Községi Szervek Teendőivel 
és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály 
Szám: 016-54/2018-V 
Kelt: 2018. 12. 18-án 
Topolya 

 
 JELENTÉS 

 
ZENTAGUNARAS HELYI KÖZÖSSÉG 

TANÁCSTAGVÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 
 

A Zentagunaras Helyi Közösség tanácstagválasztásának kiírásáról szóló, 013-25/2018-V. számú, 
2018. 10. 30-i határozat alapján, melyet Topolya Községi Képviselő-testületének elnöke hozott 2018. 
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október 30-án (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2018/23. szám), 2018. december 16-ra kiírták 
Zentagunaras Helyi Közösség tanácstagválasztását. 

A helyi közösség tanácstagválasztását a helyi közösség Választási Bizottsága bonyolította le, a helyi 
közösség alapszabályának és a helyi közösség tanácstagválasztásának lebonyolításáról szóló szabályzatnak a 
rendelkezéseivel összhangban.   

Zentagunaras Helyi Közösség Választási Bizottságának jelentése alapján, az alábbi tagokat 
választották meg a helyi közösség tanácsába: 
 

1. FEKECS JÓZSEF 

2. SIPOS HAJNALKA 

3. TARI ÁRPÁD 

4. KALMÁR ZSUZSANNA 

5. KÁDÁR KRISZTINA 

6. HOMOLYA MIKLÓS 

7. DUDÁS ILONA 

8. NAGY NORBERT 

9. TRIZNYA LÍDIA 

 
A helyi közösségben lebonyolított választás eljárására megjegyzés nem érkezett. 

 
 
Az elmondottak alapján az alábbiak nyertek megállapítást: 

1. Zentagunaras Helyi Közösség tanácstagválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke írta ki.  

2. A választásokat lebonyolították, s megválasztották Zentagunaras Helyi Közösség Tanácsának 
tagjait. 

3. A helyi közösség alapszabálya, a helyi közösség tanácstagválasztásának lebonyolításáról szóló 
szabályzat, Topolya község Statútumával és a helyi közösségekről szóló határozattal összhangban, 
szabályozzák a helyi közösségek tanácstagválasztásának eljárását.  

A helyi közösség tanácstagválasztását a helyi közösség VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA bonyolítja 
le, melyet a HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA nevez ki.   

A választási bizottság megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét.  

A KÖZSÉGI SZERVEK TEENDŐIVEL ÉS A KÖZÖS TEENDŐKKEL FOGLALKOZÓ OSZTÁLY 
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195. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 464-50/2018-V-3 
Kelt: 2018. 12. 17-én 
 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 
2009/81., 2010/64. – SZK Ab-határozat, 2011/24., 2012/121., 2013/42. – SZK Ab-határozat, 2013/50. – 
SZK Ab-határozat, 2013/98. – SZK Ab-határozat, 2014/132., 2014/145. és 2018/83. szám), az építési 
telekről szóló határozat 11. szakaszának 1. és 3. bekezdése, valamint 35. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám), valamint Topolya község Statútumának 71. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, az építési telekről szóló 
határozat 12. szakaszának 9. bekezdésével (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám) összhangban, 
az építési telkekkel foglalkozó bizottság 2018. 12. 3-i ülésén, a Topolya község köztulajdonában lévő építési 
telek építési célokkal történő elidegenítésére (eladására) vonatkozó ajánlatok begyűjtésére vonatkozó 
nyilvános hirdetés kiírásáról szóló, 464-50/2018-V. számú, 2018. 10. 30-i határozat alapján lefolytatott 
ajánlatnyitási eljárás szerint meghozott jelentés és végzésjavaslat alapján, a Községi Tanács 2018. 12. 17-én 
meghozza az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

Ezennel elidegenítjük (eladjuk) a Topolya község, Tito marsall utca 30. sz., 1/1 részbeni köztulajdonában 
lévő építési telket, amelyet bejegyeztek a Köztársasági Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri 
Szolgálatánál Topolya - város K. K. 6569-es számú ingatlanlapjába: 

- 6105/6-os számú kataszteri parcella, Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő 
földterület, 95-36 m2 területen, 

- 6105/7-es számú kataszteri parcella, Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő 
földterület, 87-16 m2 területen, 

- 6105/8-as számú kataszteri parcella, Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő 
földterület, 78-48 m2 területen, 
2-61-00 m2 összterületen 
a lefolytatott ajánlatgyűjtési eljárást követően, 

 
az alábbi vevőnek: AFM Kft. Topolya, Kizúr István u. 51., Topolya, törzsszám: 21342220, adóazonosító jel 
(PIB): 110357611, a tevékenység jelzése: 2453 (Könnyűfémöntés), könnyűfémöntés tevékenységének, az 
autóipar szükségleteire történő végzésére szolgáló csarnok építése céljából. 
 
 Az e végzés 1. bekezdésében foglalt építési telek elidegenítésének adásvételi ára 9.526.500,00 
dinár, mely összeget a vevő köteles e végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidőn belül teljes 
egészében befizetni Topolya községnek a SZK Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatóságának Szabadkai 
Fiókintézeténél vezetett számlájára, melynek száma: 840-811151843-89 – ingatlaneladásból származó 
jövedelem községi szintű haszonra, minta: 97, hivatkozási szám: 62-206, azzal, hogy a nyilvános hirdetési 
eljárásban a letéti számlára befizetett 952.650,00 dináros letét a felajánlott ár részét képezi, s e végzés 
meghozatalával átvisszük a megfelelő községi számlára. 
 Az adóköltségeket és az adásvételi szerződés hitelesítésének, az abszolút jogok átruházása utáni 
adó, valamint az illetékek és térítmények költségeit az illetékes állami szervek felé a vevő állja.  
 A földterület rendeltetési céljának való átadási határideje nem lehet több az adásvételi szerződés 
hitelesítésétől számított három (3) évnél. 
 A vevő köteles e végzés kézbesítésének napjától számított 30 (harminc) napos határidőn belül, s a 
teljes ár befizetését követően, megkötni a köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről szóló szerződést 
– Adásvételi szerződést Topolya községgel. 
 Abban az esetben, ha a vevő az említett határidőn belül nem köti meg az adásvételi szerződést, e 
végzést hatályon kívül helyezzük, a vevő pedig elveszíti az e végzés 1. bekezdésében foglalt építési telek 
feletti tulajdonszerzési jogot. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
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Indokolás 
 

2018. 10. 30-án tettük közzé a Községi Tanács által meghozott, 464-50/2018-V. számú, 2018. 10. 
30-i határozatot nyilvános hirdetés kiírásáról a Topolya község köztulajdonában lévő építési telkek 
elidegenítésére (eladására) vonatkozó ajánlatok begyűjtésére, építési célokkal (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2018/23. szám). 

Az elidegenítés tárgya Topolya község, Tito marsall utca 30. sz., 1/1 részbeni köztulajdonában lévő 
építési telek, amelyet bejegyeztek a Köztársasági Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri 
Szolgálatánál Topolya– város K. K. 6569-es számú ingatlanlapjába, mégpedig az alábbi számú kataszteri 
parcellák: 6105/6, Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 95-36 m2 területen, 
6105/7, Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 87-16 m2 területen és 6105/8, 
Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 78-48 m2 területen, 2-61-00 m2 
összterületen.  

A Községi Elnök 02-190/2017-V. számú, 2017. 11. 08-i végzése által kinevezett, építési telkekkel 
foglalkozó bizottság 2018. 12. 3-án az említett nyilvános hirdetés alapján lefolytatta az ajánlatnyitási 
eljárást. A bizottság megállapította, hogy a köztulajdonában lévő építési telkek elidegenítésére (eladására) 
vonatkozó ajánlatok begyűjtésére vonatkozó nyilvános felhívásra az egyetlen idejében érkező és hiánytalan 
ajánlatot 2018. 12. 3-án továbbította az alábbi kedvezményezett (vevő): AFM Kft. Topolya, Kizúr István u. 
51., Topolya, törzsszám: 21342220, adóazonosító jel (PIB): 110357611, a tevékenység jelzése: 2453 
könnyűfémöntés, melyet Peter Dvorsky, útlevélszám: BI0658773, szlovák állampolgár képvisel, aki 
felajánlotta, hogy kifizeti az építési telek elidegenítésének kezdőárát m2-kénti 365,00 dináros összegben, 
ami összesen: 9.526.500,00 dinár. 

Az ajánlattevő az ajánlathoz mellékelte: a részvételi jelentkezési űrlapot (az ajánlattevő adatai), a 
bejegyzésről szóló aktus hitelesített fénymásolata, a 952.650,00 dináros letét 2018. 12. 3-i befizetéséről 
szóló bizonyítékot, a hirdetés minden külön feltételének elfogadásáról szóló nyilatkozatot és a törvényes 
képviselő útlevelének fénymásolatát. 

A bizottság ismertette a vevővel az építési telek eladásának feltételeit, melyet ő a 2018. 12. 3-án kelt 
írásbeli nyilatkozattal és az ajánlat 2018. 12. 3-i felnyitásáról szóló jegyzőkönyv aláírásával elfogadott.  

A bizottság megvitatta a vevő ajánlatát, betekintést nyert a mellékelt okiratokba, s úgy találta, hogy 
teljesültek a köztulajdonban lévő építési telek elidegenítésének feltételei, melyeket a tervezésről és építésről 
szóló törvény 99. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2009/81., 2010/64. – SzK Ab-határozat, 
2011/24., 2012/121., 2013/42. – SzK Ab-határozat, 2013/50. – SzK Ab-határozat, 2013/98. – SzK Ab-
határozat, 2014/132., 2014/145. és 2018/83. szám) és az építési telekről szóló határozat (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám) irányoz elő, mely előírások szerint az építési telek nyilvános hirdetés által 
történő ajánlatgyűjtéssel elidegeníthető, piaci feltételek szerint. Az építési telekről szóló határozat 12. 
szakaszának 9. bekezdésével összhangban a bizottság 2018. 12. 3-én megküldte a Községi Tanácsnak a 
ajánlatnyitási eljárás lefolytatásáról szóló, 464-50/2018-V-2. számú, 2018. 12. 3-i jelentést, a kísérő 
dokumentációt és az építési telek elidegenítéséről szóló végzésjavaslatot.  

 
Az elmondottaknak megfelelően meghoztuk a vonatkozó részben szereplő végzést. 

 
Jogorvoslati záradék: Az elégedetlen félnek jogában áll e végzés ellen annak kézbesítésétől számított 30 
(harminc) napos határidőn belül közigazgatási pert indítani. A közigazgatási per a Közigazgatási Bírósághoz 
benyújtott keresettel indul.  
 

KISLINDER GÁBOR, s.k. 
TOPOLYA 

KÖZSÉGI ELNÖKE 
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196. 
A közvállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 3) pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 

szám), a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alapítóhatározatának összhangba hozataláról 
szóló határozat 24. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2018/11., 2018/12. – 
helyesb. és 2018/14. szám), Topolya község Statútuma 71. szakaszának 2. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és a Községi Tanácsról szóló 
határozat 2. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) alapján Topolya 
Községi Tanácsa 2018. december 20-án meghozza a  
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI PIAC KV  

PIACI ÉS VÁSÁRI SZOLGÁLTATÁSAI 
 2019. ÉVI ÁRJEGYZÉKÉNEK  

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat piaci és vásári 
szolgáltatásainak 2019. évi árjegyzékét az alábbiak szerint: 
 
 AZ ÁR ADÓ 

NÉLKÜL 
ADÓ 
(20%) 

AZ ÁR 
ADÓVAL 

Egy piaci stand használatának havidíja a csarnokban 2.745,83      549,17 3.295,00 
A hűtőszekrények használatának havidíja  2.896,67      579,33      3.476,00  
Egy piaci stand napi használata a csarnokban 1.300,00      260,00      1.560,00 
Egy piaci stand használatának havidíja a piac szabadtéri 
részén 

1.646,67      329,33      1.976,00 

Egy kézműves stand használatának havidíja 2.450,00      490,00      2.940,00 
Egy piaci stand használatának napidíja a piac szabadtéri 
részén 

649,17       129,83        779,00 

A tehergépkocsik helyhasználatának havidíja a piacon 
standdal 

3.666,67       733,33      4.400,00 

A tehergépkocsiknak szánt elárusítóhely napi használata a 
piacon standdal 

1.300,00       260,00     1.560,00 

A halárusító pultok használatának havidíja 1.646,67       329,33     1.976,00 
A halárusító pultok használatának napidíja 647,17       129,83       779,00 
1 folyóméter vásári elárusítóhely lefoglalásáért felszámított 
kezdőár 

2.415,83       483,17     2.899,00 

1 folyóméter vásári elárusítóhely használatának napidíja 317,50         63,50        381,00 
A lábasjószágot szállító tehergépjárművek napidíja 627,50       125,50       753,00 
Az aprójószágot szállító tehergépjárművek napidíja 375,83         75,17        451,00 
Behajtás üres tehergépjárművekkel és szállítmányozókkal 478,33         95,67        574,00 
Behajtás személy- és egyéb járművekkel 252,50         50,50        303,00 
A vásártéri vendéglátósok asztalonként felszámítandó 
napidíja        

275,83         55,17        331,00 

Mezőgazdasági nehézgépek vásári napidíja                                       881,67       176,33      1.058,00 
Egyéb mezőgazdasági gépek vásári napidíja                                      527,50       105,50       633,00 
A montázsépítmények árusainak felszámított napidíj a 
vásárban 

1.121,67       224,33     1.346,00 

Tűzifát vagy szenet árusító tehergépjárművek vásári 
napidíja 

1.121,67       224,33     1.346,00 

A gyakorlópálya használatának havidíja 3.727,50      745,50      4.473,00 
A bódék helyhasználatának havidíja 1 m2-ként 144,17        28,83        173,00 
Üzlethelyiség havi bérleti díja 1 m2-ként 385,83        77,17        463,00  
Üzlethelyiség havi bérleti díja 1 m2-ként – szupermarket 196,67         39,33        236,00 
A taxik helyhasználatának havidíja 1 m2-ként 385,83        77,17        463,00  
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II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, s 2019. január 1-jétől alkalmazandó.  
 
 
Topolya község 
Községi Tanács 
Szám: 38-7/2018-V 
Kelt: 2018. 12. 20-án  
Topolya  

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 

 
 

  
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. 
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