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51. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129, 2010/34.-Ab és 2011/54. szám) alapján, Topolya Községi Választási Bizottsága 
Topolya Községi Képviselő-testületéhez benyújtja az alábbi 
 

J E L E N T É S T  
TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL  
 

I. 
2016. 06. 09-én megerősítették Topolya Községi Képviselő-testülete 41 képviselői mandátumát, 

melyeket a Topolya Községi Képviselő-testületébe való, 2016. 04. 24-én tartott képviselő-választás és a 
2016. 05. 01-jén a 9-es számú szavazóhelyen megismételt választások lebonyolításáról szóló Jelentésben 
tüntettünk fel, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának rendelkezéseiből kiindulván.  

 
II. 

 Topolya Községi Képviselő-testülete 2018. 03. 22-i ülésén megállapítást nyert Horvát Zsolt 
képviselő, a biológia magisztere, Topolya, Kozara u. 14. sz. alatti lakos, mandátumának megszűnése, 
lemondás miatt. 

 
III. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) szerint, amennyiben a képviselő mandátuma a 
megválasztásakor megszabott megbízatási idő letelte előtt szűnne meg, e mandátumot az illető képviselő 
nevét tartalmazó jelöltlista soron következő jelöltjének ítélik oda. 

 
IV. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1, 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási Bizottsága 2018. 
április 12-én mandátumot ítélt oda az alábbi jelölt részére:  

- Tanja Guljaš Vidić, osztálytanító, Pacsér, Makai u. 1a. sz. alatti lakosnak, aki az ALEKSANDAR 
VUČIĆ – SZERBIA GYŐZEDELMESKEDIK koalíció jelöltlistáján szerepel, 23. sorszám alatt. 
 Az említett jelöltnek bizonylatot állítottak ki arról, hogy Topolya Községi Képviselő-testületének új 
képviselőjévé választották, azzal, hogy megbízatása a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának 
leteltéig tart. 

Tanja Guljaš Vidić jelölttől beszereztük a mandátum elfogadását illető jóváhagyást. 
A képviselő mandátuma a mandátum megerősítésének napjától tart.  
A képviselői mandátum megerősítése a képviselő megválasztásáról szóló bizonylat és az új 

képviselői mandátum odaítéléséről szóló ezen jelentés alapján történik.   
 

V. 
E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

Községi Választási Bizottság 
 

Szám: 013-12/2018-V 
Kelt: 2018. 04. 12-én 

Nikolovics Elza, s.k. 
a Községi Választási Bizottság 

elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
52. 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 49. szakasza 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2018. május.17-i ülésén meghozta az alábbi  

 
Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
ÚJ KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 
I. 

Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének, TANJA GULJAŠ 
VIDIĆ osztálytanítónak, Pacsér, Makai u. 1a. sz. alatti lakosnak a mandátumát, 2018. 05. 17-i hatállyal, a 
megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig.  

 
II. 

E záróhatározat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, e záróhatározat 
meghozatalától számított 48 órán belül.    
 

III. 
E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 013-13/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya 

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
 
53. 

A közvállalatokról szóló törvény 5. szakaszának 3. bekezdése, valamint 65. szakaszának 1. 
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 
1. bekezdésének 8) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83 – más. törv. és 2016/101- más. 
törv. szám) Topolya község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 9) pontja (Topolya Község Hivatalos 
Lapja,  2008/15, 2009/1. 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, összhangban a Gazdasági 
társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/36., 2011/99., 2014/83. – más. törv. és 2015/5. 
számok) és a kommunális tevékenységekről szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 2011/88. és 2016/104. 
számok) rendelkezéseivel, Topolya Községi Képviselő-testülete, 2018. május 17-i ülésén meghozta az 
alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T   
A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI 

HATÁROZATÁNAK ÖSSZHANGBA HOZATALÁRÓL    
         
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Az alapítói határozat összhangba hozatala 
 

1. szakasz 
 

E határozat összhangba hozza a Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alapítói 
határozatának összhangba hozataláról szóló határozatát (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) a 
Közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseivel (SzK Hivatalos Közlönye 2016/15).                                                                                 

A Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat (a továbbiakban: Közvállalat),  Karađorđe 
u. sz.n., Topolya, törzsszám: 08745501, 2001.12.20-i alapítási dátummal,  a Szerb Köztársaság Gazdasági 
Jegyzékeinek Ügynökségénél BD 37590/2005. számú, 2005.06.16-i végzésével jegyezték be, folytatja 
működését a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban. 
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Az alapítás céljai 

2. szakasz 

A Közvállalat a közérdekű tevékenységek folyamatos ellátásának biztosítása, valamint a termékek 
és szolgáltatások felhasználói igényeinek rendszeres kielégítése, vagyis a kommunális szolgáltatások 
ellátása és a piac fenntartása, valamint bizonyos idegenforgalmi szolgáltatások elvégzése érdekében alakult 
és működik.         

 
A határozat tárgya 

 
3. szakasz 

 
E határozat, a közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban, szabályozza az alapító és a Közvállalat 

jogait és kötelezettségeit, ezen határozat 2. szakaszában említett közérdekű tevékenység ellátásakor, 
különösen pedig az alábbiak tárgyában: 
- az alapító elnevezése, székhelye és törzsszáma; 
- a Közvállalat üzleti elnevezése és székhelye; 
- a Közvállalat meghatározó tevékenysége; 
- az alapító és a Közvállalat egymással szemben érvényes jogai, kötelezettségei és felelőssége; 
- a nyereség megállapítását és elosztását, illetve a veszteségek fedezetét, emellett a kockázat viselését 

illető feltételek és módok; 
- a Közvállalat adósságvállalását illető feltételek és módok; 
- a Közvállalat képviselete; 
- az alaptőke összege, valamint a nem pénzügyi betét leírása, fajtája és értéke; 
- a Közvállalat szervei; 
- az alapítók százalékos arányban kifejezett jegyzett tőkéjének adatait 
- az elbirtoklás tárgyából kivételt képező vagyon; 
- a köztulajdonba tartozó, Közvállalat tulajdonába átvitt tárgyakkal való rendelkezés, a törvénnyel 

összhangban; 
- környezetvédelem; 
- más, a Közvállalat alapítói céljainak megfelelő tevékenységek akadálytalan ellátását illető, fontos 

kérdések. 
 
II. AZ ALAPÍTÓ ADATAI  
 

A Közvállalat alapítója 
 

4. szakasz 
 

E Közvállalat alapítója Topolya község, Tito marsall u. 30, törzsszáma 08070547 (a továbbiakban: 
alapító). 

Az alapító a Közvállalat alapító tőkéje 100% részének tulajdonosa.   
 Az alapítói jogokat a Községi Képviselő-testület valósítja meg. 

 
A közvállalat jogállása 

 
5. szakasz 

 
 A Közvállalat jogállása jogi személy, a törvény által megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és 
felelősséggel. 
 A Közvállalat, harmadik személlyel való ügyvitelben minden felhatalmazással rendelkezik, saját 
nevében és saját számlájára szerepel. 

 
A Közvállalat kötelezettségeiért fennálló felelősség  
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6. szakasz 

 
 A Közvállalat, ennek kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.  
 Az alapító a Közvállalat kötelezettségeiért nem felel, kivéve a törvény által előírt esetekben. 
 Az alapító köteles biztosítani, hogy az e határozat 2. szakaszában említett általános érdekű 
tevékenységet folyamatosan végezze. 
 

A Közvállalat jogi és egyéb képviselete 
 

7. szakasz 
 

 A Közvállalat jogi és egyéb képviseletét az igazgató látja el. 
 
 
III. A KÖZVÁLLALAT ÜZLETI ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE 

 
A Közvállalat üzleti elnevezése  

 
8. szakasz 

 
 E Közvállalat az alábbi üzleti elnevezés alatt tevékenykedik: TOPOLYAI PIAC 
PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT, KARAĐORĐE SZ.N., TOPOLYA.  
  Rövidített üzleti elnevezése: TOPOLYAI PIAC KV. 
   
 Az üzleti elnevezés módosításáról e Közvállalat Felügyelőbizottsága dönt, az alapító jóváhagyása 
mellett. 
 

A Közvállalat székhelye  
 

9. szakasz 
 

 E Közvállalat székhelye Topolyán, a Karađorđe u. sz.n. postacím alatt van. 
 A Közvállalat székhelyének megváltoztatásáról a Felügyelő Bizottság dönt, az alapító jóváhagyása 
mellett. 

A Közvállalat pecsétje és bélyegzője  
 

10. szakasz 
 

 E Közvállalat pecséttel és bélyegzővel rendelkezik, szerb nyelvű, cirill és latin írásmódú szöveggel, 
emellett magyarul latin írásmóddal, ruszin nyelven cirill írásmóddal, valamint szlovákul latin írásmóddal írt 
szöveggel, mely nyelvek hivatalos használatba állnak Topolya községben.  
 E pecsét kör alakú, s a Közvállalat rövidített üzleti elnevezését tartalmazza.  
 A pecsét szövegét egymás köré írt körökben kell feltüntetni, a törvénnyel összhangban.   
 A bélyegző szabályos négyszög alakú, a Közvállalat rövidített üzleti elnevezését tartalmazza, 
valamint a keltezésre és iratszámra előirányzott helyet. 
 

 
 
 
 

A Közvállalat bejegyzése a Gazdasági Jegyzékbe 
 

11. szakasz 
 



Број 11. 17.05.2018. СТРАНА   133. OLDAL 2018.05.17. 11. szám 

  
 
 

 A közvállalatot az e határozatban meghatározott közérdekű tevékenységek végzésére vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban a társaságok jogállásáról és a bejegyzési eljárásról szóló törvénynek 
megfelelően nyilvántartásba kell venni. 

 
A Közvállalat belső szervezete  

 
12. szakasz 

 
 A Közvállalat egységes munkaegységként működik. 
 A Közvállalat igazgatójának okirata szabályozza a belső szervezetet és a munkahelyek beosztását. 
 
IV. A KÖZVÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE 

 
Meghatározó tevékenységek 

 
13. szakasz 

 
E Közvállalat meghatározó tevékenysége: 

- 4799  – Egyéb kiskereskedelem, üzleteken, pultokon és piacokon kívül.   
 Az említett meghatározó tevékenység mellett a Közvállalat egyéb tevékenységekkel is foglalkozik, 
mégpedig: 
4711 – Kiskereskedelem általános üzletekben, főleg élelmiszerrel, italokkal és dohánnyal  
4719 – Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, szaküzletekben 
4721–  Kiskereskedelem gyümölccsel és zöldséggel, szaküzletekben   
4722 – Kiskereskedelem hússal és húsáruval, szaküzletben 
4723 – Kiskereskedelem hallal, héjasokkal és puhatestűekkel, szaküzletekben   
4724 – Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, szaküzletekben 
4725 – Ital-kiskereskedelem, szaküzletekben 
4726 –Dohányáru-kiskereskedelem, szaküzletekben 
4729 – Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem, szaküzletekben 
4781–  Kiskereskedelem étellel és italokkal, valamint dohánnyal, pultokon és piacokon  
4782–  Kiskereskedelem textíliából készült ruhával és lábbelivel, pultokon és piacokon  
4789–  Kiskereskedelem egyéb áruval, pultokon és piacokon,   
5210 – Raktározás, tárolás 
5520 –  Pihenőhelyek és hasonló létesítmények, rövid tartózkodásra   
5530 –  Kempingszolgáltatás, autókemping és turista pótkocsik részére 
6820 –Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8230 – Összejövetelek és vásárok szervezése.  
  
A Közvállalat jegyzékbevétel nélkül elláthat más tevékenységeket is, melyek a meghatározó tevékenység 
ellátására vonatkoznak, amennyiben e tevékenységeket illetően eleget tesz a törvény által előirányzott 
feltételeknek. 
 A Közvállalat tevékenységének módosításáról, valamint a meghatározó tevékenység ellátásához 
szükséges más tevékenységek ellátásáról a Felügyelőbizottság dönt, az alapító jóváhagyása mellett, s a 
törvénnyel összhangban 

 
 
 
 
 
 

A közérdekű tevékenység ellátásának feltételei  
 

14. szakasz 
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 A Közvállalat megkezdheti a tevékenység ellátását, amennyiben az illetékes szerv megállapítja, 
hogy az illető tevékenység ellátásának alábbiak szempontjából lényeges feltételeit kielégítették:  
 1) műszaki felszereltség; 
 2) káderügyi felkészítettség; 
 3) munkavédelmi biztonság; 
 4) környezetvédelem és a környezet előmozdítása és 
 5) más, a törvény által előírt feltételek. 

 
A közvállalat alapítói jogai és tőkebefektetései 

 
15. szakasz 

 
A Közvállalat az alapító előzetes jóváhagyásával létrehozhat az e határozat 2. szakaszában említett 

közérdekű tevékenységeket végző tőketársaságot, valamint a tőketársaságot olyan tevékenységek végzésére, 
amelyek nem a közhasznú tevékenységnek minősülnek, A gazdasági társaságokról szóló törvénnyel 
összhangban  
 A Közvállalat, az alapító előzetes jóváhagyásával, tőkét fektethet be a már megalapított 
tőketársaságba.  
 A Felügyelőbizottság e szakasz 1. és 2. bekezdésében említett határozatát a Községi Képviselő-
testület hagyja jóvá.  
 
V. A KÖZVÁLLALAT VAGYONA 

 
Alaptőke 

 
16. szakasz 

 
A Közvállalat alaptőkéjét az alábbiak képezik: 
Bejegyzett tőke  
- pénzügyi vagyon 100.000,00 dinár összértékben (százezer dinár) 
- Nem pénzügyi vagyon:  22.889.807,31 dinár (huszonkétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-nyolcszázhét 
31/100 dinár ) 
Befizetett tőke   
-   Pénzügyi vagyon 100.000,00 dinár összértékben  (százezer dinár)  
- Nem pénzügyi vagyon 22.889.807,31 szóban: (huszonkétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-nyolcszázhét  
31/100 dinár).  
Az e szakasz 1. bekezdésében írt alaptőke az alapítónak – mint a társasági alaptőke 100% üzletrészét 
birtokló egyedüli tagnak – az üzletrésze. 

Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt alaptőke összegét bejegyezték a Gazdasági Jegyzéket vezető 
Ügynökség megfelelő jegyzékébe, amely ezáltal a Közvállalat bejegyzett társasági tőkéjét képezi. 

A társasági alaptőke egyeztetését a törvényben foglaltak alapján szükséges elvégezni. 
Az alapító nem pénzügyi befektetésének értékét a gazdasági társaságok joghelyzetét szabályozó 

törvény által előírt módon elvégzett felbecslés alapján állapítják meg. 
 

A Közvállalat vagyona 
 

17. szakasz 
 

 A Közvállalat vagyonát az ingó és ingatlan vagyontárgyak, a pénzeszközök és értékpapírok feletti 
tulajdonjog és más vagyonjogok képezik, mely tulajdont a Közvállalat tulajdonába helyeztek át a 
Törvénnyel összhangban, ideértve a Topolya község tulajdonába tartozott vagyontárgyak feletti használati 
jogot is. 
 Azon köztulajdonú dolgokkal, amelyeket az alapító a tulajdonjog átruházása nélkül a használati jog 
átruházásával a közvállalatba fektetett, a közvállalat az alapító jóváhagyása nélkül nem rendelkezhet, sem 
pedig másnak használatra nem engedheti át. 
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 A közvállalat a vagyonát a törvénnyel, az alapító okirattal és az alapszabállyal összhangban kezeli 
és rendelkezik vele. 

18. szakasz 
 

 A köztulajdonban álló eszközök beruházhatók a Közvállalat alaptőkéjébe, a törvénnyel és Községi 
Képviselő-testületének aktusaival összhangban. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt eszközök befektetése alapján, a község a Közvállalatban 
részesedést, valamint az említett részesedésekhez kötődő jogokat szerez. 
 A Közvállalat részesedésre oszló tőkéjét jegyzékbe kell venni. 
  

Az alaptőke növelése és csökkentése  
 

19. szakasz 
 

 Az alaptőke növeléséről vagy csökkentéséről, a törvénnyel összhangban a Községi Képviselő-
testület, mint alapító dönt. 
  

A közvállalat eszközei  
 

20. szakasz 
 

 A Közvállalat, tevékenységének ellátásában az alábbi forrásból nyerhet és szerezhet eszközöket:  
– termékek és szolgáltatások eladása, 
– hitelfelvétel, 
– adományok és ajándékok, 
– az alapító, a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése, valamint  
– más forrásokból, a törvénnyel összhangban. 

 
A nyereség elosztása 

 
21. szakasz 

 
A Közvállalat a keletkezett nyereség egy részét az előző évi zárszámadás szerint köteles befizetni a 

községi költségvetésbe. 
Az e szakasz 1. bekezdése szerinti nyereség mértékét és befizetési határidejét a törvénnyel és a 

következő évi községi költségvetésről szóló határozattal összhangban kell megállapítani. 
 

A szolgáltatások díjszabásának elvei  
 

22. szakasz 
 

 A termékek és szolgáltatások árának/díjainak kialakításához szükséges elemeket külön határozattal 
szabályozzák, melyeket a Felügyelő Bizottság hoz, az alapító hozzájárulása mellett, a törvénnyel 
összhangban. 
 

A vállalat termékeinek ára és szolgáltatásainak díjszabása 
 

23. szakasz 
 

 A kommunális szolgáltatások díjszabásának megállapítására szolgáló elemek: 
1) a könyvelésben és pénzügyi jelentésekben kimutatott üzleti kiadások; 
2) a kommunális infrastruktúra létesítményeinek kiépítésére és újjáépítésére valamint felszerelés 

beszerzésére fordított költségek, a kommunális tevékenységek ellátójának elfogadott, a helyi 
önkormányzat által jóváhagyott programjai és tervei alapján; 

3) a kommunális tevékenység ellátójának nyeresége. 
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 A kommunális infrastruktúra létesítményeinek felújítására és kiépítésére előirányzott eszközöket 
külön kell kimutatni s csakis az említett rendeltetésre használhatók fel. 

 
A díjszabás módosítását illető igénylés elfogadása 

 
24. szakasz 

  
A Közvállalat köteles a termékek árának és a szolgáltatások díjainak módosítását illető igénylést 

befoglalni annak éves gazdálkodási programjába a jelen határozat 27. szakaszával összhangban.  
 Amennyiben jelentősebb változásra kerül sor a díjszabás elszámolásának módszertanában tárgyalt 
elemek értékében, a Közvállalat az üzleti év folyamán benyújthat részletesen indokolt igénylést a 
kommunális szolgáltatások díjazásának jóváhagyására, s a javasolt díjak részletes összetételét, az éves 
gazdálkodási program módosításaival együtt.    
 Az éves gazdálkodási program módosításait a díjak módosítását illető javaslattal be kell nyújtani a 
Községi Képviselő-testülethez.  
 

A vállalat működésének és fejlesztésének előmozdítása 
 

25. szakasz 
 
 A vállalat működésének és fejlesztésének előmozdítása a hosszú- és középtávú működési és 
fejlesztési terveken alapul, melyeket a Közvállalat Felügyelő Bizottsága hoz.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tervek és működési program megállapítják a Közvállalat 
üzleti politikáját és fejlesztését, meghatározzák a közvetlen feladatokat és megállapítják az ezek 
végrehajtásához szükséges eszközöket és intézkedéseket. 

A Közvállalat terveinek és működési programjainak a Közvállalat által ellátott tevékenységek 
meghatározott viszonyait szabályzó törvényeken kell alapulniuk. 

 
Tervek és programok  

 
26. szakasz 

 
 A Közvállalat tervei és programjai az alábbiak:  

- éves ügyviteli program, 
- a Közvállalat középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terve 
- a Közvállalat hosszú távú üzletstratégiai és fejlesztési terve 
- pénzügyi tervek és  
- egyéb tervek és programok (támogatások, garanciák és egyéb eszközök felhasználásának 

különprogramjai). 
A Közvállalat éves munkaprogramját a Községi Képviselő-testülethez kell eljuttatni, jóváhagyás 

elnyerése végett, legkésőbb a folyó év december 1-ig, a következő évet illetően. 
A Közvállalatnak ezen szakasz 1. bekezdésében említett hosszú- és középtávú üzletstratégiákat és 

fejlesztési terveket a Közvállalatokról szóló törvény hatályba lépését követően legfeljebb egy éven belül 
meg kell hoznia.  

Az éves munkaprogram és terv, valamint ezen szakasz 1. bekezdésében említett programok 
meghozottnak tekinthetők, amennyiben azt a Községi Képviselő-testület jóváhagyja. 
 

27. szakasz 
 

 A Közvállalat éves, illetve hároméves üzletviteli programjának különösen az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

1) a tervezett bevételi forrásokat és rendeltetés szerinti kiadási tételeket; 
2) a tervezett beszerzéseket; 
3) a beruházások tervét; 
4) a nyereségelosztás, illetve a veszteségfedezés tervezett módját; 
5) a termék- és szolgáltatási díjak teljes körű áttekintésének összetevőit; 
6) a munkabérek és a foglalkoztatás tervét; 
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7) az eszközök segélyezésre, sporttevékenységre, propagandára és reprezentációra fordításának 
mércéit. 

Az éves, illetve hároméves üzletviteli program kizárólag stratégiai és államérdekből módosítható és 
egészíthető ki, vagy pedig, ha a közvállalati működés körülményei lényegbevágóan megváltoznak. 

 
28. szakasz 

 
 Ha a közvállalat felügyelő bizottsága a naptári év kezdetéig nem hozza meg az éves, illetve 
hároméves üzletviteli programot, az adott program meghozataláig az alkalmazottak munkabére az előző évi 
éves, illetve hároméves üzletviteli programban megállapított módon és feltételek mellett számolható el és 
fizethető ki. 
 

29. szakasz 
 

A Közvállalat az éves, illetve hároméves üzletviteli program teljesítéséről köteles a Községi 
Tanácsnak negyedévenként jelentést tenni. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt beszámolót a negyedév elteltét követő 30 napon belül kell 
megküldeni. 
 
VI.  A KÖZVÁLLALAT ÉS AZ ALAPÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI   
 

Az alapító jogai 
 

30. szakasz 
 

Az alapító községet a közvállalati alaptőkében levő üzletrésze alapján az alábbi jogok illetik meg:   
- a Közvállalatnak a törvény és a jelen határozat által megszabott módon történő irányítását illető jog,   
- a Közvállalat nyereségének elosztásában való részvételi jog;  
- a Közvállalat üzletviteléről való tájékoztatás jogával 
- a Közvállalat működésének csőddel vagy felszámolással való megszűnését követő felszámolandó 

vagy csődtömegnek a kötelezettségek kielégítését követő elosztásában való részvételi jog, és  
- egyéb jogok, a törvénnyel összhangban.  

 
Közérdek biztosítása 

 
31. szakasz 

 
A Közvállalat alapításának céljául szolgáló tevékenységet képviselő közérdek biztosítása és 

védelme érdekében, az alapító az alábbiakat hagyja jóvá: 
- a Közvállalat Alapszabálya;  
- az éves munkaprogram és jelentés az előző évi gazdálkodásról, valamint ezen Határozat 26. 

szakaszában említett terveket és programokat;  
- jótállások, előlegek, kezesség, letét és más, pénzbiztosításról szóló, a közérdeket képező 

tevékenység keretébe nem tartozó ténykedést illető határozatok;  
- a köztulajdonba tartozó, a Közvállalat tulajdonába átvitt, tetemesebb értékű eszközökkel való 

rendelkezésről (beszerzéséről és elbirtoklásáról) szóló határozat, mely eljárás közvetlenül a 
közérdeket képező feladatkör érdekében történik;  

- a tőkeberuházásról szóló határozat; 
- jogállásbeli változásokat; 
- a tőke értékének felbecsléséről szóló határozat és az említett tőke részvényekben való kimutatása 

valamint a tulajdonjogi átalakításról szóló program és határozat;  
- egyéb határozatok melyek szabályozzák a közérdekű tevékenység ellátását, a törvénnyel és a jelen 

határozattal összhangban. 
32. szakasz 

 
A Községi Tanács hagyja jóvá: 
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1. a belső szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló aktust; 
2. az előzetesen az alkalmazottak számának növelését. 

  
A szolgáltatások folyamatos és minőséges nyújtása  

 
33. szakasz  

 
A Közvállalat köteles az alapítása célját képező közérdekű tevékenységet oly módon ellátni, mely 

által biztosítja a szolgáltatások rendszeres, folyamatos és minőséges nyújtását a felhasználók részére, s mely 
magában foglalja a határidők betartását és a felhasználók szolgáltatásban részesítésének biztonságát.  
 

A felszerelés és létesítmények zavartalan működése  
 

34. szakasz 
 

A Közvállalat köteles intézkedéseket és tevékenységeket foganatosítani a tevékenység ellátásához 
elengedhetetlen felszerelés és létesítmények rendes fenntartására és zavartalan működésére, a törvényekkel 
és más előírásokkal összhangban, melyek szabályozzák a közérdeket képező tevékenység a vállalat 
alakítására okot adó ellátásának feltételeit.  

 
A gazdálkodásban felmerülő zavarok 

 
35. szakasz 

 
A Közvállalat gazdálkodásában felmerülő zavar esetén, a Községi Képviselő-testület intézkedéseket 

foganatosít, melyek által biztosítja e vállalat akadálytalan működését és gazdálkodását, a közérdekű 
tevékenység ellátását illetően, a törvénnyel összhangban, különösképpen:   

- a Közvállalat belső szervezetének módosítása, 
- a Felügyelő Bizottság és az igazgató leváltása, 
- a Közvállalat és annak kirendeltségeinek jogainak korlátozása a jogforgalomban való fellépésére a 

harmadik személyekkel,  
- bizonyos, köztulajdont képező dolgokkal való rendelkezési jog korlátozása,  
- más, a közérdeket képező tevékenység ellátásának feltételeit és módját szabályzó törvény és ezen 

Határozat által megszabott intézkedések esetében. 
 
 
VII. PIACI FELTÉTELEK MELLETTI GAZDÁLKODÁS, AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS FELTÉTELEI 
 

Piaci feltételek melletti gazdálkodás   
 

36. szakasz 
  

 A Közvállalat piaci feltételek mellett működik, nyereségszerzés céljából, a törvénnyel összhangban. 
 A veszteség fedezésének módjáról szóló határozatot a Felügyelőbizottság hozza meg, a törvénnyel, 
az Alapszabállyal, a Közvállalat gazdálkodási programjával és éves pénzügyi jelentésével összhangban, az 
alapító jóváhagyása mellett. 
 A Közvállalat a törvényben és a Közvállalat gazdálkodási programjában előirányzott feltételekkel és 
módon vállalhat adósságot. A bankoknál, alapoknál vagy egyéb pénzügyi szervezeteknél való 
adósságvállalásról szóló határozatot a Felügyelőbizottság hozza meg. 
 Amikor nagyobb értékű adósságvállalásról van szó, a 2. bekezdésben foglalt határozatot a Községi 
tanács hagyja jóvá. Nagyobb értékű adósságvállalásnak számít az az adósságvállalás, ami a Közvállalat 
vagyonának a legutóbbi éves állapotmérlegben kimutatott könyvviteli értékének 30 %-a vagy több.  

A más községek területén élő felhasználók részére nyújtott szolgáltatások  
 

37. szakasz 
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Meghatározó tevékenységének ellátásakor, a Közvállalat termékeit és szolgáltatásait szolgáltathatja, illetve 
nyújthatja más községek és városok területén élő felhasználók részére is, a község területén élő felhasználók 
állandó, folyamatos és minőséges ellátásának bármely módon történő veszélyeztetése nélkül.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt termékek szolgáltatását és szolgáltatások nyújtását a Közvállalat 
külön szerződésekkel összhangban látja el.  
 
VIII. A KÖZVÁLLALAT SZERVEI 
 

A közvállalat szervei 
 

38. szakasz 
 

A Közvállalat szervei: 
1) Felügyelőbizottság 
2) Igazgató  

 
1) Felügyelőbizottság  

 
A Felügyelőbizottság összetétele 
 

39. szakasz 
 

 A közvállalat felügyelőbizottságának három tagja van, közülük az egyik az elnök. 
A közvállalat felügyelőbizottságának elnökét és tagjait – közülük az egyik az alkalmazottak köréből kerül ki 
– a törvényben, a község alapszabályában és ebben a határozatban megállapított feltételek mellett, módon és 
eljárással négy évre a Községi Képviselő-testület nevezi ki. 
Az alkalmazottak köréből kikerülő felügyelőbizottsági tagot a közvállalat alapszabályában megállapított 
módon és eljárással kell jelölni.  
 
A felügyelőbizottsági tagokkal szembeni követelmények 
 

40. szakasz 
 

Felügyelőbizottsági elnökké és taggá az nevezhető ki, aki teljesíti az alábbi követelményeket: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) legalább négy évfolyam időtartamú alapfokú képzésben, illetve legalább 240 kreditpont terjedelmű 

alapfokú akadémiai képzésben szerzett felsőfokú végzettséggel, akadémiai mesterfokozattal, 
szakosított mesterfokozattal, szakosított akadémiai végzettséggel vagy szakosított szakképzettséggel 
rendelkezik; 

3) legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik olyan munkakörben, amelyhez az e szakasz 2) 
pontjában írt felsőfokú végzettség szükséges; 

4) legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalatban végzett teendőkkel összefüggő 
munkakörben; 

5) társaságirányítás vagy pénzügyek terén jártasságot szerzett; 
6) nem ítélték legalább hat hónap időtartamú börtönbüntetésre; 
7) a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban nem róttak ki rá az alábbiak szerinti 

biztonsági intézkedést: 
- egészségügyi intézményben való kötelező pszichiátriai gyógykezelés és őrzés; 
- szabadlábon történő kötelező pszichiátriai gyógykezelés; 
- kábítószerfüggők kötelező gyógykezelése; 
- alkoholisták kötelező gyógykezelése; 
- hivatás, tevékenység és tisztség ellátásától való eltiltás. 
A felügyelőbizottság elnöke és tagjai a kiegészítő szakmai továbbképzésre a kormány által megállapított 

programmal összhangban a társaságirányítás terén kötelesek kiegészítő szakmai továbbképzésben részt 
venni.  
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41. szakasz 
 

 Az alkalmazottak felügyelőbizottsági képviselőjének teljesítenie kell a határozat 40. szakaszában írt 
feltételeket, valamint még két feltételt: 

1) az utóbbi öt évben a vállalat pénzügyi beszámolóinak könyvvizsgálatában nem vett részt, és 
2) politikai pártnak nem tagja. 

 
42. szakasz 

 
 Az alkalmazottak felügyelőbizottsági képviselőjét a felügyelőbizottság, az igazgató vagy az 
ügyvezető igazgató nem jelölheti. 
 
A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának megszűnése 
 

43. szakasz 
 

A felügyelőbizottsági elnök és tagok megbízatása a kinevezésük szerinti időszak leteltével, lemondással 
vagy felmentéssel szűnik meg. 
A felügyelőbizottsági elnököt és tagokat a kinevezésük szerinti időszak letelte előtt fel kell menteni, ha: 

1) a közvállalat a törvényben előírt határidőn belül nem nyújtja be az éves, illetve hároméves 
üzletviteli programját; 

2) a felügyelőbizottság az arra illetékes szerveknél elmulasztja megtenni a szükséges intézkedéseket, 
amikor alapos a gyanúja annak, hogy a közvállalat felelős személye – hűtlen kezeléssel vagy más 
módon – a közvállalat kárára fejti ki tevékenységét; 

3) megállapítást nyer, hogy hűtlen kezeléssel vagy más módon a közvállalat kárára fejti ki a 
tevékenységet; 

4) az alapító nem fogadja el a közvállalat pénzügyi jelentését; 
5) megbízatási ideje alatt felfüggesztett vagy letöltendő börtönbüntetésre ítélik. 

A megszűnt megbízatású felügyelőbizottsági elnök és tagok tisztségüket az új felügyelőbizottság 
kinevezéséig, illetve az új felügyelőbizottsági elnök vagy tag kinevezéséig, de legfeljebb hat hónapig 
kötelesek ellátni. 
 
A felügyelőbizottság hatásköre 
 

44. szakasz 
 

A felügyelőbizottság: 
1) meghozza a hosszú távú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési tervet, és felel a végrehajtásukért; 
2) meghozza a közvállalatnak az e szakasz 1) pontjában írt hosszú távú és középtávú üzletstratégiai és 

fejlesztési tervvel összehangolt éves, illetve hároméves gazdálkodási programját; 
3) elfogadja az éves, illetve hároméves gazdálkodási program teljesítésének fokáról szóló beszámolót; 
4) elfogadja a tervezett és teljesített tevékenységek összehangoltsági fokáról szóló negyedéves 

jelentést; 
5) elfogadja a pénzügyi beszámolókat; 
6) meghozza a közvállalat alapszabályát; 
7) felügyeli az igazgató munkáját; 
8) felállítja, engedélyezi és figyelemmel kíséri a könyvvitelt, a belső ellenőrzést, a pénzügyi 

beszámolókat és a kockázatkezelési politikát; 
9) határozatot hoz a közvállalati nyereség elosztásáról, illetve a veszteség fedezésének módjáról; 
10) meghozza a beruházási programokat és a beruházási befektetések mércéit; 
11) az igazgatónak jóváhagyja a törvénnyel, az alapszabállyal és az alapító határozatával összhangban 

álló lépések vagy cselekmények megtételét; 
12) cégjegyzési megbízás adásáról vagy megvonásáról dönt; 
13) a munkaviszonyt szabályozó törvénnyel összhangban az igazgatóval munkaszerződést köt; 
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14) határozatot hoz az általános érdekű tevékenység ellátását közvetlenül szolgáló, a közvállalat 
tulajdonába átruházott, az alapító okiratban megállapított nagy értékű köztulajdonú dolgokkal való 
rendelkezésről (szerzésükről és elidegenítésükről); 

15) határozatot hoz a szolgáltatások díjának mértékéről; 
16) dönt a közvállalat tőkéjének befektetéséről; 
17) dönt a közvállalat jogállásának megváltozásáról; 
18) dönt alárendelt tőketársaság alapításáról; 
19) dönt a közvállalat tőkéjének csökkentéséről és emeléséről; 
20) dönt üzletrész kibocsátásáról, eladásáról és vételéről, valamint a közvállalatban levő üzletrész 

eladásáról vagy más vállalat, illetve gazdasági társaság üzletrészének vagy részvényeinek 
vásárlásáról; 

21) dönt az igazgató és az ügyvezető igazgató ösztönzésének kifizetéséről; 
22) a törvénnyel, e határozattal és az alapszabállyal összhangban egyéb tevékenységeket lát el. 

 
Az e szakasz 1. bekezdésének 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20) és 22) pontjában írt határozatokat a 

felügyelőbizottság a Községi Képviselő-testület jóváhagyásával hozza meg. 
Az e szakasz 1. bekezdésének 16), 17) és 18) pontjában írt határozatokat a felügyelőbizottság a 

Községi Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával hozza meg. 
Az e szakasz 1. bekezdésének 21) pontjában írt határozatot a felügyelőbizottság a Községi Tanács 

előzetes jóváhagyásával hozza meg. 
 

45. szakasz 
 

 Határozatait a felügyelőbizottság a tagok szótöbbségével hozza. 
A hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntéshozatal jogát a felügyelőbizottság nem ruházhatja át az 
igazgatóra vagy a közvállalat más alkalmazottjára. 
 

46. szakasz 
 

A felügyelőbizottsági elnököt és tagokat a felügyelőbizottságban kifejtett munkájukért megfelelő 
díjazáshoz való jogosultság illeti meg. 
  Az e szakasz 1. bekezdésében írt díjazás mértékét a mellékjogszabályokkal összhangban kell 
megállapítani. 
 

2) Igazgató  
 

47. szakasz 
 

A vállalat igazgatóját a Községi Képviselő-testület nyílt pályázat lebonyolításával négy évre nevezi 
ki.  

A közvállalat igazgatója határozott időre létesít munkaviszonyt. 
A vállalat igazgatója köztisztséget ellátó tisztségviselő. 
Az igazgatónak helyettese nem lehet. 

 
Az igazgató hatásköre 

48. szakasz 
 A Közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a vállalatot és eljár a nevében; 
2) megszervezi és irányítja a munkafolyamatot; 
3) vezeti a vállalat üzletvitelét; 
4) felel a közvállalat működésének törvényességéért, a Községi Képviselő-testület, a községi elnök és 

a Községi Tanács határozatainak és egyéb aktusainak teljesítéséért; 
5) előterjeszti a közvállalat hosszú távú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési tervét, és felel a 

végrehajtásukért; 
6) előterjeszti a közvállalat éves, illetve hároméves üzletviteli programját, és felel a végrehajtásukért; 
7) előterjeszti a pénzügyi beszámolókat; 
8) a községi költségvetésből származó eszközök (támogatások, garanciák vagy egyéb eszközök 

igénybevétele) igénybevételére külön program meghozatalát javasolja; 
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9) végrehajtja a felügyelőbizottság határozatait; 
10) ügyvezető igazgatókat választ; 
11) a község képviselő-testületétől előzetesen kért jóváhagyás alapján megválasztja a közvállalatnak a 

közvállalat egyedüli tulajdonában álló tőketársaság taggyűlésébe delegált képviselőit; 
12) a munkaviszonyt szabályozó törvénnyel összhangban az ügyvezető igazgatókkal munkaszerződést 

köt; 
13) meghozza a munkaköröket besoroló aktust; 
14) az ügyvezető igazgatóknak való ösztönzések kifizetéséről szóló aktus meghozatalát javasolja a 

felügyelőbizottságnak; 
15) a felügyelőbizottságnak igazgatói hatáskörbe tartozó határozatok és egyéb aktusok meghozatalát 

javasolja; 
16) a törvénnyel, a kollektív szerződéssel és a vállalati alapszabállyal összhangban dönt az 

alkalmazottak egyedi jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről; 
17) meghozza a folyó évi beszerzési tervet; 
18) meghozza a határozatot a közbeszerzési eljárásokban és azokban a beszerzési eljárásokban, 

amelyekre nem alkalmazandó a közbeszerzésekről szóló törvény; 
19) a törvényben, ebben a határozatban és a közvállalat alapszabályában meghatározott egyéb teendőket 

lát el. 
 
Az igazgató megválasztásának feltételei 
 

49. szakasz 
 

A közvállalat igazgatójává az nevezhető ki, aki teljesíti az alábbi feltéteket: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) legalább négy évfolyam időtartamú alapfokú képzésben, illetve legalább 240 kreditpont terjedelmű 

alapfokú akadémiai képzésben szerzett felsőfokú végzettséggel, akadémiai mesterfokozattal, 
szakosított mesterfokozattal, szakosított akadémiai végzettséggel vagy szakosított szakképzettséggel 
rendelkezik; 

3) az e szakasz 2) pontjában írt felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben legalább öt év 
munkatapasztalattal rendelkezik; 

4) a közvállalatban ellátott teendőkkel összefüggő munkakörben legalább három év munkatapasztalattal 
rendelkezik; 

5) társaságirányítás terén jártasságot szerzett, 
6) munkaszervezési és üzletvitel-irányítási munkatapasztalattal rendelkezik; 
7) politikai párt szervének nem tagja, illetve politikai párt szervében betöltött tisztségének gyakorlását 

felfüggesztette; 
8) nem ítélték legalább hat hónap időtartamú börtönbüntetésre; 
9) a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban nem róttak ki rá az alábbiak szerinti 

biztonsági intézkedést: 
– egészségügyi intézményben való kötelező pszichiátriai gyógykezelés és őrzés; 
– szabadlábon történő kötelező pszichiátriai gyógykezelés; 
– kábítószerfüggők kötelező gyógykezelése; 
– alkoholisták kötelező gyógykezelése; 
– hivatás, tevékenység és tisztség ellátásától való eltiltás. 
Az igazgató kinevezéséhez szükséges, e szakasz 1. bekezdésében foglalt feltételeket a törvény írja elő, a 

közvállalat alapszabálya azonban további olyan feltételeket is meghatározhat, amelyeket a jelöltnek a 
vállalat igazgatójává való kinevezése érdekében teljesítenie kell. 
 
 
 
Ügyvezető igazgató 
 

50. szakasz 
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 A közvállalat eredményes működését érintő egyes ágazatok ügyeinek irányítására az igazgató 
ügyvezető igazgatókat választhat. 
Az ügyvezető igazgató a munkájáért az igazgatónak felel. 
Az ügyvezető igazgató a teendőit abban a jogkörben látja el, amelyet számára az igazgató ezzel a 
határozattal és a közvállalat alapszabályával összhangban kijelöl. 
Az ügyvezető igazgatónak helyettese nem lehet. 
Az ügyvezető igazgatónak a közvállalatnál munkaviszonyban kell állnia. 
 

51. szakasz 
 

A közvállalat ügyvezető igazgatójává az választható, aki teljesíti az alábbi feltételeket: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) legalább négy évfolyam időtartamú alapfokú képzésben, illetve legalább 240 kreditpont terjedelmű 

alapfokú akadémiai képzésben szerzett felsőfokú végzettséggel, akadémiai mesterfokozattal, 
szakosított mesterfokozattal, szakosított akadémiai végzettséggel vagy szakosított szakképzettséggel 
rendelkezik; 

3) az e szakasz 2) pontjában írt felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben legalább öt év 
munkatapasztalattal rendelkezik; 

4) munkaszervezési és üzletvitel-irányítási munkatapasztalattal rendelkezik; 
5) nem ítélték legalább hat hónap időtartamú börtönbüntetésre; 
6) a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban nem róttak ki rá az alábbiak szerinti 

biztonsági intézkedést: 
– egészségügyi intézményben való kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés; 
– szabadlábon történő kötelező pszichiátriai gyógykezelés; 
– kábítószerfüggők kötelező gyógykezelése; 
– alkoholisták kötelező gyógykezelése; 
– hivatás, tevékenység és tisztség ellátásától való eltiltás. 
Az e szakasz 1. bekezdésében írt feltételeken kívül az ügyvezető igazgatóvá választandó személynek 

azokban a teendőkben, amelyekre a közvállalatban megbízást fog kapni, három év munkatapasztalattal kell 
rendelkeznie. 

Az ügyvezető igazgatók számát a közvállalat alapszabálya határozza meg.  
 
Az igazgató és az ügyvezető igazgató bére 

52. szakasz 
 

 Az igazgatót és az ügyvezető igazgatót munkabér illeti meg, a mellékjogszabállyal összhangban 
pedig ösztönzés is megilletheti. 

Az igazgató és az ügyvezető igazgató ösztönzésének kifizetéséről szóló határozatot a Községi 
Tanács jóváhagyásával a közvállalat felügyelőbizottsága hozza meg. 
Az ügyvezető igazgató ösztönzésének kifizetéséről szóló határozatot az igazgató javaslatára hozzák meg.  
 
Az igazgató kinevezésének eljárása 

53. szakasz 
 

A közvállalat igazgatója nyílt pályázatnak a törvénnyel, mellékjogszabályokkal, a község 
alapszabályával és ezzel a határozattal összhangban történt lebonyolítása után nevezhető ki. 

A nyílt pályázatot az igazgatók megválasztására irányuló pályázatot lebonyolító bizottság bonyolítja 
le. 

A helyi önkormányzati egység bizottsága öt tagból áll, ezek egyike az elnök. 
Az e szakasz 3. bekezdésében írt bizottságot a Községi Képviselő-testület alakítja. 
A bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek országgyűlési, tartományi képviselőházi képviselők, 

Topolya Községi Képviselő-testülete képviselői, sem pedig a község szerveibe választott, kinevezett és 
tisztségbe helyezett személyek. 

54. szakasz 
 

 A közvállalati igazgató megválasztására irányuló nyílt pályázat lebonyolításáról szóló 
határozatot a Községi Tanács javaslatára a Községi Képviselő-testület hozza meg. 
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Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozat meghozatalát a Községi Közigazgatási Hivatal révén a 
közvállalat felügyelőbizottsága is kezdeményezheti. 

A Községi Közigazgatási Hivatal a nyílt pályázati hirdetmény szövegét megküldi a Községi 
Tanácsnak. 

A nyílt pályázati hirdetménynek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a közvállalat adatait, a 
közvállalati igazgató teendőit, kinevezésének feltételeit, a munkavégzés helyét, a választási eljárásban 
értékelendő szakmai felkészültséget, ismereteket és készségeket, valamint ezek ellenőrzésének módját, a 
pályázási határidőt, a nyílt pályázatról felvilágosítással szolgáló személy adatait, a pályázaton feltüntetendő 
címzetti adatokat, valamint a pályázathoz csatolandó bizonyítékok felsorolását. 

A közvállalati igazgató megválasztására irányuló nyílt pályázati hirdetményt a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében, Topolya Község Hivatalos Lapjában, a Szerb Köztársaság egész területén terjesztett 
legalább egy napilapban, valamint Topolya község honlapján kell közzétenni. 

Az e szakasz 4. bekezdésében írt hirdetménynek a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való 
közzétételének határideje a közvállalati igazgató megválasztására irányuló nyílt pályázat lebonyolításáról 
szóló határozat meghozatalának napját követő nyolc napnál hosszabb nem lehet. 

A közvállalati igazgató megválasztására irányuló nyílt pályázatra a nyílt pályázatnak a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét követő 30 napon belül nyújtható be jelentkezés. 

Az elkésett, értelmezhetetlen és a megkövetelt bizonyítékok mindegyikével el nem látott 
jelentkezéseket a bizottság végzéssel elveti, amely végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 

55. szakasz 
 

Az igazgató kinevezéséről szóló végzés végleges. 
A közvállalati igazgató kinevezéséről szóló végzést indokolással együtt közzé kell tenni a Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Topolya Község Hivatalos Lapjában és Topolya község honlapján.  
 

56. szakasz 
 

A kinevezett jelölt a kinevezéséről szóló végzésnek a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
való közzétételét követő nyolc napon belül köteles tisztségbe lépni. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határidő különösen igazolt okból további nyolc nappal 
meghosszabbítható. 
 
Az igazgató megbízatása 

57. szakasz 
 

 Az igazgató megbízatása a kinevezése szerinti időszak leteltével, lemondással vagy felmentéssel 
szűnik meg.  
Az igazgató kinevezésére irányuló eljárást a kinevezése szerinti időszak letelte előtt hat hónappal, illetve a 
lemondása vagy felmentése utáni 30 napon belül kell megindítani. 
 
Az igazgató lemondása 

58. szakasz 
 

 A lemondást írásban a Községi Képviselő-testülethez kell benyújtani. 
 
Felmentés  

59. szakasz 
 

A közvállalat igazgatójának felmentésére irányuló javaslatot a Községi Tanács nyújtja be. 
 
Az e szakasz 1. bekezdésében írt javaslatot a közvállalat felügyelőbizottsága is benyújthatja a 

Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervén keresztül. 
A felmentésre tett javaslatot a felmentési javaslat pontosan kifejtett okaival meg kell indokolni és 

meg kell küldeni az igazgatónak, akinek jogában áll 20 napon belül nyilatkozni az okokról, amelyek miatt a 
felmentését indítványozzák. 
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Miután az igazgató lehetőséget kapott, hogy a felmentését megalapozó ok fennállásáról 
nyilatkozzon, a Községi Tanács a szükséges tények megállapítása után a Községi Képviselő-testületnek a 
megfelelő végzés meghozatalát javasolja. 

A felmentésről szóló végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, de közigazgatási per indítható ellene. 
 

60. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület a közvállalat igazgatóját a törvényben előirányzott feltételek mellett 
menti vagy mentheti fel. 
 
Az igazgató felfüggesztése 

61. szakasz 
 

 Ha megbízatása alatt az igazgató ellen vádirat nyer megerősítést, a Községi Képviselő-testület a 
közvállalat igazgatójának felfüggesztéséről hoz végzést. 

A felfüggesztés az eljárás jogerős befejezéséig tart. 
 
Megbízott igazgató 

62. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület a közvállalat igazgatójának pályázat lebonyolítása útján való 
kinevezéséig vagy az igazgató felfüggesztése esetén megbízott igazgatót nevezhet ki.  
A megbízott igazgató a tisztséget egy évnél hosszabb ideig nem gyakorolhatja. 
Ugyanaz a személy megbízott igazgatóvá kétszer nem nevezhető ki. 
A megbízott igazgatónak teljesítenie kell a közvállalat igazgatójának kinevezéséhez, az e határozat 49. 
szakaszában előírt feltételeket. 
A megbízott igazgató a közvállalat igazgatóját megillető minden joggal, kötelezettséggel és 
meghatalmazással rendelkezik. 
 
IX. VIS MAIOR MIATT BEKÖVETKEZŐ MŰKÖDÉSI ZAVAROK 
 

Üzletviteli zavarok 
 

63. szakasz 
 

A Közvállalat gazdálkodásának zavara esetén, a Községi Képviselő-testület a törvény által előírt 
intézkedéseket foganatosíthat, a Közvállalat akadálytalan működési feltételeinek biztosítása és a közérdekű 
tevékenység ellátása végett, különösképpen pedig:  

- a Közvállalat belső szervezetének megváltoztatása;  
- a Felügyelő Bizottság és az igazgató felmentése, és a Közvállalat ideiglenes szervének kinevezése;  
- bizonyos, köztulajdonban álló eszközökkel való rendelkezési jog korlátozása 
- az általános érdekű tevékenységet szabályozó törvényben meghatározott egyéb intézkedéseket. 

Hadiállapot vagy közvetlen háborús veszély esetén a Községi Képviselő-testület – a Kormány 
döntésével összhangban – a közvállalatot a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy Topolya község 
számára stratégiai jelentőségű ügyeket ellátó szervezetté nyilváníthatja. 

Abban az esetben, ha a közvállalatban vis maior következtében nem biztosítottak a rendes 
munkafolyamat megvalósításának feltételei, a Községi Képviselő-testület, amennyiben úgy értékeli, hogy 
emberi életre és egészségre vagy az emberek és a vagyon biztonságára ártalmas következmények vagy 
egyéb elháríthatatlan ártalmak következhetnek be, a törvénnyel összhangban jár el. 
 

A sztrájkhoz való jog megvalósítása 
 

64. szakasz 
 

 A közvállalatban a sztrájkhoz való jog a törvénnyel, a Közvállalat általános aktusával és az alapító 
külön aktusával összhangban valósul meg.  
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 Sztrájk esetén biztosítani kell a minimális munkafolyamatot a közérdekű tevékenység végzésében.  
 A minimális munkafolyamatot a Községi Tanács határozza meg külön határozatban, a törvénnyel 
összhangban.  
 

Belső szervezet 
 

65. szakasz 
 
A Közvállalat Alapszabálya, általános okiratai és más aktusai közelebbről szabályozzák e Közvállalat belső 
szervezetét, szerveinek hatáskörét, s más, a Közvállalat működése és gazdálkodása tekintetében lényeges 
kérdéseket, a törvénnyel és a jelen határozattal összhangban.  
 

Munkaviszonyok 
 

66. szakasz 
 
Az alkalmazottak munkaviszonyból eredő jogait, kötelezettségeit és felelősségét a Közvállalat kollektív 
szerződése határozza meg, a törvénnyel és az alapító okirataival összhangban. 
A Közvállalat kollektív szerződésének összhangban kell állnia a törvénnyel, általános és különleges 
kollektív szerződésekkel. 

 
Az alkalmazottak munkahelyi biztonsága és egészsége 

 
67. szakasz 

 
A munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelősség a törvénnyel és a 
törvény alapján hozott jogszabályokkal összhangban érvényesíthetők, részletesen pedig a kollektív 
szerződésben, a közvállalat általános aktusaiban vagy a munkaszerződésben kell szabályozni őket.  
 

Környezetvédelem 
 

68. szakasz 
 

 Tevékenységének ellátásában a közvállalat köteles biztosítani a környezetvédelemhez és a környezet 
fejlesztéséhez szükséges feltételeket, elhárítani a természeti és munkával teremtett környezeti értékeket 
veszélyeztető okokat, illetve a létrejött ártalmakat.  
A vállalatnak a környezetvédelmet szabályozó törvénnyel és az alapító előírásaival összhangban a környezet 
védelme érdekében kifejtett tevékenységét részletesen a közvállalat alapszabályában kell rendeznie. 
 

A vállalat munkájának nyilvánossága 
 

69. szakasz 
 A közvállalat a honlapján köteles közzétenni: 

1) a felügyelőbizottsági tagok, az igazgató és az ügyvezető igazgatók szakmai életrajzát; 
2) a szervezeti felépítést; 
3) az éves, illetve hároméves üzletviteli programot, valamint annak minden módosítását és 

kiegészítését, illetve – ha a közvállalatnak piaci versenytársa van – a programból készült kivonatot; 
4) az éves, illetve hároméves üzletviteli program teljesítéséről szóló negyedévenkénti beszámolókat; 
5) az éves pénzügyi beszámolót az arra jogosult könyvvizsgáló véleményével; 
6) a közvéleményt érintő egyéb információkat. 

Az információk hozzáférhetősége 
 

70. szakasz 
 
A közérdekű információk hozzáférhetőségét a Közvállalat az e területet szabályzó törvényes 
rendelkezésekkel összhangban biztosítja.  

Üzleti titok 
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71. szakasz 

 
Üzleti titoknak minősülnek a Közvállalat igazgatójának vagy Felügyelőbizottságának határozata által 
megállapított okiratok és adatok, melyek felhatalmazatlan személyek részére való közlése szemben állna a 
Közvállalat gazdálkodásának érdekével, s kárt okozna e vállalat üzleti hírnevének és érdekeinek. 
 
X. ALAPSZABÁLY ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS AKTUSOK 
 

Általános aktusok 
 

72. szakasz 
 

A Közvállalat általános aktusai az Alapszabály és más, a törvény által megállapított általános okiratok.  
Az Alapszabály a Közvállalat alapvető okirata. Az Alapszabályt a Felügyelőbizottság hozza, s az alapítóhoz 
nyújtja be, jóváhagyás elnyerése végett.  
A Közvállalat más általános aktusainak összhangban kell állniuk a Közvállalat Alapszabályával.  
A Közvállalat szervei vagy meghatalmazott egyénei által hozott egyedi aktusoknak összhangban kell állniuk 
a Közvállalat általános aktusaival.  
 
XI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

73. szakasz 
 

A közvállalat e határozat hatályba lépését követő 90 napon belül az alapszabályát és a többi általános aktust 
köteles összehangolni a törvénnyel és e határozattal. 
 

74. szakasz 
 

 A közvállalat e határozattal és a közvállalatokról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 
2016/15. szám) összhangban folytatja működését. 
 

75. szakasz 
 

 E határozat hatályba lépésével érvényét veszti a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató 
Közvállalat alapítói határozatának összehangolásáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2013/6. szám). 
 

76. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-19/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya 

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

54. 
A közvállalatokról szóló törvény 5. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 

szám), а helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 8) és 20. pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény és 2016/101. – másik törvény szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 9) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1. 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseivel (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2011/36., 2011/99., 2014/83. – másik törvény és 2015/5. szám) összhangban Topolya 
Községi Képviselő-testülete 2018. május 17-i ülésén meghozta az alábbi 
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H A T Á R O Z A T O T   

A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS, LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT TF 
ALAPÍTÓI HATÁROZATÁNAK ÖSSZHANGBA HOZATALÁRÓL  

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Az alapító aktus összhangba hozatala 
 

1. szakasz 
 

E határozat összhangba hozza a topolyai Komgrad Kommunális, Lakáskezelő és Építési Közvállalat 
Tf. alapítói határozatát (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) a közvállalatokról szóló 
törvénnyel.                                                                                                                                                                                                                                         

A topolyai Komgrad Kommunális, Lakáskezelő és Építési Közvállalat Tf. (a továbbiakban: 
Közvállalat), törzsszáma 08032874, a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségénél BD 35970/2005. számú, 2005. 
07. 8-i végzésével jegyezték be, folytatja működését a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban.   
 

Az alapítás céljai 
 A közvállalatot a közérdekű teendők tartós ellátása végett alapították, valamint a termék- és 
szolgáltatás-felhasználók szükségleteinek rendes kielégítésére, illetve kommunális tevékenység végzésére. 
 

2. szakasz 
 

 A közvállalatot a közérdekű teendők tartós ellátása végett alapították, valamint a termék- és 
szolgáltatás-felhasználók szükségleteinek rendes kielégítésére, illetve az alábbi általános érdekű 
kommunális tevékenységek végzésére: 
 

- Ivóvízellátás; 
- A csapadék- és szennyvíz tisztítása és elvezetése; 
- Hőenergia-ellátás; 
- A kommunális hulladék kezelése; 
- A temetők igazgatása, temetkezés és temetkezési szolgáltatások; 
- A közterületek tisztaságának fenntartása; 
- A köztéri zöldterületek fenntartása; 
- Kéményseprői szolgáltatások és 
- Állategészségügyi tevékenység. 

 
A határozat tárgya 

 
3. szakasz 

 
E határozat, a közvállalatokról szóló törvénnyel összhangban, szabályozza az alapító és a Közvállalat jogait 
és kötelezettségeit, az e határozat 2. szakaszában foglalt tevékenységek ellátásakor, különösen pedig az 
alábbiak tárgyában: 
 
- az alapító elnevezése, székhelye és törzsszáma; 
- a Közvállalat üzleti elnevezése és székhelye; 
- a Közvállalat meghatározó tevékenysége; 
- az alapító és a Közvállalat egymással szemben érvényes jogai, kötelezettségei és felelőssége; 
- a nyereség megállapítását és elosztását, illetve a veszteségek fedezetét, emellett a kockázat viselését illető 
feltételek és módok; 
- a Közvállalat adósságvállalását illető feltételek és módok; 
- a Közvállalat képviselete; 
- az alaptőke összege, valamint a nem pénzügyi betét leírása, fajtája és értéke; 
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- a Közvállalat szervei; 
- az alapítónak az alaptőkében való részvétele, százalékban kifejezve; 
- elidegeníthetetlen vagyon; 
- a köztulajdonba tartozó, Közvállalat tulajdonába átvitt tárgyakkal való rendelkezés, a törvénnyel 
összhangban; 
- környezetvédelem; 
- más, a Közvállalat alapítói céljainak megfelelő tevékenységek akadálytalan ellátását illető fontos kérdések. 
 
 
II. ALAPÍTÁSI ADATOK 
 

A Közvállalat alapítója 
 

4. szakasz 
 

A Közvállalat alapítója Topolya község, Tito marsall u. 30, törzsszáma 08070555 (a továbbiakban: alapító). 
Az alapító a Közvállalat alaptőkéje 100% részének tulajdonosa.  
 Az alapítói jogokat a Községi Képviselő-testület valósítja meg. 

 
A közvállalat jogállása 

 
5. szakasz 

 
 A Közvállalat jogállása jogi személy, a törvény által megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és 
felelősséggel. 
 A Közvállalat harmadik személyekkel való ügyvitelben minden felhatalmazással rendelkezik, a 
maga nevében és saját számlájára jár el. 
 

A Közvállalat kötelezettségeiért fennálló felelősség 
 

6. szakasz 
 

 A Közvállalat kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.  
 Az alapító a Közvállalat kötelezettségeiért nem felel, kivéve a törvény által előírt esetekben. 
 Az alapító köteles biztosítani az e határozat 2. szakaszában foglalt közérdekű tevékenységek 
folyamatos ellátását. 
 

A Közvállalat jogi és egyéb képviselete 
 

8. szakasz 
 

 A Közvállalatot az igazgató képviseli és eljár a nevében. 
 
 
 
 
III. A KÖZVÁLLALAT ÜZLETI ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE 

 
A Közvállalat üzleti elnevezése 

 
8. szakasz 

 
 E Közvállalat az alábbi üzleti elnevezés alatt tevékenykedik: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА. A 
Közvállalat üzleti elnevezése magyar nyelven: KOMGRAD KOMMUNÁLIS, LAKÁSKEZELŐ ÉS 
ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT. 
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 Rövidített üzleti elnevezése: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА. A Közvállalat rövidített üzleti 
elnevezése magyar nyelven: KOMGRAD KV TOPOLYA. 
Az üzleti elnevezés módosításáról a Közvállalat Felügyelőbizottsága dönt, az alapító jóváhagyása mellett. 
 

A Közvállalat székhelye 
 

9. szakasz 
 

 A Közvállalat székhelye Topolyán, a Corvin Mátyás u. 18. sz. alatt van. 
 A Közvállalat székhelyének megváltoztatásáról a Felügyelőbizottság dönt, az alapító jóváhagyása 
mellett. 
 

A Közvállalat pecsétje, bélyegzője és védjegye  
 

10. szakasz 
 

 A Közvállalat pecséttel és bélyegzővel rendelkezik, szerb nyelvű, cirill és latin írásmódú szöveggel, 
emellett magyar nyelvű és latin írásmódú, ruszin nyelvű és cirill írásmódú, valamint szlovák nyelvű és latin 
írásmódú szöveggel, mely nyelvek hivatalos használatban állnak Topolya községben.  
 A pecsét kör alakú, s a Közvállalat rövidített üzleti elnevezését tartalmazza.  
 A pecsét szövegét koncentrikus körökben kell feltüntetni, a törvénnyel összhangban.   
 A bélyegző téglalap alakú, a Közvállalat rövidített üzleti elnevezését tartalmazza, valamint a 
keltezésre és iratszámra előirányzott helyet. 
 A Közvállalatnak védjegye is van, mint jellegzetes rajz. 
 A Közvállalat aktusában definiálják a pecsét alakját, a bélyegző alakját és szövegét, a pecsét és a 
bélyegző számát, valamint a védjegy kinézetét. 
 

A Közvállalat bejegyzése a jegyzékbe 
 

11. szakasz 
 

 A Közvállalatot e határozatban megállapított közérdekű tevékenysége végzésére bejegyzik a 
jegyzékbe, a gazdasági társaságok jogállását és a regisztráció eljárását rendező törvénnyel összhangban. 
 

A Közvállalat belső szervezete  
 

12. szakasz 
 

 A Közvállalat egységes munkaegységként működik. 
 A Közvállalat igazgatójának okirata szabályozza a belső szervezetet és a munkahelyek beosztását. 
 
 
 
IV. A KÖZVÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE 
 
Meghatározó tevékenység 
 
13. szakasz 
 
A Közvállalat meghatározó tevékenysége: 

38.11 – veszélytelen hulladék begyűjtése 
 Az említett tevékenységen kívül, a Közvállalatot az alábbi tevékenységekre is bejegyezték: 
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1) 38.21 – a veszélytelen hulladék kezelése és tárolása  
2) 36.00 – vízgyűjtés, víztisztítás és vízelosztás   
3) 37.00 – szennyvízelvezetés   
4) 81.29 – egyéb tisztítási szolgáltatások   
5) 81.30 – a környezet rendezésének és fenntartásának szolgáltatásai   
6) 96.03 – temetkezési és hasonló tevékenységek  
7) 35.30 – gőzellátás, légkondicionálás 
8) 33.11 – fémtermékek javítása   
9) 41.20 – lakó- és egyéb épületek kiépítése   
10) 42.11 – utak és autóutak kiépítése  
11) 42.21 – csővezetékek kiépítése  
12) 42.22 – elektromos és távközlési vezetékek kiépítése  
13) 42.91 – vízügyi létesítmények kiépítése  
14) 42.99 – egyéb, fent nem említett épületek kiépítése   
15) 43.11 – épületek bontása  
16) 43.12 – építőhely előkészítése  
17) 43.22 – vízvezeték, szennyvízcsatorna, fűtő- és hűtőrendszerek csővezetékeinek lefektetése  
18) 43.31 – malterozás 
19) 43.32 – fából készült épületelemek beépítése 
20) 43.33 – padló- és falburkolatok felhelyezése  
21) 43.34 – festés és üvegezés  
22) 43.39 – egyéb befejező munkálatok  
23) 43.91 – tetőmunkálatok  
24) 43.99 – egyéb, fent nem említett, speciális szaképítés   
25) 45.20 – gépjárművek karbantartása és javítása   
26) 46      - nagykereskedelem, kivéve a gépjárművek és motorkerékpárok kereskedelmét   
27) 47      - kiskereskedelem, kivéve a gépjárművek és motorkerékpárok kereskedelmét  
28) 71.11 – építészeti tevékenység  
29) 71.12 – mérnöki tevékenységek és műszaki tanácsadás   
30) 81.22 – egyéb épületet és felszerelést illető, tisztítási szolgáltatások  
31) 82 – irodai, adminisztratív és más kisegítő ügyviteli tevékenységek   
32) 03.12 – édesvízi halászat 
33) 03.22 – édesvízihal-gazdálkodás 

 
   A Közvállalat jegyzékbevétel nélkül elláthat más tevékenységet is, melyek a meghatározó 
tevékenység szűkebb ellátására vonatkozik, amennyiben e tevékenységet illetően eleget tesz a törvény által 
előirányzott feltételeknek. 
 A Közvállalat tevékenységének módosításáról, valamint a meghatározó tevékenység ellátásához 
szükséges más tevékenységek ellátásáról a Felügyelőbizottság dönt, az alapító jóváhagyása mellett, a 
törvénnyel összhangban. 
 

A közérdekű tevékenység ellátásának feltételei  
 

14. szakasz 
 

 A Közvállalat megkezdheti a tevékenység ellátását, amennyiben az illetékes szerv megállapítja, 
hogy az illető tevékenység ellátásának alábbiak szempontjából lényeges feltételeit kielégítették:  
 1) műszaki felszereltség; 
 2) káderügyi felkészítettség; 
 3) munkavédelmi biztonság; 
 4) környezetvédelem és a környezet előmozdítása és 
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 5) más, a törvény által előírt feltételek. 
 

Alapítói jogok és a közvállalat tőkéjének beruházása 
 

15. szakasz 
 
 A közvállalat, az alapító előzetes jóváhagyása mellett, tőketársaságot alapíthat az e határozat 2. 
szakaszában foglalt közérdekű tevékenységek végzésére, valamint tőketársaságot nem közérdekű 
tevékenységek végzésére, a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban.  
 A közvállalat tőkét fektethet be már megalapított tőketársaságba, az alapító előzetes jóváhagyása 
mellett. 
 Az e szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt felügyelőbizottsági döntést a községi képviselő-testület 
hagyja jóvá.  
 
V. A KÖZVÁLLALAT VAGYONA 

 
Alaptőke 

 
16. szakasz 

 
 A Közvállalat alaptőkéjét alkotja a 
 

Bejegyzett tőke 
 
- pénzeszköz összesen 51.384.000,00 dinár (ötvenegymillió-háromszáznyolcvannégyezer dinár és 

00/100) összegben, 2004. 12. 31-én, alapeszközökben.  
 

Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt alaptőke az alapító része, amely egyedüli tag a Közvállalat 
alaptőkéjében való 100 %-os részvétellel.  

Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt alaptőke összegét bejegyzik a Gazdasági Jegyzékek 
Ügynökségének megfelelő jegyzékébe, a Közvállalat bejegyzett tőkéjét képezi. 
 A vállalat alaptőkéjének összehangolását a törvénnyel összhangban végzik. 

Az alapító nem pénzügyi betétének összegét a gazdasági társaságok jogállását rendező törvény által 
előírt módon elvégzett becslés alapján határozzák meg. 
 

A közvállalat vagyona 
 

17. szakasz 
 

 A Közvállalat vagyonát az ingó és ingatlan vagyontárgyak, a pénzeszközök és értékpapírok feletti 
tulajdonjog és más vagyonjogok képezik, mely tulajdont a Közvállalat tulajdonába helyeztek át, a 
törvénnyel összhangban, ideértve a köztulajdonban lévő vagyontárgyak feletti használati jogot is. 
 A köztulajdonban lévő vagyontárgyakkal, melyeket az alapító a használati jog átruházásával 
befektetett a Közvállalatba, a köztulajdon átruházása nélkül, nem rendelkezhet, sem nem bocsáthatja azokat 
további használatra, az alapító jóváhagyása nélkül. 
 A Közvállalat a saját vagyonával gazdálkodik és rendelkezik, a törvénnyel, az alapító aktussal és az 
alapszabállyal összhangban.  
 

18. szakasz 
 

 A köztulajdonban álló eszközök beruházhatók a Közvállalat alaptőkéjébe, a törvénnyel és a Községi 
Képviselő-testület aktusaival összhangban. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt eszközök befektetése alapján a község a Közvállalatban 
részesedést, valamint az említett részesedésekhez kötődő jogokat szerez.  
 A Közvállalat részesedésre oszló tőkéjét jegyzékbe kell venni.  
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Az alaptőke növelése és csökkentése 

19. szakasz 
 

 A Közvállalat alaptőkéjének növeléséről vagy csökkentéséről, a törvénnyel összhangban, a Községi 
Képviselő-testület mint alapító dönt. 
  

A közvállalat eszközei  
 

20. szakasz 
 

 A Közvállalat, tevékenységének ellátásában, az alábbi forrásból nyerhet és szerezhet eszközöket:  
– termékek és szolgáltatások eladása, 
– hitelfelvétel, 
– adományok és ajándékok, 
– az alapító, a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése, és 
– más forrásokból, a törvénnyel összhangban. 

 
A nyereség elosztása 

 
21. szakasz 

 
 A Közvállalat megvalósított nyeresége egy részét köteles befizetni a községi költségvetésbe, az 
előző évi zárszámadás alapján. 
 Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt nyereség befizetésének összegét és határidejét a törvénnyel és 
a következő évi községi költségvetésről szóló határozattal összhangban állapítják meg.  
 

A szolgáltatások díjszabásának elvei  
 

22. szakasz 
 

 A Közvállalat által nyújtott termékek és szolgáltatások árának kialakításához szükséges elemeket 
külön határozattal szabályozzák, melyeket a Felügyelőbizottság hoz, az alapító hozzájárulása mellett, a 
törvénnyel összhangban. 

 
A vállalat termékeinek és szolgáltatásainak ára 

 
23. szakasz 

 
 A kommunális szolgáltatások díjszabásának megállapítására szolgáló elemek: 
 1) a könyvelésben és pénzügyi jelentésekben kimutatott üzleti kiadások; 
 2) a kommunális infrastruktúra létesítményeinek kiépítésére és újjáépítésére valamint felszerelés 
beszerzésére fordított költségek, a kommunális tevékenységek ellátójának elfogadott, a helyi önkormányzat 
által jóváhagyott programjai és tervei alapján; 
 3) a kommunális tevékenység ellátójának nyeresége. 
 A kommunális infrastruktúra létesítményeinek felújítására és kiépítésére előirányzott eszközöket 
külön kell kimutatni s csakis az említett rendeltetésre használhatók fel. 
 

A díjszabás módosítását illető igénylés elfogadása 
 

24. szakasz 
 
 A Közvállalat köteles a termékek szolgáltatások díjainak módosítását illető igénylést belefoglalni 
éves gazdálkodási programjába a jelen határozat 27. szakaszával összhangban.  
 Amennyiben jelentősebb változásra kerül sor a díjszabás elszámolásának módszertanában tárgyalt 
elemek értékében, a Közvállalat az üzleti év folyamán benyújthat az alapítónak részletesen indokolt 
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igénylést a kommunális szolgáltatások díjazásának jóváhagyására, az éves gazdálkodási program 
módosításaival együtt.    
 Az éves gazdálkodási program módosításait a díjak módosítását illető javaslattal be kell nyújtani a 
Községi Képviselő-testülethez. 
 

A vállalat működésének és fejlesztésének előmozdítása 
 

25. szakasz 
 
 A vállalat működésének és fejlesztésének előmozdítása a hosszú- és középtávú működési és 
fejlesztési terveken alapul, melyeket a Közvállalat Felügyelőbizottsága hoz.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tervek és működési program megállapítják a Közvállalat 
üzleti politikáját és fejlesztését, meghatározzák a közvetlen feladatokat és megállapítják az ezek 
végrehajtásához szükséges eszközöket és intézkedéseket. 

A Közvállalat terveinek és működési programjainak a Közvállalat által ellátott tevékenységek 
meghatározott viszonyait szabályzó törvényeken kell alapulniuk. 

 
Tervek és programok  

 
26. szakasz 

 
A Közvállalat tervei és programjai az alábbiak:  

- éves gazdálkodási programok 
- a Közvállalat középtávú üzleti stratégiai és fejlesztési terve, 
- a Közvállalat hosszú távú üzleti stratégiai és fejlesztési terve, 
- pénzügyi tervek és  
- egyéb tervek és programok (a támogatások, fedezetek és egyéb eszközök használatára irányuló 

külön programok). 
A Közvállalat éves munkaprogramját a Községi Képviselő-testülethez kell eljuttatni, jóváhagyás 

céljából, legkésőbb a folyó év december 1-jéig, a következő évre vonatkozóan. 
A Közvállalat az e szakasz 1. bekezdésében foglalt hosszú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési 

tervet a közvállalatokról szóló törvény hatályba lépésének napjától számított egyéves határidőn belül kell, 
hogy meghozza.  

Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt éves munkaprogram, valamint a tervek és programok 
meghozottnak tekinthetők, amikor azokat az alapító jóváhagyja. 
 

27. szakasz 
 

 A Közvállalat éves, illetve hároméves gazdálkodási programja különösen az alábbiakat tartalmazza: 
1) a bevételek tervezett forrását és a kiadások helyzetét a rendeltetésük szerint; 
2) a tervezett beszerzéseket; 
3) a beruházási tervet; 
4) a nyereség elosztásának tervezett módját, illetve a veszteség fedezésének tervezett módját; 
5) a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintési elemei; 
6) bér- és foglalkoztatási terv; 
7) a támogatásra, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználási 

kritériumai. 
Az éves, illetve hároméves gazdálkodási program módosítása és kiegészítése kizárólag stratégiai és 

állami érdekből végezhető el, vagy akkor, ha a közvállalat gazdálkodási körülményeinek szempontjából 
fontos változásról van szó. 

28. szakasz 
 

 Ha a Közvállalat Felügyelőbizottsága a naptári év kezdetéig nem hozza meg az éves, illetve 
hároméves gazdálkodási programot, a program meghozataláig a dolgozók béreit az előző évi éves, illetve 
hároméves gazdálkodási programban megállapított módon és feltételekkel számolják el és fizetik ki.  
 

29. szakasz 



Број 11. 17.05.2018. СТРАНА   155. OLDAL 2018.05.17. 11. szám 

  
 
 

 
 A Közvállalat köteles negyedévi jelentést küldeni a Községi Tanácsnak az éves, illetve hároméves 
gazdálkodási program megvalósításáról.  
 Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentést a negyedév leteltének napjától számított 30 napos 
határidőn belül kell megküldeni.  
 
VI.  A KÖZVÁLLALAT ÉS AZ ALAPÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI   
 

Az alapító jogai 
 

30. szakasz 
 

A Közvállalat alaptőkéjében való részvétel alapján a községet alapítóként az alábbi jogok illetik 
meg:   
- a Közvállalatnak a törvény és a jelen határozat által megszabott módon történő irányítását illető jog,   
- a Közvállalat nyereségének elosztásában való részvételi jog;  
- a Közvállalat működéséről való tájékozottságra irányuló jog; 
- a Közvállalat működésének csőddel vagy felszámolással való megszűnését követő felszámolandó 

vagy csődtömegnek a kötelezettségek kielégítését követő elosztásában való részvételi jog, és  
- egyéb jogok, a törvénnyel összhangban. 

 
Közérdek biztosítása 

 
31. szakasz 

 
 A Közvállalat alapításának céljául szolgáló tevékenységet képviselő közérdek biztosítása érdekében, 
a Községi Képviselő-testület az alábbiakat hagyja jóvá: 
- a Közvállalat Alapszabálya;  
- az éves munkaprogram és az előző évi munkáról szóló jelentés, valamint az e határozat 26. 

szakaszában foglalt tervek és programok;  
- jótállások, előlegek, kezességek, zálogok és egyéb biztosítási eszközök megadása, a közérdeket 

képező tevékenység keretébe nem tartozó teendőket illetően;  
- a Közvállalat tulajdonába átvitt köztulajdonban lévő, nagyobb értékű eszközökkel való rendelkezés 

(beszerzés és elidegenítés), melyek a közérdeket képező tevékenység ellátásához közvetlenül 
szükségesek;  

- tőkeberuházás; 
- státusbeli változások; 
- a tőke értékének felbecsléséről szóló aktus és az említett tőke részvényekben való kimutatása, 

valamint a tulajdonjogi átalakításról szóló program és határozat;  
- egyéb határozatok melyek szabályozzák a közérdekű tevékenység ellátását, a törvénnyel és a jelen 

határozattal összhangban. 
 

 
32. szakasz 

 
 A Községi Tanács az alábbiakat hagyja jóvá: 

1. A belső szervezetről és a munkahelyek besorolásáról szóló aktus. 
2. Előzetes jóváhagyás a dolgozók számának növelését illetően. 

 
A szolgáltatások folyamatos és minőséges nyújtása  

 
33. szakasz  

 
A Közvállalat köteles az alapítása célját képező közérdekű tevékenységet oly módon ellátni, mely 

által biztosítja a szolgáltatások rendszeres, folyamatos és minőséges nyújtását a felhasználók részére. 
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A felszerelés és létesítmények zavartalan működése  

 
34. szakasz 

 
A Közvállalat köteles intézkedéseket és tevékenységeket foganatosítani a tevékenysége ellátásához 

elengedhetetlen felszerelés és létesítmények rendes fenntartására és zavartalan működésére, a törvényekkel 
és más előírásokkal összhangban, melyek szabályozzák a közérdeket képező tevékenység ellátásának 
feltételeit, mely miatt a vállalatot alapították. 
 

A gazdálkodásban felmerülő zavarok 
 

35. szakasz 
 

A Közvállalat gazdálkodásában felmerülő zavar esetén, a Községi Képviselő-testület intézkedéseket 
foganatosít, melyek által biztosítja a vállalat akadálytalan működését és gazdálkodását, a közérdekű 
tevékenység ellátását illetően, a törvénnyel összhangban, különösképpen:   
- a Közvállalat belső szervezetének módosítása, 
- a Felügyelőbizottság és az igazgató leváltása,  
- a Közvállalat kirendeltsége jogának korlátozása, hogy harmadik személlyel való jogforgalomban 

fellépjen, 
- bizonyos, köztulajdonban lévő dolgokkal való rendelkezési jog korlátozása,  
- a közérdekű tevékenység ellátásának feltételeit és módját szabályzó törvény és e határozat által 

megszabott egyéb intézkedések. 
 
VII. PIACI FELTÉTELEK MELLETTI GAZDÁLKODÁS, AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS FELTÉTELEI 

 
Piaci feltételek melletti gazdálkodás   

 
36. szakasz  

 
 A Közvállalat piaci feltételek mellett működik, nyereségszerzés céljából, a törvénnyel összhangban. 
 A veszteség fedezésének módjáról szóló határozatot a Felügyelőbizottság hozza meg, a törvénnyel, 
az Alapszabállyal, a Közvállalat gazdálkodási programjával és éves pénzügyi jelentésével összhangban, az 
alapító jóváhagyása mellett. 
 A Közvállalat a törvényben és a Közvállalat gazdálkodási programjában előirányzott feltételekkel és 
módon vállalhat adósságot. A bankoknál, alapoknál vagy egyéb pénzügyi szervezeteknél való 
adósságvállalásról szóló határozatot a Felügyelőbizottság hozza meg. 
 Amikor nagyobb értékű adósságvállalásról van szó, a 2. bekezdésben foglalt határozatot a Községi 
tanács hagyja jóvá. Nagyobb értékű adósságvállalásnak számít az az adósságvállalás, ami a Közvállalat 
vagyonának a legutóbbi éves állapotmérlegben kimutatott könyvviteli értékének 30 %-a vagy több.  
 

 
A más községek területén élő felhasználók részére nyújtott szolgáltatások  

 
37. szakasz 

 
Meghatározó tevékenységének ellátásakor, a Közvállalat termékeit és szolgáltatásait szolgáltathatja, illetve 
nyújthatja más községek és városok területén élő felhasználók részére is, a község területén élő felhasználók 
állandó, folyamatos és minőséges ellátásának bármely módon történő veszélyeztetése nélkül.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt termékek szolgáltatását és szolgáltatások nyújtását a Közvállalat 
külön szerződésekkel összhangban látja el.  
 
VIII. A KÖZVÁLLALAT SZERVEI 
 



Број 11. 17.05.2018. СТРАНА   157. OLDAL 2018.05.17. 11. szám 

  
 
 

A közvállalat szervei 
 

38. szakasz 
 

A Közvállalat szervei: 
1) Felügyelőbizottság 
2) Igazgató  

 
1) Felügyelőbizottság  

 
A Felügyelőbizottság összetétele 

39. szakasz 
 

 A közvállalat felügyelőbizottságának három tagja van, közülük az egyik az elnök. 
A közvállalat felügyelőbizottságának elnökét és tagjait – közülük az egyik az alkalmazottak köréből kerül ki 
– a törvényben, a község alapszabályában és ebben a határozatban megállapított feltételek mellett, módon és 
eljárással négy évre a Községi Képviselő-testület nevezi ki. 
Az alkalmazottak köréből kikerülő felügyelőbizottsági tagot a közvállalat alapszabályában megállapított 
módon és eljárással kell jelölni.  
 
A felügyelőbizottsági tagokkal szembeni követelmények 
 

40. szakasz 
 

Felügyelőbizottsági elnökké és taggá az nevezhető ki, aki teljesíti az alábbi követelményeket: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) legalább négy évfolyam időtartamú alapfokú képzésben, illetve legalább 240 kreditpont 

terjedelmű alapfokú akadémiai képzésben szerzett felsőfokú végzettséggel, akadémiai 
mesterfokozattal, szakosított mesterfokozattal, szakosított akadémiai végzettséggel vagy 
szakosított szakképzettséggel rendelkezik; 

3) legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik olyan munkakörben, amelyhez az e szakasz 2) 
pontjában írt felsőfokú végzettség szükséges; 

4) legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalatban végzett teendőkkel 
összefüggő munkakörben; 

5) társaságirányítás vagy pénzügyek terén jártasságot szerzett; 
6) nem ítélték legalább hat hónap időtartamú börtönbüntetésre; 
7) a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban nem róttak ki rá az alábbiak szerinti 

biztonsági intézkedést: 
- egészségügyi intézményben való kötelező pszichiátriai gyógykezelés és őrzés; 
- szabadlábon történő kötelező pszichiátriai gyógykezelés; 
- kábítószerfüggők kötelező gyógykezelése; 
- alkoholisták kötelező gyógykezelése; 
- hivatás, tevékenység és tisztség ellátásától való eltiltás. 

A felügyelőbizottság elnöke és tagjai a kiegészítő szakmai továbbképzésre a kormány által 
megállapított programmal összhangban a társaságirányítás terén kötelesek kiegészítő szakmai 
továbbképzésben részt venni.  
 

41. szakasz 
 

 Az alkalmazottak felügyelőbizottsági képviselőjének teljesítenie kell a határozat 40. szakaszában írt 
feltételeket, valamint még két feltételt: 

1) az utóbbi öt évben a vállalat pénzügyi beszámolóinak könyvvizsgálatában nem vett részt, és 
2) politikai pártnak nem tagja. 

 
42. szakasz 
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 Az alkalmazottak felügyelőbizottsági képviselőjét a felügyelőbizottság, az igazgató vagy az 
ügyvezető igazgató nem jelölheti. 
 
A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának megszűnése 
 

43. szakasz 
 

A felügyelőbizottsági elnök és tagok megbízatása a kinevezésük szerinti időszak leteltével, 
lemondással vagy felmentéssel szűnik meg. 

A felügyelőbizottsági elnököt és tagokat a kinevezésük szerinti időszak letelte előtt fel kell menteni, 
ha: 

1) a közvállalat a törvényben előírt határidőn belül nem nyújtja be az éves, illetve hároméves 
üzletviteli programját; 

2) a felügyelőbizottság az arra illetékes szerveknél elmulasztja megtenni a szükséges 
intézkedéseket, amikor alapos a gyanúja annak, hogy a közvállalat felelős személye – hűtlen 
kezeléssel vagy más módon – a közvállalat kárára fejti ki tevékenységét; 

3) megállapítást nyer, hogy hűtlen kezeléssel vagy más módon a közvállalat kárára fejti ki a 
tevékenységet; 

4) az alapító nem fogadja el a közvállalat pénzügyi jelentését; 
5) megbízatási ideje alatt felfüggesztett vagy letöltendő börtönbüntetésre ítélik. 
A megszűnt megbízatású felügyelőbizottsági elnök és tagok tisztségüket az új felügyelőbizottság 

kinevezéséig, illetve az új felügyelőbizottsági elnök vagy tag kinevezéséig, de legfeljebb hat hónapig 
kötelesek ellátni. 
 
A felügyelőbizottság hatásköre 
 

44. szakasz 
A felügyelőbizottság: 

1) meghozza a hosszú távú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési tervet, és felel a 
végrehajtásukért; 

2) meghozza a közvállalatnak az e szakasz 1) pontjában írt hosszú távú és középtávú üzletstratégiai 
és fejlesztési tervvel összehangolt éves, illetve hároméves gazdálkodási programját; 

3) elfogadja az éves, illetve hároméves gazdálkodási program teljesítésének fokáról szóló 
beszámolót; 

4) elfogadja a tervezett és teljesített tevékenységek összehangoltsági fokáról szóló negyedéves 
jelentést; 

5) elfogadja a pénzügyi beszámolókat; 
6) meghozza a közvállalat alapszabályát; 
7) felügyeli az igazgató munkáját; 
8) felállítja, engedélyezi és figyelemmel kíséri a könyvvitelt, a belső ellenőrzést, a pénzügyi 

beszámolókat és a kockázatkezelési politikát; 
9) határozatot hoz a közvállalati nyereség elosztásáról, illetve a veszteség fedezésének módjáról; 
10) meghozza a beruházási programokat és a beruházási befektetések mércéit; 
11) az igazgatónak jóváhagyja a törvénnyel, az alapszabállyal és az alapító határozatával 

összhangban álló lépések vagy cselekmények megtételét; 
12) cégjegyzési megbízás adásáról vagy megvonásáról dönt; 
13) a munkaviszonyt szabályozó törvénnyel összhangban az igazgatóval munkaszerződést köt; 
14) határozatot hoz az általános érdekű tevékenység ellátását közvetlenül szolgáló, a közvállalat 

tulajdonába átruházott, az alapító okiratban megállapított nagy értékű köztulajdonú dolgokkal 
való rendelkezésről (szerzésükről és elidegenítésükről); 

15) határozatot hoz a szolgáltatások díjának mértékéről; 
16) dönt a közvállalat tőkéjének befektetéséről; 
17) dönt a közvállalat jogállásának megváltozásáról; 
18) dönt alárendelt tőketársaság alapításáról; 
19) dönt a közvállalat tőkéjének csökkentéséről és emeléséről; 
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20) dönt üzletrész kibocsátásáról, eladásáról és vételéről, valamint a közvállalatban levő üzletrész 
eladásáról vagy más vállalat, illetve gazdasági társaság üzletrészének vagy részvényeinek 
vásárlásáról; 

21) dönt az igazgató és az ügyvezető igazgató ösztönzésének kifizetéséről; 
22) a törvénnyel, e határozattal és az alapszabállyal összhangban egyéb tevékenységeket lát el. 

 
Az e szakasz 1. bekezdésének 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20) és 22) pontjában írt határozatokat a 

felügyelőbizottság a Községi Képviselő-testület jóváhagyásával hozza meg. 
Az e szakasz 1. bekezdésének 16), 17) és 18) pontjában írt határozatokat a felügyelőbizottság a 

Községi Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával hozza meg. 
Az e szakasz 1. bekezdésének 21) pontjában írt határozatot a felügyelőbizottság a Községi Tanács 

előzetes jóváhagyásával hozza meg. 
 

45. szakasz 
 

 Határozatait a felügyelőbizottság a tagok szótöbbségével hozza. 
A hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntéshozatal jogát a felügyelőbizottság nem ruházhatja át az 
igazgatóra vagy a közvállalat más alkalmazottjára. 
 

46. szakasz 
 

A felügyelőbizottsági elnököt és tagokat a felügyelőbizottságban kifejtett munkájukért megfelelő 
díjazáshoz való jogosultság illeti meg. 
  Az e szakasz 1. bekezdésében írt díjazás mértékét a mellékjogszabályokkal összhangban kell 
megállapítani. 
 

2) Igazgató  
47. szakasz 

 
A vállalat igazgatóját a Községi Képviselő-testület nyílt pályázat lebonyolításával négy évre nevezi 

ki.  
A közvállalat igazgatója határozott időre létesít munkaviszonyt. 
A vállalat igazgatója köztisztséget ellátó tisztségviselő. 
Az igazgatónak helyettese nem lehet. 

 
Az igazgató hatásköre 

48. szakasz 
 

1) képviseli a vállalatot és eljár a nevében; 
2) megszervezi és irányítja a munkafolyamatot; 
3) vezeti a vállalat üzletvitelét; 
4) felel a közvállalat működésének törvényességéért, a Községi Képviselő-testület, a községi elnök 

és a Községi Tanács határozatainak és egyéb aktusainak teljesítéséért; 
5) előterjeszti a közvállalat hosszú távú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési tervét, és felel a 

végrehajtásukért; 
6) előterjeszti a közvállalat éves, illetve hároméves üzletviteli programját, és felel a 

végrehajtásukért; 
7) előterjeszti a pénzügyi beszámolókat; 
8) a községi költségvetésből származó eszközök (támogatások, garanciák vagy egyéb eszközök 

igénybevétele) igénybevételére külön program meghozatalát javasolja; 
9) végrehajtja a felügyelőbizottság határozatait; 
10) ügyvezető igazgatókat választ; 
11) a község képviselő-testületétől előzetesen kért jóváhagyás alapján megválasztja a közvállalatnak 

a közvállalat egyedüli tulajdonában álló tőketársaság taggyűlésébe delegált képviselőit; 
12) a munkaviszonyt szabályozó törvénnyel összhangban az ügyvezető igazgatókkal 

munkaszerződést köt; 
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13) meghozza a munkaköröket besoroló aktust; 
14) az ügyvezető igazgatóknak való ösztönzések kifizetéséről szóló aktus meghozatalát javasolja a 

felügyelőbizottságnak; 
15) a felügyelőbizottságnak igazgatói hatáskörbe tartozó határozatok és egyéb aktusok 

meghozatalát javasolja; 
16) a törvénnyel, a kollektív szerződéssel és a vállalati alapszabállyal összhangban dönt az 

alkalmazottak egyedi jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről; 
17) meghozza a folyó évi beszerzési tervet; 
18) meghozza a határozatot a közbeszerzési eljárásokban és azokban a beszerzési eljárásokban, 

amelyekre nem alkalmazandó a közbeszerzésekről szóló törvény; 
19) a törvényben, ebben a határozatban és a közvállalat alapszabályában meghatározott egyéb 

teendőket lát el. 
 
Az igazgató megválasztásának feltételei 

49. szakasz 
 

A közvállalat igazgatójává az nevezhető ki, aki teljesíti az alábbi feltéteket: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) legalább négy évfolyam időtartamú alapfokú képzésben, illetve legalább 240 kreditpont terjedelmű 

alapfokú akadémiai képzésben szerzett felsőfokú végzettséggel, akadémiai mesterfokozattal, 
szakosított mesterfokozattal, szakosított akadémiai végzettséggel vagy szakosított szakképzettséggel 
rendelkezik; 

3) az e szakasz 2) pontjában írt felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben legalább öt év 
munkatapasztalattal rendelkezik; 

4) a közvállalatban ellátott teendőkkel összefüggő munkakörben legalább három év munkatapasztalattal 
rendelkezik; 

5) társaságirányítás terén jártasságot szerzett, 
6) munkaszervezési és üzletvitel-irányítási munkatapasztalattal rendelkezik; 
7) politikai párt szervének nem tagja, illetve politikai párt szervében betöltött tisztségének gyakorlását 

felfüggesztette; 
8) nem ítélték legalább hat hónap időtartamú börtönbüntetésre; 
9) a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban nem róttak ki rá az alábbiak szerinti 

biztonsági intézkedést: 
– egészségügyi intézményben való kötelező pszichiátriai gyógykezelés és őrzés; 
– szabadlábon történő kötelező pszichiátriai gyógykezelés; 
– kábítószerfüggők kötelező gyógykezelése; 
– alkoholisták kötelező gyógykezelése; 
– hivatás, tevékenység és tisztség ellátásától való eltiltás.  

Az igazgató kinevezéséhez szükséges, e szakasz 1. bekezdésében foglalt feltételeket a törvény írja 
elő, a közvállalat alapszabálya azonban további olyan feltételeket is meghatározhat, amelyeket a jelöltnek a 
vállalat igazgatójává való kinevezése érdekében teljesítenie kell. 
 
Ügyvezető igazgató 

50. szakasz 
 

 A közvállalat eredményes működését érintő egyes ágazatok ügyeinek irányítására az igazgató 
ügyvezető igazgatókat választhat. 

Az ügyvezető igazgató a munkájáért az igazgatónak felel. 
Az ügyvezető igazgató a teendőit abban a jogkörben látja el, amelyet számára az igazgató ezzel a 

határozattal és a közvállalat alapszabályával összhangban kijelöl. 
Az ügyvezető igazgatónak helyettese nem lehet. 
Az ügyvezető igazgatónak a közvállalatnál munkaviszonyban kell állnia. 

 
51. szakasz 

 
A közvállalat ügyvezető igazgatójává az választható, aki teljesíti az alábbi feltételeket: 
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1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) legalább négy évfolyam időtartamú alapfokú képzésben, illetve legalább 240 kreditpont terjedelmű 

alapfokú akadémiai képzésben szerzett felsőfokú végzettséggel, akadémiai mesterfokozattal, 
szakosított mesterfokozattal, szakosított akadémiai végzettséggel vagy szakosított szakképzettséggel 
rendelkezik; 

3) az e szakasz 2) pontjában írt felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben legalább öt év 
munkatapasztalattal rendelkezik; 

4) munkaszervezési és üzletvitel-irányítási munkatapasztalattal rendelkezik; 
5) nem ítélték legalább hat hónap időtartamú börtönbüntetésre; 
6) a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban nem róttak ki rá az alábbiak szerinti 

biztonsági intézkedést: 
– egészségügyi intézményben való kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés; 
– szabadlábon történő kötelező pszichiátriai gyógykezelés; 
– kábítószerfüggők kötelező gyógykezelése; 
– alkoholisták kötelező gyógykezelése; 
– hivatás, tevékenység és tisztség ellátásától való eltiltás. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt feltételeken kívül az ügyvezető igazgatóvá választandó 
személynek azokban a teendőkben, amelyekre a közvállalatban megbízást fog kapni, három év 
munkatapasztalattal kell rendelkeznie. 

Az ügyvezető igazgatók számát a közvállalat alapszabálya határozza meg.  
 
Az igazgató és az ügyvezető igazgató bére 

52. szakasz 
 

 Az igazgatót és az ügyvezető igazgatót munkabér illeti meg, a mellékjogszabállyal összhangban 
pedig ösztönzés is megilletheti. 

Az igazgató és az ügyvezető igazgató ösztönzésének kifizetéséről szóló határozatot a Községi 
Tanács jóváhagyásával a közvállalat felügyelőbizottsága hozza meg. 

Az ügyvezető igazgató ösztönzésének kifizetéséről szóló határozatot az igazgató javaslatára hozzák 
meg.  
 
Az igazgató kinevezésének eljárása 

53. szakasz 
 

A közvállalat igazgatója nyílt pályázatnak a törvénnyel, mellékjogszabályokkal, a község 
alapszabályával és ezzel a határozattal összhangban történt lebonyolítása után nevezhető ki. 

A nyílt pályázatot az igazgatók megválasztására irányuló pályázatot lebonyolító bizottság bonyolítja 
le. 

A helyi önkormányzati egység bizottsága öt tagból áll, ezek egyike az elnök. 
Az e szakasz 3. bekezdésében írt bizottságot a Községi Képviselő-testület alakítja. 
A bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek országgyűlési, tartományi képviselőházi képviselők, 

 Topolya Községi Képviselő-testülete képviselői, sem pedig a község szerveibe választott, kinevezett 
és tisztségbe helyezett személyek. 
 

54. szakasz 
 

 A közvállalati igazgató megválasztására irányuló nyílt pályázat lebonyolításáról szóló határozatot a 
Községi Tanács javaslatára a Községi Képviselő-testület hozza meg. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozat meghozatalát a Községi Közigazgatási Hivatal révén a 
közvállalat felügyelőbizottsága is kezdeményezheti. 

A Községi Közigazgatási Hivatal a nyílt pályázati hirdetmény szövegét megküldi a Községi 
Tanácsnak. 

A nyílt pályázati hirdetménynek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a közvállalat adatait, a 
közvállalati igazgató teendőit, kinevezésének feltételeit, a munkavégzés helyét, a választási eljárásban 
értékelendő szakmai felkészültséget, ismereteket és készségeket, valamint ezek ellenőrzésének módját, a 
pályázási határidőt, a nyílt pályázatról felvilágosítással szolgáló személy adatait, a pályázaton feltüntetendő 
címzetti adatokat, valamint a pályázathoz csatolandó bizonyítékok felsorolását. 
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A közvállalati igazgató megválasztására irányuló nyílt pályázati hirdetményt a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyében, Topolya Község Hivatalos Lapjában, a Szerb Köztársaság egész területén terjesztett 
legalább egy napilapban, valamint Topolya község honlapján kell közzétenni. 

Az e szakasz 4. bekezdésében írt hirdetménynek a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való 
közzétételének határideje a közvállalati igazgató megválasztására irányuló nyílt pályázat lebonyolításáról 
szóló határozat meghozatalának napját követő nyolc napnál hosszabb nem lehet. 

A közvállalati igazgató megválasztására irányuló nyílt pályázatra a nyílt pályázatnak a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét követő 30 napon belül nyújtható be jelentkezés. 

Az elkésett, értelmezhetetlen és a megkövetelt bizonyítékok mindegyikével el nem látott 
jelentkezéseket a bizottság végzéssel elveti, amely végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 

55. szakasz 
 

Az igazgató kinevezéséről szóló végzés végleges. 
A közvállalati igazgató kinevezéséről szóló végzést indokolással együtt közzé kell tenni a Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Topolya Község Hivatalos Lapjában és Topolya község honlapján.  
 

56. szakasz 
 

A kinevezett jelölt a kinevezéséről szóló végzésnek a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
való közzétételét követő nyolc napon belül köteles tisztségbe lépni. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határidő különösen igazolt okból további nyolc nappal 
meghosszabbítható. 
 
Az igazgató megbízatása 

57. szakasz 
 

 Az igazgató megbízatása a kinevezése szerinti időszak leteltével, lemondással vagy felmentéssel 
szűnik meg.  

Az igazgató kinevezésére irányuló eljárást a kinevezése szerinti időszak letelte előtt hat hónappal, 
illetve a lemondása vagy felmentése utáni 30 napon belül kell megindítani. 
 
Az igazgató lemondása 

58. szakasz 
 

 A lemondást írásban a Községi Képviselő-testülethez kell benyújtani. 
 
Felmentés  

59. szakasz 
 

 A közvállalat igazgatójának felmentésére irányuló javaslatot a Községi Tanács nyújtja be. 
Az e szakasz 1. bekezdésében írt javaslatot a közvállalat felügyelőbizottsága is benyújthatja a 

Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervén keresztül. 
A felmentésre tett javaslatot a felmentési javaslat pontosan kifejtett okaival meg kell indokolni és 

meg kell küldeni az igazgatónak, akinek jogában áll 20 napon belül nyilatkozni az okokról, amelyek miatt a 
felmentését indítványozzák. 

Miután az igazgató lehetőséget kapott, hogy a felmentését megalapozó ok fennállásáról 
nyilatkozzon, a Községi Tanács a szükséges tények megállapítása után a Községi Képviselő-testületnek a 
megfelelő végzés meghozatalát javasolja. 

A felmentésről szóló végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, de közigazgatási per indítható ellene. 
 

60. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület a közvállalat igazgatóját a törvényben előirányzott feltételek mellett 
menti vagy mentheti fel. 
 
Az igazgató felfüggesztése 

61. szakasz 
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 Ha megbízatása alatt az igazgató ellen vádirat nyer megerősítést, a Községi Képviselő-testület a 
közvállalat igazgatójának felfüggesztéséről hoz végzést. 
A felfüggesztés az eljárás jogerős befejezéséig tart. 
 
Megbízott igazgató 

62. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület a közvállalat igazgatójának pályázat lebonyolítása útján való 
kinevezéséig vagy az igazgató felfüggesztése esetén megbízott igazgatót nevezhet ki.  

A megbízott igazgató a tisztséget egy évnél hosszabb ideig nem gyakorolhatja. 
Ugyanaz a személy megbízott igazgatóvá kétszer nem nevezhető ki. 

A megbízott igazgatónak teljesítenie kell a közvállalat igazgatójának kinevezéséhez, az e határozat 
49. szakaszában előírt feltételeket. 

A megbízott igazgató a közvállalat igazgatóját megillető minden joggal, kötelezettséggel és 
meghatalmazással rendelkezik. 
 
 
IX. VIS MAIOR MIATT BEKÖVETKEZŐ MŰKÖDÉSI ZAVAROK 
 

Üzletviteli zavarok 
 

63. szakasz 
 
A Közvállalat gazdálkodásának zavara esetén, a Községi Képviselő-testület a törvény által előírt 
intézkedéseket foganatosíthat, a Közvállalat akadálytalan működési feltételeinek biztosítása és a közérdekű 
tevékenység ellátása végett, különösképpen pedig:  

- a Közvállalat belső szervezetének megváltoztatása;  
- a Felügyelő Bizottság és az igazgató felmentése, és a Közvállalat ideiglenes szervének kinevezése;  
- bizonyos, köztulajdonban álló eszközökkel való rendelkezési jog korlátozása 
- az általános érdekű tevékenységet szabályozó törvényben meghatározott egyéb intézkedéseket. 

Hadiállapot vagy közvetlen háborús veszély esetén a Községi Képviselő-testület – a Kormány döntésével 
összhangban – a közvállalatot a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy Topolya község számára 
stratégiai jelentőségű ügyeket ellátó szervezetté nyilváníthatja. 
Abban az esetben, ha a közvállalatban vis maior következtében nem biztosítottak a rendes munkafolyamat 
megvalósításának feltételei, a Községi Képviselő-testület, amennyiben úgy értékeli, hogy emberi életre és 
egészségre vagy az emberek és a vagyon biztonságára ártalmas következmények vagy egyéb elháríthatatlan 
ártalmak következhetnek be, a törvénnyel összhangban jár el. 
 

A sztrájkhoz való jog megvalósítása 
 

64. szakasz 
 

 A közvállalatban a sztrájkhoz való jog a törvénnyel, a Közvállalat általános aktusával és az alapító 
külön aktusával összhangban valósul meg.  
 Sztrájk esetén biztosítani kell a minimális munkafolyamatot a közérdekű tevékenység végzésében.  
 A minimális munkafolyamatot a Községi Tanács határozza meg külön határozatban, a törvénnyel 
összhangban.  
 

Belső szervezet 
 

65. szakasz 
 
A Közvállalat Alapszabálya, általános okiratai és más aktusai közelebbről szabályozzák e Közvállalat belső 
szervezetét, szerveinek hatáskörét, s más, a Közvállalat működése és gazdálkodása tekintetében lényeges 
kérdéseket, a törvénnyel és a jelen határozattal összhangban.  
 

Munkaviszonyok 
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66. szakasz 

 
Az alkalmazottak munkaviszonyból eredő jogait, kötelezettségeit és felelősségét a Közvállalat kollektív 
szerződése határozza meg, a törvénnyel és az alapító okirataival összhangban. 
A Közvállalat kollektív szerződésének összhangban kell állnia a törvénnyel, általános és különleges 
kollektív szerződésekkel. 
 

Az alkalmazottak munkahelyi biztonsága és egészsége 
 

67. szakasz 
 

A munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos jogok, kötelezettségek és felelősség a törvénnyel és a 
törvény alapján hozott jogszabályokkal összhangban érvényesíthetők, részletesen pedig a kollektív 
szerződésben, a közvállalat általános aktusaiban vagy a munkaszerződésben kell szabályozni őket.  
 

Környezetvédelem 
 

68. szakasz 
 

 Tevékenységének ellátásában a közvállalat köteles biztosítani a környezetvédelemhez és a környezet 
fejlesztéséhez szükséges feltételeket, elhárítani a természeti és munkával teremtett környezeti értékeket 
veszélyeztető okokat, illetve a létrejött ártalmakat.  
A vállalatnak a környezetvédelmet szabályozó törvénnyel és az alapító előírásaival összhangban a környezet 
védelme érdekében kifejtett tevékenységét részletesen a közvállalat alapszabályában kell rendeznie. 
 

 
A vállalat munkájának nyilvánossága 

 
69. szakasz 

 
 A közvállalat a honlapján köteles közzétenni: 

1) a felügyelőbizottsági tagok, az igazgató és az ügyvezető igazgatók szakmai életrajzát; 
2) a szervezeti felépítést; 
3) az éves, illetve hároméves üzletviteli programot, valamint annak minden módosítását és 

kiegészítését, illetve – ha a közvállalatnak piaci versenytársa van – a programból készült kivonatot; 
4) az éves, illetve hároméves üzletviteli program teljesítéséről szóló negyedévenkénti beszámolókat; 
5) az éves pénzügyi beszámolót az arra jogosult könyvvizsgáló véleményével; 
6) a közvéleményt érintő egyéb információkat. 

 
 
 
 

Az információk hozzáférhetősége 
 

70. szakasz 
 

A közérdekű információk hozzáférhetőségét a Közvállalat az e területet szabályzó törvényes 
rendelkezésekkel összhangban biztosítja.  
 

Üzleti titok 
 

71. szakasz 
 

Üzleti titoknak minősülnek a Közvállalat igazgatójának vagy Felügyelőbizottságának határozata 
által megállapított okiratok és adatok, melyek felhatalmazatlan személyek részére való közlése szemben 
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állna a Közvállalat gazdálkodásának érdekével, s kárt okozna e vállalat üzleti hírnevének és érdekeinek. 
 
X. ALAPSZABÁLY ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS AKTUSOK 
 

Általános aktusok 
 

72. szakasz 
 

A Közvállalat általános aktusai az Alapszabály és más, a törvény által megállapított általános 
okiratok.  

Az Alapszabály a Közvállalat alapvető okirata. Az Alapszabályt a Felügyelőbizottság hozza, s az 
alapítóhoz nyújtja be, jóváhagyás elnyerése végett.  

A Közvállalat más általános aktusainak összhangban kell állniuk a Közvállalat Alapszabályával.  
A Közvállalat szervei vagy meghatalmazott egyénei által hozott egyedi aktusoknak összhangban 

kell állniuk a Közvállalat általános aktusaival.  
 
XI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

73. szakasz 
 

A közvállalat e határozat hatályba lépését követő 90 napon belül az alapszabályát és a többi 
általános aktust köteles összehangolni a törvénnyel és e határozattal. 
 

74. szakasz 
 

 A közvállalat e határozattal és a közvállalatokról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 
2016/15. szám) összhangban folytatja működését. 
 

75. szakasz 
 

 E határozat hatályba lépésével érvényét veszti a topolyai Komgrad Kommunális, Lakáskezelő és 
Építési Közvállalat Tf. alapítói határozatának összehangolásáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2013/6. szám). 

76. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-23/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya 

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
55. 

A köztulajdonról szóló törvény 19. szakaszának 1. bekezdése 3) pontja, 21. szakaszának 1. 
bekezdése és 27. szakaszának 10. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 2011/72., 2013/88., 2014/105., 
2016/104. – másik törvény, 2016/108. és 2017/113. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény és 2016/101. – másik törvény 
szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése 7) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és  a Topolya község köztulajdonába tartozó 
vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 5. 
szakaszának 4. bekezdése 3) pontja és 10. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2018. május 17-i ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
a Topolya község köztulajdonában lévő ingatlanoknak a topolyai Komgrad Közvállalat részére 

történő használatra bocsátásáról szóló határozat módosításáról 
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1. szakasz 

 
 A Topolya község köztulajdonában lévő ingatlanoknak a topolyai Komgrad Közvállalat részére 
történő használatra bocsátásáról szóló határozatból (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2018/8. szám) 
kitöröljük az alábbi szöveget: 
 „- 5503/1. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 
kereskedelmi épület, földszint, 2. számú külön rész, üzlethelyiség – két, meghatározatlan tevékenységű 
helyiség, 40 m2 területen, városi építési telek, Fő utca 48., bejegyezve Topolya-város k.k. 5582. számú 
ingatlanlapjába”. 
 

2. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 464-26/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya  

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
 
56. 

A közúti szállításról szóló törvény 7. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 95/46., 2001/66., 
2005/61., 2005/91., 2006/62., 2011/31. és 2015/68. – másik törvény szám), a helyi önkormányzatról szóló 
törvény 20. szakaszának 1. bekezdése 5) pontja és 32. szakaszának  1. bekezdése 6) pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye 2007/129., 2014/83. és 2016/101. szám) és Topolya község Statútuma 16. szakaszának 1. 
bekezdése 6) pontja és 42. szakaszának 1. bekezdése 7) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 
2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2018. május 17-i 
ülésén, meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

A Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozat (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 2014/10., 2016/12. és 2017/12. szám) 27. szakasza módosul, s így 
hangzik:  

A menetrend szerinti városi személyszállítás megállóhelyei a következők: 
 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Nikola Tesla Általános Iskola 
3. Csáki Lajos Általános Iskola 
4. Pravoszláv templom 
5. a Fő utcán lévő sorompó 
6. Ipari övezet 
7. Egészségház 
8. a Topolatrans garázsa a szabadkai úton 
9. a Juliska vendéglő a kishegyesi úton 
10. Csengetyűs (Mali Iđoš polje). 

 
2. szakasz 
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 A 28. szakasz módosul, s így hangzik: 
 

„A menetrend szerinti peremvárosi személyszállítás megállóhelyei a következők:  
1) A Topolya – Pacsér település – Topolya járaton: 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Gostović kávézó 
3. Tomislavci (útkereszteződés) 

 4. Cserepes (útkereszteződés) 
 5. Cserepes (gazdaság) 
 6. Sárga csikó kávézó (Bácskossuthfalva) 
 7. Helyi Közösség (Bácskossuthfalva) 
 8. Sila vállalat  
 9. Pacsér (vasút) 
           10. Pacsér (központ) 
           11. Pacsér (Zvezda) 
 

2) A Topolya – Felsőroglatica település – Topolya járaton: 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Gostović kávézó 
3. Tomislavci (útkereszteződés) 
4. Cserepes (templom) 
5. Cserepes (Új telep) 
6. Krivaja Szálloda 
7. Krivaja (Pobeda gazdaság) 
8. Felsőroglatica (temető) 
9. Felsőroglatica (központ) 

           10. Felsőroglatica (vasút) 
           11. Felsőroglatica (határőr gazdaság) 
 

3) A Topolya – Karađorđevo település – Topolya járaton: 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Nikola Tesla Általános Iskola 
3. Egészségház 
4. A Topolatrans garázsa 
5. Zobnatica  
6. Állatorvosi állomás 
7. Karađorđevo (központ) 
8. Karađorđevo (iskola) 

 
 
4 ) A Topolya – Kisbelgrád település – Topolya járaton 
1. Dr. Hadzsy János tér 

 2. Nikola Tesla Általános Iskola 
2. Egészségház 
3. A Topolatrans garázsa 
4. Zobnatica 
5. Kisbelgrád (központ) 

 
            5) A Topolya – Karkatur település – Topolya járaton: 

1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Nikola Tesla Általános Iskola 
3. Csáki Lajos Általános Iskola 
4. Vasútállomás  
5. Transzformátor a Skadar utca sarkán 
6. Karkatur (központ) 
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6) A Topolya – Zentagunaras település – Topolya járaton: 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Nikola Tesla Általános Iskola 
3. Vasútállomás 
4. Fekete iskola  
5. Szállás  
6. Csárda a Petőfi Sándor utcában 
7. Általános iskola 
8. Zentagunaras (központ) 
9. Zentagunaras (egészségház) 
10. Ivókút 

            11. Fehér kereszt 
 

          7) A Topolya – Brazilia település – Topolya járaton: 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Csáki Lajos Általános Iskola 
3. Pravoszláv templom 
4. Május 1. ÉIK 
5. Felüljáró az autóútnál 
6. Dudás szállás 
7. Njegoševo (központ) 
8. Kisvasút 
9. Brazília 
 
8) A Topolya – Kavilló  település – Topolya járaton: 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Csáki Lajos Általános Iskola 
3. Pravoszláv templom 
4. Május 1. ÉIK 
5. Felüljáró az autóútnál 
6. Dudás szállás 
7. Njegoševo (központ) 
8. Kisvasút 
9. Kopolya 
10. Gunaras (iskola) 

            11. Gunaras (központ) 
   12. Pobeda 
   13. Svetićevo 
   14. Kavilló  

9) A Topolya – Szurkos – Topolya járaton: 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Tangazdaság a kaszárnyánál 
3. Bajsa (szövetkezet) 
4. Bajsa (központ) 
5. Pannónia (központ) 
6. Duboka 
7. Szurkos 
 
10) A Topolya – Tomislavci  település – Topolya járaton: 
1. Dr. Hadzsy János tér 
2. Nikola Tesla Általános Iskola 
3. Gostović kávézó 
4. Tomislavci (központ). 

 
3. szakasz 
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 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 344-14/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya 

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke  

 
 
57. 

A hulladékgazdálkodási törvény 12. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 09/36., 
10/88. és 16/14. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése 31. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi 
Képviselő-testülete 2018. május 17-i ülésén meghozza a 
 

VÉGZÉST 
SZABADKA VÁROS, VALAMINT TOPOLYA, KISHEGYES, ZENTA, CSÓKA, 

MAGYARKANIZSA ÉS TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉGEK 2018-2028-AS IDŐSZAKRA 
VONATKOZÓ REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

 Ezennel jóváhagyjuk Szabadka Város, valamint Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek 2018-2028-as időszakra vonatkozó regionális 
hulladékgazdálkodási tervét. 
 

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Szám: 352-55/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya 

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
58. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 98. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. 
– másik törvény és 2016/101. – másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. és 20. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, 
Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2018. május 17-i ülésén meghozta az alábbi   

 
V É G Z É S T  

 

 TOPOLYA KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSA  
TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL  

 
I. 

 Ezennel felmentjük Topolya község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsának alábbi tagjait, 
2018. 05. 17-i hatállyal, megbízatásuk letelte miatt:  

- a magyar nemzeti közösség képviselője  
1. Egeresi Sándor, okl. közgazdász – elnök, Topolya, Milan Stanić u. 5. sz. 

- a szerb nemzeti közösség képviselője 
2. dr. Gruja Milošev, foglalkozás-egészségügyi szakorvos  - elnökhelyettes, Topolya, Ady Endre u. 2. sz.    
     - a montenegrói nemzeti közösség képviselője 
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3. Biljana Milić, szociális munkás - tag , Topolya, Szent István u. 50. sz. 
    - a horvát nemzeti közösség képviselője 
4. Igor Andraušić – tag, Topolya, Csantavéri út 125. sz.   

- a ruszin nemzeti közösség képviselője 
5. dr. Fejdi Jovan, orvosdoktor, belgyógyász szakorvos – tag, Zentagunaras, Park u. 15. sz.  
      - a szlovák nemzeti közösség képviselője 
6. Lacković Karolj, gimnázium – tag, Bajsa, Zöld u. 4. sz. 
 

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-65/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya  

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
 
59. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 98. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. 
– másik törvény és 2016/101. – másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. és 20. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, 
Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2018. május 17-i ülésén meghozta az alábbi   

 
V É G Z É S T  

 

 TOPOLYA KÖZSÉG NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYÜGYI TANÁCSA TAGJAINAK 
KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 

 Ezennel kinevezzük Topolya község Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsába (a továbbiakban: 
tanács) az alábbi tagokat, 4 éves mandátumra, 2018. 05. 18-i hatállyal:  

- a magyar nemzeti közösség képviselője  
1. Jablan Anikó – elnök, Topolya, Kozara u. 18. sz. 

- a szerb nemzeti közösség képviselője 
2. Milorad Teslić  - elnökhelyettes, Felsőroglatica, Kosmaj u. 12. sz.    
      
- a montenegrói nemzeti közösség képviselője 
3. Marko Radović - tag , Topolya, Zoran Đinđić tér 2/2. sz. 
    - a horvát nemzeti közösség képviselője 
4. Marko Nović – tag, Pacsér, Koszovói u. 1. sz.   

- a ruszin nemzeti közösség képviselője 
5. Tatjana Dudaš – tag, Zentagunaras, Testvériség-egység u. 1. sz.  
     - a szlovák nemzeti közösség képviselője 
6. Daniel Sakal – tag, Bajsa, Május 1-je u. 24/25. sz. 
 

II. 
A Tanács hatásköre:  

 - megtárgyalja a nemzeti egyenjogúság érvényesítésének, védelmének és fejlesztésének kérdéseit a 
törvénnyel és Topolya község Statútumával összhangban; 
 - álláspontjairól és javaslatairól tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet; 
 - véleményezi a nemzeti és etnikai közösségek jogait érintő összes határozati javaslatot; 
 - joga van arra, hogy az Alkotmánybíróság előtt eljárást indítson a Községi Képviselő-testület 
határozata vagy egyéb általános aktusa alkotmányosságának és törvényességének elbírálására, ha úgy véli, 
hogy azok közvetlenül sértik a Tanácsban képviselt szerb nemzethez és a kisebbségekhez tartozók jogait, és 
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arra, hogy a Szerbiai Legfelsőbb Bíróság előtt, azonos feltételekkel eljárást indítson a Községi Képviselő-
testület határozata vagy egyéb általános aktusa törvényességének felbecslésére.  
 

III. 
 A Tanács munkájában való részvételükért a tagoknak térítmény jár, a Topolyai Községi Képviselő-
testület képviselőit és a Képviselő-testület munkatestületeinek tagjait megillető térítmények es egyéb 
költségek összegének megállapításáról szóló határozatnak megfelelően.  

 
IV. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-66/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya  

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
 
60. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83. - másik törvény és 2016/101. - másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2018. május 17-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ 

 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE 
TOPOLYA KÖZSÉGBELI  

KÉPVISELŐJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL  
 

I. 
 Ezennel felmentjük Topolya község képviselőjét, Szombathy Zoltánt, a mezőgazdasági 
tudományok magiszterét, Pacsér, Lenin u. 32. sz. alatti lakost, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló 
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében betöltött helyéből, mivel benyújtotta 
lemondását.  

 
 

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-58/2018-V Saša Srdić, s.k. 
Kelt: 2018. 05. 17-én a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
 
61. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83. – másik törvény és 2016/101. – másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2018. május 17-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ  

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
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KÖZGYŰLÉSE TOPOLYA KÖZSÉGBELI  
KÉPVISELŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 Ezennel kinevezzük Szatmári Adrián okl. közgazdászt, Topolya, Bajsai út. 13. sz. alatti lakost, 
Topolya község képviselőjévé a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság Közgyűlésébe, a Társaság Közgyűlése mandátumának leteltéig. 
  

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-67/2018-V Saša Srdić, s.k. 
Kelt: 2018. 05. 17-én a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
 
62. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83. - másik törvény és 2016/101. – másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2018. május 17-i ülésén meghozta az alábbi 
 

VÉGZÉST 
A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS, LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 Ezennel felmentjük tisztségéből a topolyai Komgrad Kommunális, Lakáskezelő és Építési 
Közvállalat képviseletére felhatalmazott személyt, Nada Bošnjak okl. jogászt, Lipár, Svetozar Marković u. 
53. sz. alatti lakost. 
 

 
 
 

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-68/2018-V 
Kelt: 2018. 05. 17-én 
Topolya 

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
 
63. 

A természetvédelmi törvény 70. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 2010/88., 2010/91. – 
helyesb. és 2016/14. szám), Topolya Községi Képviselő-testületének a Topolya Völgyei Természeti Park 
védetté nyilvánításáról szóló határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/6. szám), a Topolya 
Völgyei Természeti Park védett területen való halászati terület kijelöléséről szóló, 519-3. számú határozat és 
Topolya Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalata Statútumának 42. szakasza alapján 
Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Kommunális és Településtervezetési és –rendezési Közvállalatának 
Felügyelőbizottsága, 2018. 04. 24-i ülésén meghozza az alábbi: 
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HATÁROZATOT 
A TOPOLYA VÖLGYEI TERMÉSZETI PARK  
VÉDETT TERÜLET HASZNÁLATI DÍJAIRÓL 

 
1. szakasz 

 
 E határozat meghatározza a Topolya Völgyei Természeti Park (a továbbiakban: természeti park) 
védett terület használati díjainak mértékét, valamint elszámolási és fizetési módját. 
 

2. szakasz 
 

 Gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy, vállalkozó vagy polgár (a továbbiakban: felhasználó), 
aki a természeti park területén a természeti értékeket kihasználva tevékenységet végez, valamint egyéb 
módon használja a védett területet és javait, Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és 
Településtervezési és –rendezési Közvállalatának díjat fizet, a természetvédelmi törvény 70. szakaszában 
foglaltak alapján, mégpedig: 
- a természeti park keretében külön rendezett terep vagy meghatározott célokra alkalmas terep használata, 
- a természeti park nevének és jelének használata, 
- a közvállalat által nyújtott szolgáltatások használata. 
 

3. szakasz 
 

 A díjat az alábbi táblázatban foglalt díjszabás szerint határozzuk meg és fizetendő: 
 

A díj tárgya és kötelezettje 
Alap 

Összeg (din) 

A. TEVÉKENYSÉGEK 

1. VENDÉGLÁTÓIPAR 

1.1. Élelemre és italra vonatkozó szolgáltatások 

1.1.1.Élelemre és italra vonatkozó szolgáltatások nyújtására 
szolgáló állandó és helyhez kötött létesítmények tulajdonosai-
felhasználói (éttermek, kávézók, bárok, diszkók, cukrászdák, 
gyorsétkezdék és egyebek)  

15 m2 területig, 
amelyen szolgáltatást 
nyújtanak, beleértve a 
hozzátartozó 
teraszokat, illetve 
kerteket / havonta 

15.000,00 

1.1.2 Élelemre és italra vonatkozó szolgáltatások nyújtására 
szolgáló állandó és helyhez kötött létesítmények tulajdonosai-
felhasználói (éttermek, kávézók, bárok, diszkók, cukrászdák, 
gyorsétkezdék és egyebek) 

15 m2-es terület felett 
az 1.1.1. pontban 
előirányzott összeg 
fizetendő, minden 
további m2-re, 
amelyen szolgáltatást 
nyújtanak, beleértve a 
hozzátartozó 
teraszokat, illetve 
kerteket / havonta 

500,00 

2. KERESKEDELEM, KÉZMŰVESSÉG, SZOLGÁLTATÁSOK  

2.1. Egyéb szolgáltató tevékenységek, mint a videojátékok, dodzsemek, körhinták, vidámparkok.  

2.1.1. Helyhez kötött szórakoztató létesítmények tulajdonosai a szórakoztató 
létesítmény, illetve tér 
területének m2-e 

300,00 
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A díj tárgya és kötelezettje 
Alap 

Összeg (din) 

szerint / havonta 

3. KÖZLEKEDÉS, VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK 

3.1. Vízi járművek és mólók 

3.1.1. Vízibiciklik tulajdonosai - felhasználói Vízibiciklinként / 
évente 

1.000,00 

* A Topolya Völgyei Természeti Park területén lévő belső rendről és őrszolgálatról szóló szabályzat 
szerint tilos motorcsónak használata, kivéve a  kezelő szükségleteire, január 1-je és május 30-a között 
tilos csónakot tartani a vízen és használni azt, kivéve a kezelő szükségleteire   

3.1.2. Bejegyzett mólók tulajdonosai – felhasználói, 20 m2-ig  m2-ként / évente 60,00 

3.1.3. Bejegyzett mólók tulajdonosai – felhasználói, 20 m2 felett  m2-ként / évente  120,00 

4. PIHENÉS, SPORT, SZABADIDŐ 

4.1. Lakókocsik tulajdonosai – használói  létesítményenként / 
évente 

1.200,00 

5. REKLÁM KIHELYEZÉSE 

5.1. A védett területen elhelyezett reklámok és tájékoztatók, kivéve a közlekedési és idegenforgalmi 
jelzések  

5.1.1. Táblák, reklámok, óriásplakátok, pannók és egyéb 
jelzések tulajdonosa  

m2-ként / évente  
15.000,00 

 
 

4. szakasz 
 

 Az éves szinten megállapított díjakat negyedévente számolják el a folyó évre vonatkozóan, s a 
kiállított számla alapján fizetik ki a törvényes határidőn belül. 
 A havi szinten fizetendő díjakat havonta számolják el, s a folyó hónap 10-ig kell kifizetni a kiállított 
számla alapján az előző hónapra vonatkozóan.  
 A megkötött szerződés alapján megállapított díjakat és fizetési módot annak rendelkezései fogják 
meghatározni. A jelen határozat 3. szakaszában lévő táblázatban előirányzott díjak áfa nélkül vannak 
kifejezve. 
 

5. szakasz 
 

 Az e határozatban megállapított díjakat Topolya Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési 
Közvállalata célirányos különszámlájára kell befizetni, a díjakból befolyt pénzeszközöket pedig a természeti 
park védelmére, fejlesztésére és előmozdítására használjuk fel, s minderre a természetvédelmi törvény 
rendelkezései alkalmazandók.  
 

6. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba, a helyi önkormányzat illetékes szervének előzetes jóváhagyása mellett.  
 
 

     Tölgyesi Huba, s.k 
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      a Felügyelőbizottság elnöke 

 
 
64. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99. és 
2017/113 szám), illetve a Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2017/30 szám) alapján, Topolya Községi Elnöke meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
I. 

A Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozatban, az 5. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0009. számú programtevékenység – 
Folyó költségvetési tartalékok, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 234. – 
Folyó költségvetési tartalékok helyrend alatt megállapított eszközökből engedélyezzük az eszközök 
átcsoportosítását összesen 124.000,00 dinár összegben a topolyai Mezőgazdasági Iskola épületén 
elvégzendő nyílászárócsere előzetes projektje kidolgozásának költségei címén, a benyújtott kérelmek és 
dokumentáció alapján.  

 
II. 

A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket átcsoportosítjuk az 5. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 9. Program: – 
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS, 2003-0001 - programtevékenység – A középiskolák működése, 920. 
feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás, 162 - Projekt kidolgozása helyrend keretében.  
 

III. 
Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 

IV. 
E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik a Társadalmi Tevékenységügyi 

Ügyosztállyal együttműködve. 
 

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

megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.   
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- Községi Elnök - 
Szám: 400-7/2018-III-3  
Kelt: 2018. 04. 13. 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor s.k.  
Topolya 

Községi Elnöke 
 
 
65. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99. és 
2017/113. szám), illetve a Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2017/30 szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
I. 
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A Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozatban, 5. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0009. számú programtevékenység – 
Folyó költségvetési tartalékok, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 234. – 
Folyó költségvetési tartalékok helyrend alatt megállapított eszközökből engedélyezzük az eszközök 
átcsoportosítását összesen 890.895,00 dinár összegben az általános iskolai alkalmazottak szolidaritási 
támogatásának költségei címén, a benyújtott kérelmek és dokumentáció alapján.  

 
II. 

A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket átcsoportosítjuk az 5. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 9. Program: ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI OKTATÁS, 2002-0001 - programtevékenység – Az általános iskolák működése, 912. feladatkör, 
01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás, 137. - A dolgozók szociális juttatásai helyrend keretében.  

III. 
Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 

 
IV. 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik a Társadalmi Tevékenységügyi 
Ügyosztállyal együttműködve. 
 

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

megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.   
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- Községi Elnök - 
Szám: 400-7/2018-III-4 
Kelt: 2018. 04. 25. 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor s.k.  
Topolya 

Községi Elnöke 
 
66. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99. és 
2017/113. szám), illetve a Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2017/30 szám) alapján, Topolya Községi Elnöke meghozza az alábbi 
 

 
VÉGZÉST 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. 
A Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozatban, 5. rész – KÖZSÉGI 

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0009. számú programtevékenység – 
Folyó költségvetési tartalékok, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 234. – 
Folyó költségvetési tartalékok helyrend alatt megállapított eszközökből engedélyezzük az eszközök 
átcsoportosítását összesen 17.410,00 dinár összegben a Bambi IEI alkalmazottai jubileumi jutalmainak 
költségei címén, a benyújtott kérelmek és dokumentáció alapján.  

 
II. 

A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket átcsoportosítjuk az 5. rész – KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.3. fejezet – A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI 
INTÉZMÉNY, 8.. Program: – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS, 2001-0001 - 
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programtevékenység – Az iskoláskor előtti intézmények nevelési és oktatási tevékenységeinek működtetése 
és megvalósítása, 911. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 416. gazdasági besorolás, 262. - Jutalmak, 
bónuszok és egyéb külön kiadások helyrend keretében.  
 

III. 
Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 

 
IV. 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik a Társadalmi tevékenységügyi osztállyal 
együttműködve. 
 

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

megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.   
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- községi elnök - 
Szám: 400-7/2018-III-5 
Kelt: 2018. 05. 07. 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor s.k.  
Topolya 

községi elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
67. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (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. és 
2017/113. szám) és Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2017/30. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője 
meghozza az alábbi 

 
VÉGZÉST 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium és Topolya Község által megkötött, 

a helyi önkormányzati programra vonatkozó költségvetési alap eszközeinek felhasználásáról szóló, 
401-00-297/49/2018-24 számú, 2018. 04. 19-i keltezésű (a mi számunk: 016-9/2018, kelt: 2018. 04. 19-én) 
Szerződés alapján, megnyitjuk az alábbi költségvetési tételt az 1. rész - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-
TESTÜLET, 16. Program – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE, Projekt: 2101-P1 
– Információs rendszer létrehozása Topolya Községi Képviselő-testülete üléseinek elektronikus 
vezetésére, 110. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 512. gazdasági besorolás, 8.1. – Gépek és felszerelés 
helyrendi ponton, 4.600.000,00 dinár tervezett összegben.    

 
II 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 
értelembe vett célirányos tőketranszfer összegét a VAT részéről községi szintű haszonra (kontó: 
733252) megnöveljük 4.600.000,00 dinárral, így 53.913.446,64 dinár helyett 58.513.446,64 dinár lesz.   
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III 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket az eszközök folyósítójával kötött szerződéssel 

összhangban használják fel.  
 

IV 
E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2018-III-5 
Kelt: 2018. 05. 7-én 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
 

Topolya Községi Elnöke 2018. 05. 7-én jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 

 
 
 
 
 
 
 
68. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (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. és 
2017/113. szám) és Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2017/30. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője 
meghozza az alábbi 

 
VÉGZÉST 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
A Tartomány Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és Topolya Község által 

megkötött, köztulajdonban lévő vízügyi létesítmények kiépítésére, rendezésére és újjáépítésére szánt 
vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló, 104-401-1244/2018 számú, 2018. 04. 26-i keltezésű (a 
mi számunk: 016-12/2018-V, kelt: 2018. 04. 26-án) Szerződés alapján, megnyitjuk az alábbi költségvetési 
tételt az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. Fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 
2. Program – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, Projekt: 1102-P4 – A vízvezeték-hálózat 
nagykarbantartása és újjáépítése ZENTAGUNARAS településen, 630. feladatkör, 07-es támogatási 
forrás, 511. gazdasági besorolás, 66.1.1. – Épületek és építmények helyrendi ponton, 4.522.068,32 dinár 
tervezett összegben.     

 
II. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 
értelembe vett célirányos tőketranszfer összegét a VAT részéről község szintű haszonra (kontó: 
733252) megnöveljük 4.522.068,32 dinárral, így 58.513.446,64 dinár helyett 63.035.514,96 dinár lesz.   
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III. 

A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket az eszközök folyósítójával kötött szerződéssel 
összhangban használják fel.  
 

IV. 
E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2018-III-6 
Kelt: 2018. 05. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
 

Topolya Községi Elnöke 2018. 05. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 

 
 
 
 
 
 
69. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (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. és 
2017/113. szám) és Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2017/30. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője 
meghozza az alábbi 

 
VÉGZÉST 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
A Tartomány Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és Topolya Község által 

megkötött, szennyvízcsatorna létesítményének kiépítésére, rendezésére és újjáépítésére szánt vissza 
nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló, 104-401-1244/2018-2 számú, 2018. 04. 26-i keltezésű (a mi 
számunk: 016-11/2018-V, kelt: 2018. 04. 26-án) Szerződés alapján, megnyitjuk az alábbi költségvetési 
tételt az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. Fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 
6. Program –KÖRNYEZETVÉDELEM, Projekt: 0401-P2 – Csatornarendszer tervezése és kiépítése 
Topolyán, 520. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 511. gazdasági besorolás, 106. – Épületek és 
építmények helyrendi ponton, 8.432.154,86 dinár tervezett összegben.     

 
II 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 
értelembe vett célirányos tőketranszfer összegét a VAT részéről község szintű haszonra (kontó: 
733252) megnöveljük 8.432.154,86 dinárral, így 63.035.514,96 dinár helyett 71.467.669,82 dinár lesz.    
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III 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket az eszközök folyósítójával kötött szerződéssel 

összhangban használják fel.  
 

IV 
E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2018-III-7 
Kelt: 2018. 05. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
 

Topolya Községi Elnöke 2018. 05. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 

 
 
 
 
 
 
 
70. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 
2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. – helyesb., 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99. és 
2017/113. szám), Topolya község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja,  2017/30. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője meghozza 
az alábbi 

 
VÉGZÉST 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, valamint Topolya Község 

által megkötött, 104-401-1244/2018-1 számú, 2018.04.26. keltezésű (a mi számunk: 016-13/2018-V, kelt: 
2018. 04. 26.), a vissza nem térítendő pénzeszközök odaítélése a köztulajdonban levő vízügyi 
létesítmények kiépítésének, rendezésének és újjáépítésének társfinanszírozásáról szóló szerződés 
alapján megnyitjuk az alábbi költségvetési tételt az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. 
fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, 1102-P6. 
projekt: A vízvezetékcsövek újjáépítése Bajsán, a II fázis része, 630. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 
511-es gazdasági besorolás, 66.2. – Épületek és építmények helyrendi pont keretein belül, 6.398.471,04 
dinár tervezett összegben. 

  
II 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 
értelemben vett célirányos tőketranszfer összegét a VAT részéről község szintű haszonra (kontó: 
733252) megnöveljük 6.398.471,04 dinárral, így 71.467.669,82 dinár helyett 77.866.140,86 dinár lesz.  
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III 

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

IV 
E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2018-III-8 
Kelt: 2018. 05. 08. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
 

Topolya Községi Elnöke jóváhagyta a 2018. 05. 08-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor s.k. 
Községi Elnök 

 
 
 
 
 
 
71. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG 
AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 02-69/2018-II-01 
Kelt: 2018. 05. 11-én 
Topolya  

 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 77. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 

2017/88. és 2018/27. szám), a gyermekek és tanulók pótlólagos tanügyi, egészségügyi és szociális 
támogatásáról szóló szabályzat 7. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2010/63. szám) és Topolya Községi 
Közigazgatási Hivataláról szóló határozat 26. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/19. szám) 
alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője meghozza az  alábbi 
 

V É G Z É S T  
A GYERMEKEK ÉS TANULÓK PÓTLÓLAGOS TANÜGYI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 

TÁMOGATÁSÁT FELMÉRŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

 A gyermekek és tanulók pótlólagos tanügyi, egészségügyi és szociális támogatását felmérő bizottság 
megalakításáról szóló, 02-2/2011. számú, 2011. 01. 10-i végzésben (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
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2011/2. szám), mely 2012. 05. 22-én 02-22/2012 szám alatt módosult, az I. pont 1. bekezdésében a 3. 
sorszám után hozzáadjuk a 4. sorszámot, amely így hangzik: 
 „Pintér Melinda, gyógypedagógus, tag”. 

 
II. 

 A gyermekek és tanulók pótlólagos tanügyi, egészségügyi és szociális támogatását felmérő bizottság 
megalakításáról szóló végzés többi rendelkezése változatlan szövegben hatályban marad. 
 

III. 
 E végzés meghozatala napján lép                         
hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 
 
 
72. 

A bányászatról és geológiai kutatásokról szóló törvény 160. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 
2015/10. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
szám), Topolya község Statútuma 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 
2012/9. és 2014/12. szám) és Topolya község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat 15. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/30. szám) alapján a Községi Tanács 2018. március 6-i ülésén 
meghozta az alábbi  

 

KÜLÖN PROGRAMOT 
TOPOLYA KÖZSÉG ÉLETSZÍNVONALÁNAK AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAG ÉS A 

GEOTERMÁLIS ERŐFORRÁS HASZNÁLATÁNAK TÉRÍTMÉNYE CÍMÉN 
MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖKBŐL TÖRTÉNŐ 2018. ÉVI ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN  

 
 

1. szakasz 
E programmal megállapítjuk a 2018. évi az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrás 

használatának térítménye címen beérkező eszközök tervezett bevételét és rendeltetését. 
 
 

2. szakasz 
A Külön program megvalósítására Topolya község 2018. évi költségvetésében az alábbi számlán 

terveztünk el eszközöket: 741510- A természeti javak használatának térítménye, melynek teljes összege 
100.000,00 dinár.  

3. szakasz 
A Külön program megvalósításához szükséges eszközök tervezett összege 100.000,00 dinár, 

melyeket Topolya 2017. évi, községi költségvetése külön részének keretében, az alábbiak alatt tervezett 
költségek egy részének fedezetére irányozzuk elő: 4.rész – Községi közigazgatás, 4.1. fejezet – Községi 
Közigazgatás, 7. program- Közlekedésszervezés és úthálózat, 0701—0002. programtevékenység – 
Úthálózat rendezése és karbantartása, 451. feladatkör, 425. gazdasági besorolás, 01, támogatási forrás, 107. 
helyrend –A községi és besorolatlan utak kátyúinak javítási költségei, pontosabban a Nikola Tesla 
utcában Topolyán. 

 
4. szakasz 

E Külön program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
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KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 31-3/2018-III 
Kelt: 2018. 03. 06-án Kislinder Gábor s.k.                                             
Topolya Községi Elnök 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Tartományi Energetikai, Építésügyi  
és Közlekedési Titkárság 
 
Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000 Újvidék 
Т: +381 21 487 4337  F: +381 21 456 653 
psegs@vojvodina.gov.rs 
 
SZÁM: 143-310-128/2018-03   Kelt: 2018. 03. 20-án 
 

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet 24. és 41. szakasza (Vajdaság 
AT Hivatalos Lapja, 14/37. és 14/54. szám – más rendelet, 16/37.) és a bányászatról és geológiai 
kutatásokról szóló törvény 160. szakaszának 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/101. szám) 
szerint, Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Osztályának 31-3/2018-III számú, 2018. 03. 06-i 
kérelme kapcsán, melyet a Topolya község életszínvonalának előmozdítása érdekében az ásványi 
nyersanyag és a geotermális erőforrás használatának térítménye címén megvalósított eszközökből a 2018. 
évre vonatkozó külön program jóváhagyása céljából juttatott el, a tartományi energetikai, építésügyi és 
közlekedési titkár kibocsájtja az alábbi   
 

JÓVÁHAGYÁST 
 

A Topolya község életszínvonalának az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrás 
használatának térítménye címén megvalósított eszközökből történő előmozdítására vonatkozó 2018. 
évi külön programra, melynek száma: 31-3/2018-III, 2018. 03. 06-i keltezéssel, amelyet Topolya Községi 
Tanácsa hozott meg 2018. 03. 06-i ülésén. 

I n d o k l á s 
 

Topolya Községi Tanácsa 2017. 03. 08-án eljuttatta a Tartományi Energetikai, Építésügyi és 
Közlekedési Titkárság számára a Topolya község életszínvonalának az ásványi nyersanyag és a 
geotermális erőforrás használatának térítménye címén megvalósított eszközökből történő 
előmozdítására vonatkozó 2018. évi külön programra irányuló jóváhagyási kérelmét, melynek száma: 
31-32018-III, 2018. 03. 06-i keltezéssel.  

Az említett kérelem kapcsán történő eljárás során, a Tartományi Energetikai, Építésügyi és 
Közlekedési Titkárság Ásványi Nyersanyag Szektorában megvizsgálták a mellékelt külön programot, s 
megállapították, hogy azt a bányászatról és geológiai kutatásokról szóló törvény 160. szakasza 5. 
bekezdésének rendeletével (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/101. szám) összhangban hozták meg. 

Az említett törvény 160. szakaszа 5. bekezdésének rendelkezése előírja, hogy az ásványi nyersanyag 
és a geotermális erőforrás használatának térítménye címén megvalósított eszközök, amelyek azon helyi 
önkormányzat bevételét képezik, amelyek területén végzik a kitermelést, azon külön program intézkedései 
alapján használhatók fel, amelyet a helyi önkormányzat illetékes szerve hoz meg a helyi község 
életszínvonalának előmozdítása érdekében, főként az infrastrukturális és az egyéb objektumok kiépítésére az 
életfeltételek javítása céljából, amelyre jóváhagyást ad a minisztérium, illetve az autonóm tartomány 
illetékes szerve. 

A fent említettek alapján, a tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkár jóváhagyja a 
Topolya község életszínvonalának az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrás használatának 
térítménye címén megvalósított eszközökből történő előmozdítására vonatkozó 2018. évi külön 
programot, melynek száma: 31-3/2018-III, amelyet Topolya Községi Tanácsa hozott meg 2018. 03. 06-i 
ülésén. 
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