
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. 

 
 

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. 

 
 
 

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 



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. 



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 
 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 


