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34. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 
Szám: 217-16/2020-II-4 
Kelt: 2020. 04. 21-én 
Topolya 
 
 A védelmi törvény 29. szakasza és a Szerb Köztársaság elnökének, a Nemzetgyűlés elnökének és a 
Szerb Köztársaság kormányfőjének a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozata alapján, a 
kihirdetett rendkívüli állapot feltételei közepette, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat által 
bevezetett intézkedéseket és korlátozásokat figyelembe véve, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 
tizenkettedik rendkívüli ülésén, 2020. 04. 21-én meghozza az alábbi 
 
 

R E N D E L E T E T 
 

I. 
 

 1. A Topolya község területén építőipari tevékenységet végző munkaadók, akik a rendkívüli 
állapot kihirdetéséről szóló határozatban kihirdetett rendkívüli állapot idejére, illetve 2020. március 15-e 
után felfüggesztették a munkát, 2020. április 21-től folytathatják a munkát, a lehető legnagyobb 
kapacitással, alkalmazva minden megelőző intézkedést a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, 
különösen azokat, amelyek a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak 
(fertőtlenítés és a védőfelszerelések, vagyis maszkok és kesztyűk használata), s ebben a tekintetben 
hozzanak külön tervet az intézkedések alkalmazására vonatkozóan, amely a munkahelyi biztonság és 
egészség területét rendező törvénnyel és előírásokkal összhangban meghozandó, a kockázatbecslésről 
szóló aktus szerves része. Az alkalmazottak kötelesek betartani a munkaadó felelős személyének 
utasításait, s alkalmazni az előírt, illetve megállapított rendelkezéseket, amelyek a védőeszközök 
használatára vonatkoznak. 
 2. A Topolya község területén szolgáltatásnyújtást végző (pl. gumiabroncs-javítók, autószerelők, 
cipészek, szabók és varrók, vegytisztítók, autósiskolák és hasonlók) és a kiskereskedelem területén 
tevékenykedő (pl. könyvesboltok, autó- és motorkereskedők, kerékpárüzletek, műszaki szaküzletek, 
építőanyag-kereskedések és hasonlók) munkaadók 2020. április 21-től folytathatják a munkát, a lehető 
legnagyobb kapacitással, kivéve azok, akiknek tilos a munkavégzés, mert a tevékenység természetéből 
adódóan sok ember gyűlik össze zárt helyen, illetve közvetlen érintkezés jön létre a szolgáltatás nyújtója és 
az ügyfél között (pl. fodrász- és szépségszalonok, edzőtermek és hasonlók), amivel fokozott veszélyt 
jelentenek a fertőző betegség terjedése szempontjából. A munkaadók kötelesek biztosítani, illetve lehetővé 
tenni az alkalmazottaknak és az ügyfeleknek minden megelőző intézkedés alkalmazását a dolgozók, illetve 
az ügyfelek biztonságára és egészségére nézve, különösen azokat, amelyek a COVID-19 fertőző betegség 
terjedésének megakadályozására vonatkoznak (társadalmi távolságtartás, fertőtlenítés és a 
védőfelszerelések, vagyis maszkok és kesztyűk használata), s ebben a tekintetben hozzanak külön tervet az 
intézkedések alkalmazására vonatkozóan, amely a munkahelyi biztonság és egészség területét rendező 
törvénnyel és előírásokkal összhangban meghozandó, a kockázatbecslésről szóló aktus szerves része. 
 3. A Topolya község területén működő piacok, amelyek a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló 
határozatban kihirdetett rendkívüli állapot idejére, illetve 2020. március 15-e után felfüggesztették a 
munkát, 2020. április 21-től folytathatják a munkát. A munkaadók – a piacok üzemeltetői kötelesek 
biztosítani, illetve lehetővé tenni az alkalmazottaknak és a szolgáltatás felhasználóinak (a standok 
bérlőinek és a látogatóknak, vagyis a vevőknek) minden megelőző intézkedés alkalmazását a dolgozók, 
illetve a szolgáltatás felhasználóinak biztonságára és egészségére nézve, különösen azokat, amelyek a 
COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak (társadalmi távolságtartás, 
fertőtlenítés és a védőfelszerelések, vagyis maszkok és kesztyűk használata), s ebben a tekintetben 
hozzanak külön tervet az intézkedések alkalmazására vonatkozóan, amely a munkahelyi biztonság és 
egészség területét rendező törvénnyel és előírásokkal összhangban meghozandó, a kockázatbecslésről 
szóló aktus szerves része. A szolgáltatás felhasználói (a standok bérlői és a látogatók, vagyis a vevők) 
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kötelesek betartani a piaci dolgozók utasításait, s alkalmazni az előírt, illetve megállapított 
rendelkezéseket, amelyek a társadalmi távolságtartásra a védőeszközök használatára vonatkoznak. 
 

II. 
 

 E rendelet 2020. 04. 21-től alkalmazandó. 
 
 E rendelet végrehajtását az illetékes köztársasági szerveken kívül a Községi Közigazgatási Hivatal 
illetékes osztályai is ellenőrizni fogják. 
 

III. 
 
 E rendelet megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján, valamint a 
tömegtájékoztatási eszközökön keresztül.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
a Rendkívüli Helyzetek 

Községi Törzskarának parancsnoka 
 
 
 
 
35. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 13. bekezdése (Az SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 
2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31. és 2019/72. szám) és a Topolya 2020. évi községi 
költségvetéséről szóló határozat 26. szakaszának 4. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/18. 
és 2020/3. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 

 
VÉGZÉST 

ESZKÖZÖK ÁTVITELÉRŐL A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKBA 
 

I. 
 

E végzés által elvégeztük az eszközök átvitelét, melyek a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott 
COVID-19 járvány miatti rendkívüli állapot miatt nem lesznek felhasználva a tervezett kiadásokra és 
költségekre, mégpedig összesen 14.990.000,00 dinár összegben, a 228. – Folyó költségvetési tartalék 
helyrenden, az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 15. Program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, programtevékenység: 0602-0009. – Folyó 
költségvetési tartalék, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás. 

A jelen végzés 1. bekezdésében foglalt eszközök átvitelét az 5. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal keretében végeztük el, az 
alábbi szerkezet szerint:  

- 10.630.000,00 dináros összeget vittünk át a 127. – A diákok szállítása helyrendről a 7. Program 
– A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTURKTÚRA keretében, 
programtevékenység: 0701-0004. – Városi és peremvárosi személyszállítás, 921. feladatkör, 424. 
gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás; 

- 4.360.000,00 dináros összeget vittünk át a 159. – A tehetségek iskoláztatása helyrendről a 9. 
Program – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS keretében, programtevékenység: 2003-0001. – A 
középiskolák működése, 920. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás. 
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II. 
  

Az I. pontban említett eszközök átvitele nem veszélyezteti a költségvetésen belül megállapított 
prioritásokat.   
 

III. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 13. bekezdésének megfelelően, az I. 
pontban szerepelő, a folyó költségvetési tartalékba átvitt eszközöket külön végzéssel osztjuk el a megfelelő 
helyrendekre.   
 

IV. 
 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
Szám: 400-14/2020-III-1 
Kelt: 2020. 03. 27. 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor, s.k.  
Topolya 

Községi Elnöke 

 
 
 
36. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. – helyesb., 2013/108., 2014/142., 
2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31. és 2019/72. szám) és a Topolya község 2020. évi 
költségvetéséről szóló határozat 11. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/18. és 2020/3. szám) 
alapján, Topolya Községi Elnöke meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
I. 
 

A Topolya község 2020. évi költségvetéséről szóló határozatban az 5. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0009. számú 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 11.500.000,00 dinár összegben a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 
járvány miatti rendkívüli állapot okán felmerülő költségek finanszírozása címén.  

 
II. 
 

A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 
HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0014 – A rendkívüli helyzetek kezelése, 
220. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 424. gazdasági besorolás, 230. – Szakszolgáltatások helyrend 
keretében csoportosítjuk át.    
 

III. 
 

Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 
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IV. 
 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 

V. 
 

E végzést továbbítjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.   
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- Községi Elnök - 
Szám: 400-13/2020-III-3 
Kelt: 2020. 03. 30. 
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 
2020. 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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