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78. 
A Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) és Krivaja Helyi 
Közösség Alapszabályának 35. és 36. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13., 2014/8. és 
2017/22. szám) alapján, Krivaja Helyi Közösség Tanácsa 2018. 06. 06-i ülésén meghozta a 
 

V É G Z É S T 
 

A KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG  

TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Krivaja Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), 4 éves megbízatásra, az alábbi személyeket nevezzük ki: 

 
 1. Vlaisavlјević Ivanka, krivajai lakos, Vuk Karadžić u. 5/3., elnök 
 2. Didanović Jelena, krivajai lakos, Vuk Karadžić u. 1., tag 
 3. Uzelac Svetlana, krivajai lakos, Branko Radičević u. 5., tag 
  
  

II. 
 A Bizottság: 

- gondoskodik a választás törvényes lebonyolításáról, 
- kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi ezek tagságát, 
- utasítást ad a szavazatszedő bizottságoknak a választás lebonyolításáról, 
- technikai előkészületeket szervez a választás lebonyolítása céljából, 
- előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja, hogy a jelöltek jelöléseit a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló 

határozattal és a helyi közösség Alapszabályával összhangban állították-e össze, s nyújtották-e be, 
- megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
- megállapítja az egyes szavazóhelyek szavazólapjainak számát, 
- megállapítja a választás eredményét és a szavazatok jelöltenkénti számát, 
- megállapítja és közzéteszi a választás összesített eredményét  
- a választás összesített eredményét közzéteszi Topolya Község Hivatalos Lapjában is, az eredmény 

megállapításának napjától számított 5 napos határidőn belül,  
- egyéb, a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozat és a helyi közösség 

Alapszabálya által megszabott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés meghozatalának napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
valamint a helyi közösség hirdetőtábláján.   
  

Krivaja Helyi Közösség 
Szám: 63/2018 
Kelt: 2018. 06. 07-én 

Đorđe Čuturilo, s.k. 
Krivaja HK 

Tanácsának elnöke 
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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 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium és Topolya Község 
Idegenforgalmi Szervezete által megkötött, a Topolyai Nyár 2018 elnevezésű projekt társtámogatásáról 
szóló, 401-00-399-1/2018-08 számú, 2018. 05. 11-i keltezésű (Topolya Község Idegenforgalmi 
Szervezetének száma: 84/2018, kelt: 2018. 05. 18-án) Szerződés alapján, megnyitjuk az alábbi költségvetési 
tételt az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 5.2. fejezet – Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete, 
4. Program – TURIZMUSFEJLESZTÉS, 1502-0001. programtevékenység, 473. feladatkör, 07-es 
támogatási forrás, 424. gazdasági besorolás, 250.1. – Szakszolgáltatások – Topolyai Nyár 2018 helyrendi 
ponton, 500.000,00 dinár tervezett összegben.    

 
II 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 
értelemben vett célirányos folyó transzfer összegét a VAT részéről község szintű haszonra (kontó: 
733156) megnöveljük 500.000,00 dinárral, így 9.685.766,00 dinár helyett 10.185.766,00 dinár lesz.    

  
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-9 
Kelt: 2018. 06. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 06. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Topolya községi elnöke 
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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 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A VAT 2018. évi költségvetéséből származó eszközök átutalásáról szóló, 137-451-174/2018-04 
számú, 2018. 06. 04-i keltezésű (a mi számunk: 451-52/2018, kelt: 2018. 06. 06-án) végzés alapján, 
megnyitjuk az alábbi költségvetési tételt az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 5.4. fejezet – 
MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS, 5.4.1. FEJEZET – Topolya Község Művelődési Háza 13. 
Program – KULTÚRAFEJLESZTÉS, 1201-0001. programtevékenység, 820. feladatkör, 07-es támogatási 
forrás, 424. gazdasági besorolás, 288.1. – Szakszolgáltatások – Bábszínház helyrendi ponton, 80.000,00 
dinár tervezett összegben.    

 
II 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 
értelemben vett célirányos folyó transzfer összegét a VAT részéről községi szintű haszonra (kontó: 
733156) megnöveljük 80.000,00 dinárral, így 10.185.766,00 dinár helyett 10.265.766,00 dinár lesz.     

  
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-10 
Kelt: 2018. 06. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 06. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Topolya községi elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
81. 



Број 13. 13.06.2018. СТРАНА   583. OLDAL 2018.06.13. 13. szám 

  
 
 

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 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és Topolya község között 
megkötött, a határutak és a sárrázók rendezésének társtámogatására irányuló vissza nem térítendő 
eszközök odaítéléséről szóló, 104-401-2410/2018-05  számú, 2018. 05. 25-i keltezésű (a mi számunk: 016-
27/2018-V, kelt: 2018. 05. 25-én) szerződés alapján, megnyitjuk az alábbi költségvetési tételt az 5. rész - 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 7. Program – A 
KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, 0701-P18. Projekt: A 
határutak és a sárrázók rendezése Gunaras KK-ben, 451. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 511. 
gazdasági besorolás, 133.2. – Épületek és építmények helyrendi ponton, 1.393.413,00 dinár tervezett 
összegben.     

 
II. 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 

értelemben vett célirányos folyó transzfer összegét a VAT részéről községi szintű haszonra (kontó: 
733156) megnöveljük 1.393.413,00 dinárral, így 10.265.766,00 dinár helyett 11.659.179,00 dinár lesz.      

  
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-11 
Kelt: 2018. 06. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 06. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Topolya községi elnöke 
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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 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Szerb Köztársaság Menekültügyi és Migrációs Főbiztosság és Topolya község között 
megkötött, 9-9/656 számú, 2018. 05. 31-i keltezésű (a mi számunk: 561-2/2018-II, kelt: 2018. 05. 30-án) 
együttműködési szerződés alapján, megnyitjuk (megnöveljük) az alábbi költségvetési tételt az 5. rész - 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program – HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0001. Programtevékenység – A helyi önkormányzat és a városi községek 
működése, 130. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 472. gazdasági besorolás, 221. – A menekültek 
családi háztartásainak lakhatási és létfenntartási térítményei helyrendi ponton, 1.260.000,00 dinár 
tervezett összegben.     

 
II. 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 

értelemben vett célirányos tőketranszfer összegét a SZK részéről (kontó: 733154) megnöveljük 
1.260.000.00 dinárral, így 0,00 dinár helyett 1.260.000.00 dinár lesz, 07-es támogatási forrással.      

  
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-12 
Kelt: 2018. 06. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 06. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Topolya községi elnöke 
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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 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti 
Közösségi Titkárság, Topolya község és Pacsér Helyi Közösség között megkötött, pénzeszközök 
odaítéléséről szóló, 128-90-447/2018-05 számú, 2018. 04. 16-i keltezésű (a mi számunk: 90-10/2018-V, 
kelt: 2018. 04. 16-án) szerződés alapján, megnyitjuk  az alábbi költségvetési tételt az 5. rész - KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁS, 5.5. fejezet – Helyi közösségek, 5.5.9. fejezet – Pacsér Helyi Közösség 15. Program – 
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0002. Programtevékenység – 
Helyi közösségek, 160. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 424. gazdasági besorolás, 508.1. – 
Szakszolgáltatások – többnyelvű táblák helyrendi ponton, 150.000,00 dinár tervezett összegben.     

 
II. 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a szűkebb 

értelemben vett célirányos folyó transzfer összegét a VAT részéről (kontó: 733156) megnöveljük 
150.000.00 dinárral, így 11.659.179,00 dinár helyett 11.809.179,00 dinár lesz, 07-es támogatási forrással.      

  
III. 

 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket a településen hivatalos használatban lévő nyelveken 

írt információs táblák kidolgozási és kihelyezési költségeire fordítjuk, az eszközök folyósítójával kötött 
szerződésnek megfelelően.  
 

IV. 
 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2018-III-13 
Kelt: 2018. 06. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 06. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Topolya községi elnöke 
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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 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti 
Közösségi Titkárság, Topolya község és Bácskossuthfalva Helyi Közösség között megkötött, 
pénzeszközök odaítéléséről szóló, 128-90-709/2018-05 számú, 2018. 04. 16-i keltezésű (a mi számunk: 90-
9/2018-V, kelt: 2018. 04. 16-án) szerződés alapján, megnyitjuk  az alábbi költségvetési tételt az 5. rész - 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 5.5. fejezet – Helyi közösségek, 5.5.10. fejezet – Bácskossuthfalva Helyi 
Közösség 15. Program – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-
0002. Programtevékenység – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 424. gazdasági 
besorolás, 534.1. – Szakszolgáltatások – többnyelvű táblák helyrendi ponton, 120.000,00 dinár tervezett 
összegben.     

 
II. 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a szűkebb 

értelemben vett célirányos folyó transzfer összegét a VAT részéről (kontó: 733156) megnöveljük 
120.000.00 dinárral, így 11.809.179,00 dinár helyett 11.929.179,00 dinár lesz, 07-es támogatási forrással.      

  
III. 

 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket két- vagy többnyelvű űrlapok és egyéb publikációk 

nyomtatási költségeire fordítjuk, az eszközök folyósítójával kötött szerződésnek megfelelően.  
 

IV. 
 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2018-III-14 
Kelt: 2018. 06. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 06. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Topolya községi elnöke 
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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 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti 
Közösségi Titkárság, Topolya község és Pobeda Helyi Közösség között megkötött, pénzeszközök 
odaítéléséről szóló, 128-90-328/2018-05 számú, 2018. 04. 16-i keltezésű (a mi számunk: 90-8/2018-V, kelt: 
2018. 04. 16-án) szerződés alapján, megnyitjuk  az alábbi költségvetési tételt az 5. rész - KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁS, 5.5. fejezet – Helyi közösségek, 5.5.13. fejezet – Pobeda Helyi Közösség, 15. 
Program – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0002. 
Programtevékenység – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 424. gazdasági 
besorolás, 607.1. – Szakszolgáltatások – többnyelvű táblák helyrendi ponton, 200.000,00 dinár tervezett 
összegben.     

 
II. 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a szűkebb 

értelemben vett célirányos folyó transzfer összegét a VAT részéről (kontó: 733156) megnöveljük 
200.000.00 dinárral, így 11.929.179,00 dinár helyett 12.129.179,00dinár lesz, 07-es támogatási forrással.      

  
III. 

 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket a településen hivatalos használatban lévő nyelveken 

írt információs táblák kidolgozási és kihelyezési költségeire fordítjuk, az eszközök folyósítójával kötött 
szerződésnek megfelelően.   

 
IV. 

 
E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2018-III-15 
Kelt: 2018. 06. 8-án 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 06. 8-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Topolya községi elnöke 
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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 

 
V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és Topolya község között 
megkötött, a köztulajdonban lévő vízilétesítmények kiépítésének és újjáépítésének társtámogatására 
irányuló vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló, 104-401-1067/2017-04  számú, 2017. 07. 06-
i keltezésű (a mi számunk: 016-36/2017-V, kelt: 2018. 07. 07-én) szerződés alapján, megnyitjuk 
(megnöveljük) az alábbi költségvetési tételt az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 5.1. fejezet – 
Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, 1102-P5. Projekt: A 
régi vízvezetékcsövek cseréje Zentagunara település egy részén, 160. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 
511. gazdasági besorolás, 66.1. – Épületek és építmények helyrendi ponton, 1.071.108,86 dinár tervezett 
összegben (a helyrenden összesen: 1.587.137,65 + 1.071.108,86 = 2.658.246,51 dinár).     

 
II. 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 

értelemben vett célirányos tőketranszfer összegét a VAT részéről községi szintű haszonra (kontó: 
733252) megnöveljük 1.071.108,86 dinárral, így 77.866.140,86 dinár helyett 78.937.249,72 dinár lesz.      

  
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-16 
Kelt: 2018. 06. 12-én 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 06. 12-én jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Topolya községi elnöke 
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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 
KÖZIGAZGATÁS, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A 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 115.000,00 dinár összegben ingatlan beszerzési költségeinek finanszírozása 
címén, a mellékelt dokumentációval összhangban.  

 
II. 

 
A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket átcsoportosítjuk az 5. rész – KÖZSÉGI 

KÖZIGAZGATÁS, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 1.. Program:– LAKHATÁS, 
TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS, 1101-P5 projekt: Ingatlan beszerzése, 620. 
feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás, 35 – Épületek és építmények helyrend 
keretében.  
 

III. 
 

Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 
 

IV. 
 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

V. 
 

E végzést továbbítjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.   

 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
- községi elnök - 
Szám: 400-7/2018-III-6  
Kelt: 2018. 06. 12-én 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor s.k.  
Topolya 

községi elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
88. 

Szerb Köztársaság  
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KORRUPCIÓELLENES 
ÜGYNÖKSÉG 

Szám: 014-020-00-0123/17-11 
Kelt: 2017. 12. 14-én 

Milica cárnő 1. 
Belgrád 

 
 A Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény 5. és 15. szakaszának (SZK Hivatalos Közlönye, 
08/97., 10/53., 11/66. – AB, 13/112. – hiteles értelmezés és 15/8. – AB szám) rendelkezései alapján, a 
Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény megsértésének fennállásáról szóló döntéshozatal eljárásában 
Kislinder Gábor topolyai lakos ellen 2017. 12. 14-én a Korrupcióellenes Ügynökség megbízott igazgatója 
meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 

 I. MEGÁLLAPÍTJUK, hogy Kislinder Gábor, Topolya községi elnöke a Korrupcióellenes 
Ügynökségről szóló törvény 27. szakaszának és 32. szakasza 1. bekezdésének rendelkezéseivel ellentétesen 
járt el, oly módon, hogy Topolya községi elnöki minőségében 2015. 07. 17-én meghozta a 94. számú 
végzést, amely alapján a topolyai Kék Duna Alapítványnak, amelynek társalapítója, e község 
költségvetéséből 200.000,00 dinárt fizettek ki a toleranciatábor megtartására, s az érdek-összeütközésről, 
amely az említett helyzetben fennállt, nem értesítette írásban a Korrupcióellenes Ügynökséget, 
 
 így a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény 51. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései 
alapján kiszabja számára 
 

A TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE KÖZTISZTSÉGBŐL VALÓ FELMENTÉSRE VONATKOZÓ 
AJÁNLÁS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELÉNEK INTÉZKEDÉSÉT 

 
 II. A rendelkező rész és e végzés tömör indokolása megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében és Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 III. E végzés közzétételének költségeit Kislinder Gábor fedezi.  
 

Indokolás 
 

 Kislinder Gábor, Topolya községi elnöke ellen, a 2017. 06. 26-i értesítés és az értesítés 2017. 10. 
09-i kiegészítése értelmében hivatali kötelességből eljárás indult annak meghatározására, hogy fennáll-e a 
Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény (a továbbiakban: az ügynökségről szóló törvény) 33. szakasza 
2. bekezdése és 27. szakasza és 32. szakasza 1. bekezdése rendelkezéseinek amiatti megsértése, hogy a 
Topolya községi elnöke köztisztség mellett, amely állandó munkát igényel, betölti a topolyai Kék Duna 
Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) Igazgatóbizottságának tagi tisztségét, s amiatt, hogy Topolya 
községi elnöke minőségében 2015. 07. 17-én 94. szám alatt végzést hozott, amely alapján az Alapítványnak, 
amelynek társalapítója, e község költségvetéséből 200.000,00 dinárt fizettek ki, s az érdek-összeütközésről, 
amely az említett helyzetben fennállt, nem értesítette írásban a Korrupcióellenes Ügynökséget (a 
továbbiakban: ügynökség). 
 Az eljárás megindításáról szóló értesítést követő nyilatkozatában a nevezett elmondta, hogy 2014 
júniusáig volt az alapítvány Igazgatóbizottságának tagja, amikor személyes kérelem alapján felmentették 
ebből a tisztségből. Elmondta, hogy az alapítványt részben Topolya község költségvetéséből finanszírozzák, 
hogy az alapítvány 2014. 09. 16-án kérvényezte a pénzügyi támogatást Topolya községtől, s az elrendelő 
167. számú végzésével 2014. 09. 17-én jóváhagyta a pénzeszközök kifizetését ennek az alapítványnak 
200.000,00 dinár összegben, továbbá 2015. 07. 15-én azonos kérelmet nyújtott be az alapítvány, s a községi 
elnök 94. számú végzésével 2015. 07. 17-én jóváhagyták ennek az alapítványnak a kifizetést Topolya 
községi költségvetéséből 200.000,00 dinár összegben.  
 Topolya Községi Képviselő-testülete 02-137/2014-V. számú, 2014. 12. 15-i és 02-38/2016-V. 
számú, 2016. 06. 09-i végzésébe való betekintés által megállapítást nyert, hogy Kislinder Gábor 2014. 12. 
15-től látja el Topolya községi elnöki köztisztségét. 
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 A Gazdasági Nyilvántartások Ügynöksége által vezetett Gazdasági Alanyok Jegyzékébe történő 
betekintés által megállapítást nyert, hogy Kislinder Gábor az alapítvány társalapítója, valamint az említett 
jegyzékbe úgy van bejegyezve, mint ennek az alapítványnak az igazgatóbizottsági tagja.  
 Kislinder Gábor nyilatkozatát és az alapítvány elnökének 2017. 07. 14-i nyilatkozatát olvasva 
megállapítást nyert, hogy Kislinder Gábor 2014 júniusáig volt az alapítvány igazgatóbizottságának tagja, 
amikor benyújtott lemondása alapján felmentették az említett tisztségből, ami óta nem vesz részt ennek az 
alapítványnak az igazgatóbizottsági ülésein, ami miatt az ügynökség ennek a ténynek a viszonylatában nem 
határozott az ügynökségről szóló törvény 33. szakasza 2. bekezdése rendelkezéseinek megsértéséről.  
 Kislinder Gábor nyilatkozatát olvasva, és a 2015. 07. 17-i, 94. számú végzésbe való betekintés által, 
amely végzést a nevezett írt alá Topolya községi elnöke minőségében, megállapítást nyert, hogy ennek a 
végzésnek az alapján az alapítványnak, amelynek társalapítója, e község költségvetéséből 200.000,00 dinárt 
fizettek ki a toleranciatáborra.  
 Az ügynökségről szóló törvény 2. szakasza értelmében kapcsolatban álló személy, többek között, 
minden jogi személy, amelyről megalapozottan gondolható, hogy érdekből áll kapcsolatban a 
tisztségviselővel, magánérdek bármilyen haszon vagy kedvezmény a tisztségviselő vagy a vele kapcsolatban 
álló személy számára, az érdek-összeütközés pedig az a helyzet, amelyben a tisztségviselő magánérdeke a 
közérdeket veszélyeztető módon befolyásolja, befolyásolhatja, vagy úgy tűnik, hogy befolyásolja a 
tisztségviselő eljárását a köztisztség ellátásában.    
 Konkrét esetben az alapítvány, amelynek jogi személyi minősége van, Kislinder Gáborral 
kapcsolatban álló személy, tekintettel arra, hogy a társalapítója, amit a nevezett sem vitat.   

Az Ügynökségről szóló törvény 27. szakaszának rendelete előírja, hogy a tisztségviselőknek oly 
módon kell végezniük köztisztségüket, hogy a közérdek ne legyen alárendelve a magánérdekeknek, továbbá, 
hogy azokhoz az előírásokhoz kell tartaniuk magukat, amelyek előírják jogaikat és kötelességeiket, hogy ki 
kell alakítaniuk és fenntartaniuk a polgárok bizalmát a lelkiismeretes és felelősségteljes módon végzett 
köztisztségük során, hogy el kell kerülniük azon személyektől való függőség viszonyát, amely 
befolyásolhatja pártatlanságukat köztisztségük gyakorlása során, és abban az esetben, ha nem tudják 
elkerülni az ilyen kapcsolatot, vagy ilyen kapcsolat már létezik, meg kell tenniük mindazt, ami a közérdek 
védelméhez szükséges, és nem használhatják a köztisztségüket, hogy bármilyen juttatást vagy hasznot 
szerezzen maguknak vagy a hozzájuk kapcsolódó személynek. 

Ugyanezen Törvény 32. szakasza 1. bekezdése előírja a tisztségviselők azon kötelességét, hogy a 
hivatalba lépése, illetve köztisztségének végzése során, nyolc napon belül írásban értesítenie kell a 
felettesét, valamint az Ügynökséget a kételyt illetően az érdek-összeütközés meglétéről, amely vele vagy a 
vele kapcsolatban álló személlyel kapcsolatos. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 129/07, 83/14 – más. törv. és 
101/16) 44. szakasz rendelkezései előírják, hogy a községi elnök képviseli a községet és eljár a község 
nevében; javasolja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdések megoldásának módját; utalványozói 
jogokat gyakorol a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban; irányítja és összehangolja a községi 
közigazgatási hivatal munkáját. és egyedi aktusokat hoz, melyek meghozatalára törvényben, statútumban 
vagy más képviselő-testületi aktusban felhatalmazták, továbbá ugyanazon törvény 45. szakaszának 4. 
bekezdése, illetve 46. szakasza rendelkezéseinek értelmében a községi elnök a tisztsége szerint a községi 
tanács tagja, valamint, hogy a községi tanács javasolja a statútumot, költségvetést, valamint más képviselő-
testületi aktusokat; közvetlenül végrehajtja és gondoskodik a képviselő-testületi határozatok és más aktusok 
végrehajtásáról; felügyeletet gyakorol a községi közigazgatási hivatal munkája felett, megsemmisíti vagy 
felfüggeszti a községi közigazgatási hivatalnak törvény- vagy statútum ellenes aktusát, illetve más községi 
képviselő-testületi általános aktusba vagy határozatba ütköző aktusát; a község hatáskörébe tartozó 
közigazgatási ügyekben másodfokú közigazgatási eljárásban dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és 
más szervezetek jogairól és kötelességeiről.   
 Figyelembe véve a fent említetteket, az említett személy az által meghozott  végzéssel ezen község 
költségvetéséből 200.000,00 dinárt utalt át azon alapítványnak, melynek társalapítója, a tolerancia tábor 
szükségleteire, s így olyan érdek-összeférhetetlenségi helyzetbe került, amely - még ha nem is befolyásolta - 
hatással lehetett a köztisztségi tevékenység gyakorlására, mivel Topolya Községi Elnöke képviseli a 
községet és eljár a község nevében; utalványozói jogokat gyakorol a költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatban, valamint Topolya Községi Tanácsa tagjaként a község hatáskörébe tartozó közigazgatási 
ügyekben másodfokú közigazgatási eljárásban dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek 
jogairól és kötelességeiről, s ezáltal kockáztatva a polgárok bizalmát köztisztségének becsületes és 
felelősségteljes végzésében, ami pedig ellentétben áll az Ügynökségről szóló törvény 27. szakaszával. 
 
 Az illető személy tisztségviselőként, mindenekelőtt köteles volt elkerülni az érdek-
összeférhetetlenséget, viszont mivel meghozta a Végzést, mely alapján a község költségvetéséből 200.000, 
dinárt utaltak át az Alapítvány számára, köteles lett volna, hogy az érdek-összeütközésről, amely az adott 
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esetben kialakult, írásban értesítse az Ügynökséget, amit nem tett meg, s amelyet leellenőriztünk az 
Ügynökség hivatali nyilvántartásában, ezáltal pedig megszegte az Ügynökségről szóló törvény 32. szakasz 
1. bekezdésének rendelkezését. 
 A döntés meghozatala során a jelölt nyilatkozatát értékelték, de megállapítást nyert, hogy nem 
befolyásolták a döntésüket ebben a jogi ügyben. Nem befolyásoló az a feltételezés sem, mely szerint az 
említett személy, mielőtt az említett köztisztségbe került volna, 2014.09.17.-i keltezésű végzéssel 
megegyező összegű eszközöket utaltak át az Alapítványnak, ezen Alapítvány megegyező kinézetű kérvénye 
alapján, mivel az említett személy köztisztségének végzése során meghozott egy végzést, mely alapján az 
Alapítvány számára, melynek társalapítója, kifizetésre került az említett összeg, s ezáltal érdek-összeütközés 
helyzete alakult ki, figyelembe véve, hogy az adott esetben magánérdeke is volt az ügyben, ami hatást 
gyakorolhatott volna a döntésére a köztisztségének gyakorlása során, s ennek folytán köteles lett volna az 
említett végzés meghozatala előtt, az érdek-összeütközés gyanújáról értesíteni az Ügynökséget, függetlenül 
attól, hogy a tisztségbe lépése előtt az Alapítványnak megegyező összegű eszközt ítéltek oda ezen község 
költségvetéséből az Alapítvány megegyező kinézetű kérvény alapján. 

Az illető személy összes többi kijelentését szintén értékelték, de a becslések szerint nem volt 
hatással a döntés másképp történő meghozatalára. 

Az említett személyre vonatkozó intézkedésről való döntés során a becslések szerint a figyelmeztető 
intézkedés elrendelése nem érné el az Ügynökségről szóló törvény végrehajtásának célját, mivel Topolya 
községi elnöki köztisztségén keresztül biztosított az érintett személy számára bizonyos előnyöket, s melyek 
következményeit nem lehet elhárítani, ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a felmentéssel 
kapcsolatos intézkedések nyilvános megjelentetése az egyetlen megfelelő intézkedés a konkrét ügyben, s így 
ugyanezen törvény 51. szakasza 1. bekezdésének és az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 
(SzK Hivatalos Közlönye 18/16. szám) 136. szakasza 1. bekezdésének rendeletei alapján, az Ügynökségről 
szóló törvény 3. szakaszának 4. bekezdésével kapcsolatban, ezen végzés I. bekezdésé rendelkező részében 
foglaltak alapján hozták meg a döntést. 

Ezen végzés II és III szakasz rendelkező része az Ügynökségről szóló törvény 54. szakaszának 3. és 
4. bekezdése alapján lett meghozva. 
 
JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS: 
Ezen végzés ellen folyamodvány nyújtható be 
 az Ügynökség Bizottságához, a jelen végzés  
átvételétől számított 15 napon belül.  
A folyamodvány közvetlenül az Ügynökségnek 
 vagy postai úton adható át. 

Verka Atanasković, s.k. 
     P.H. 

MEGBÍZOTT IGAZGATÓ 
 
 
89. 

Az eredeti szöveggel összevetve megállapítást nyert, hogy hiba van a Topolya község területén való 
közúti személyszállításról szóló határozat módosításáról szóló, 344-14/2018-V számú, 2018. 05. 17-i 
határozatban, amely Topolya Község Hivatalos Lapjának 2018/11.1. számában jelent meg, ezért elvégezzük 
az alábbi 
 

HELYESBÍTÉST 
a Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozat módosításáról szóló 

HATÁROZAT 
esetében 

 
I. 
 

 A Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozat módosításáról szóló, 
344-14/2018-V számú, 2018. 05. 17-i határozatban, amely Topolya Község Hivatalos Lapjának 2018/11.1. 
számában jelent meg, elvégezzük az alábbi helyesbítést:  
 
 Az 1. szakasz 1. bekezdésében a (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 2014/10., 
2016/12. és 2017/12. szám) szöveg helyett a (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 2014/10., 
2016/12., 2017/12. és 2017/20. szám) szöveg kell, hogy álljon. 
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II. 

 
 E helyesbítés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

A Községi Szervek Teendőivel  
és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály 

 
 

  
Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 
Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 
2018. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 
költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
78. Végzés a Krivaja Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító bizottság 

tagságának kinevezéséről 580 
   

79. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról  581 
   

80. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 582 
   

81. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 583 
   

82. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 584 
   

83. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 585 
   

84. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 586 
   

85. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 587 
   

86. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 588 
   

87. Végzés a folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról 589 
   

88. A Korrupcióellenes Ügynökség végzése 590 
   

89. Helyesbítés a Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló 
határozat módosításáról szóló határozat esetében 592 


