SZENTTAMÁS KÖZSÉG
HIVATALOS LAPJA
XLII. évfolyam

Szenttamás, 2009. 12. 15.
megjelenik szükség szerint

8. szám

99.
A helyi választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007.
sz.), Szenttamás Község alapszabályzata 40. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/08. sz.) és Szenttamás Község Képviselőtestülete ügyrendjének 83. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/08. sz.) alapján Szenttamás Község Képviselő-testülete a 2009.
dec. 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TAGJA MEGBIZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL
1.szakasz
Megállapítják, hogy NASTIĆ ĐURÓNAK, halála miatt, megszűnik megbízatása Szenttamás Község Képviselő-testülete tagjaként
2009.szept. 22-én.
2.szakasz
Ezt a határozatot meg kell jelentetni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
013-4/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

100.
A helyi választásokról szóló törvény 56. szakasza a 48. szakasszal kapcsolatban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007.
sz.), Szenttamás Község alapszabályzata 34. szakaszának 2. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/08. sz.) és Szenttamás Község
Képviselő-testülete ügyrendjének 6. és 10. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/08. sz.) alapján Szenttamás Község Képviselőtestülete a 2009. dec. 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TAGJA MEGBIZATÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRÓL
1.szakasz
Ezzel a határozattal igazolják
Sremčev Žarko, Turja, Vasút u. 32., PETSZ: 0504965830039
megbízatását Szenttamás Község Képviselő-testülete tagjának, akit a 2008. máj. 11-én és 2008. máj. 18-án megtartott
választásokon választottak meg, és aki minden jogra és kötelességre jogosult, mint Szenttamás Község Képviselő-testületének tagja.
2.szakasz
Szenttamás Község Képviselő-testülete tagjának megbízatása Szenttamás Község Képviselő-testülete 2008. jún. 12-én megtartott
alakuló ülésén igazolt többi képviselő megbízatásának megszűnéséig tart
3.szakasz
Ezt a határozatot meg kell jelentetni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
013-5/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

101.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007.
sz.), Szenttamás Község alapszabályzata 40. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/08. sz.) és
Szenttamás Község Képviselő-testülete ügyrendje 83. szakaszának 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/08. sz.) alapján
Szenttamás Község Képviselő-testülete a 2009. dec. 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG 2010. ÉS 2014. KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGHOZATALÁRÓL
1.szakasz
Ezzel a határozattal meghozzák Szenttamás Község 2010. és 2014. közötti fejlesztési stratégiáját.
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8. szám

2009.12.15.

2.szakasz
Ennek a határozatnak szerves részét képezi Szenttamás Község 2010. és 2014. közötti fejlesztési stratégiája.
3.szakasz
Ezt a határozatot meg kell jelentetni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
016-8/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

102.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 63. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.), a
helyi önkormányzatról szóló törvény 20. és 32. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.), Szenttamás Község
alapszabályzata 15. és 40. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) és Szenttamás Község Képviselő-testülete
ügyrendjének 83. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008) alapján Szenttamás Község Képviselő-testülete 2009. december 15én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HARMADIK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL A 2009. ÉVRE
I.ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. szakasz
Szenttamás Község 2009. évi költségvetéséről szóló határozat 1. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 9/2008 és 2/2009
sz.) (a további szövegben: Határozat) megváltozik és így hangzik:
„1.szakasz
Szenttamás Község 2009. évi költségvetésének összbevételét 294.400.000,00 din értékben tervezik.”
2.szakasz
A Határozat 2. szakasza megváltozik és így hangzik:
„2.szakasz
A költségvetés jövedelmeit és bevételeit, a források szerint, a következő összegekben tervezik:
000 din-ban
Kontó
321000
321121
711000
711110
711120
711140
711190
713000
713120
713310
713420
713610
714000
714420
714430
714440
714510
714560
714570
716000
716110
733000
733151
733156
741000
741150
741522
741530
741550
742000
742152

KONTÓ NEVE
Jövedelem fölösleg, bevételi többlet a 2008-as évből
Jövedelem fölösleg, bevételi többlet a 2008-as évből
ÖSSZESEN 321000
Jövedelem utáni adó, haszon és kapitális haszon
Fizetések utáni adó
Az önálló tevékenységek jövedelmei utáni adó
Jövedelem utáni adó
Más jövedelem utáni adó
ÖSSZESEN 711100
Vagyon utáni adó
Vagyon utáni adó
Öröklés és ajándék utáni adó
Kapitális transzakció utáni adó
Akciók utáni adók
ÖSSZESEN 713000
A javak és a szolgáltatások utáni adó
A vendéglőkben szervezett zenés műsorok utáni kommunális illeték
Reklámtáblák használata utáni kommunális illeték
Tűzvédelmi eszközök
Gépjármű utáni adó
Községi és városi térítmények
Községi és városi kommunális illetékek
ÖSSZESEN 714000
Más adók
Cégjelzés utáni kommunális illeték
ÖSSZESEN 716000
A hatalom más szintjeiről való átutalás
Folyó átutalások a hatalom más szintjéről a község részére -köztársaság
Folyó átutalások a hatalom más szintjéről a község részére-tartomány
ÖSSZESEN 733000
Vagyonból eredő jövedelem
A község költségvetése eszközeinek kamata
Az állami mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó jövedelem
Az építkezési területek és helyek utáni térítések
Az általános érdekű javak használata utáni térítés - nafta
ÖSSZESEN 741000
A javak és szolgáltatások eladásából származó jövedelem
Az állami tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem

Terv 2009-re

Struktúra
%-ban

703
703

0,24

49.459
5.360
11.800
8.714
75.333

25,59

16.000
1.800
15.200
100
33.100

11,24

20
50
170
8.230
700
130
9.300

3,16

800
800

0,27

38.638
2.500
41.138

13,97

800
79.150
8.000
15.041
102.991

34,98

6.000
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Községi adminisztratív illetékek
Az építkezési területek rendezésének térítményei
A községi igazgatósági szervek jövedelmei
ÖSSZESEN 742000
Pénzbüntetések és elkobzott vagyoni haszon
Pénzbüntetésekből eredő jövedelem községi szinten
ÖSSZESEN 743000
Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai
Folyó önkéntes átutalások magán- és jogi személyektől
Kapitális önkéntes átutalások magán- és jogi személyektől
ÖSSZESEN 744000
Vegyes és határozatlan jövedelem
Más jövedelmek a község javára
ÖSSZESEN 745000
Hazai pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel
Hazai akciók és más tőke eladásából származó bevétel
ÖSSZESEN 921000
ÖSSZBEVÉTEL DIN-BAN

743000
743350
744000
744150
744250
745000
745151
921000
921900

8. szám

2009.12.15.
2.120
1.000
5.180
14.300

4,86

100
100

0,04

1.135
10.000
11.135

3,78

4.500
4.500

1,53

1.000
1.000
294.400

0,34
100,00

3.szakasz
A Határozat 3. szakasza megváltozik, és a következőképp hangzik:
„3.szakasz
A költségvetés kiadásait, az alaprendeltetések szerint, a következő összegekben határozzák meg:
000 din-ban
Kontó
411000
412000
414000
415000
417000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
451000
454000
463000
472000
481000
482000
485000
499000
511000
512000
513000

A KONTÓ NEVE

Terv 2009-re

A dolgozók fizetései és járulékai
Szociális járulékok a munkáltató terhére
A dolgozók szociális juttatásai
A dolgozók útiköltségei a munkára és a munkáról
A képviselők térítményei
Állandó kiadások
Útiköltségek
Szerződés szerinti szolgáltatások
Speciális szolgáltatások
Folyó javítások és az objektumok és felszerelések karbantartása
Anyag
A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek segélyezése
A magánvállalatok segélyezése
A hatalom többi szintjének dotálása
A költségvetésből történő szociális védelem térítményei
A többi nem jövedelmező szervezet dotálása
Adók, kötelező illetékek
Az állami szervek által okozott károk megtérítései
A költségvetés tartalékainak eszközei
Beruházó befektetések
Berendezés vásárlás
Többi alapeszköz
ÖSSZKIADÁSOK DIN-BAN

69.422
13.554
2.024
4.767
636
23.658
2.902
12.792
7.659
5.739
8.681
108.718
2.548
1.396
7.685
6.853
867
1.002
3.264
2.342
3.763
4.128
294.400

Struktúra
%-ban
23,58
4,60
0,69
1,62
0,22
8,04
0,99
4,35
2,60
1,95
2,95
36,93
0,86
0,47
2,61
2,33
0,29
0,34
1.11
0,79
1,28
1,40
100,00

II.SAJÁTOS RÉSZ
4.szakasz
A Határozat 4. szakasza megváltozik és a következőképp hangzik:
„4.szakasz
A költségvetés eszközeit 294.400.000,00 din összegben és a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználóinak kiegészítő
tevékenységeiből származó jövedelmét 46.401.000,00 din értékben a felhasználók között a következőképp osztják szét:
000 din-ban
Pozició

Gazd.
oszt.

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

411
412
414
415
417
421
422
423
424
424
425

Leírás
3
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSÉGI KÖZJOGVÉDELEM
Dolgozók fizetései és járulékai
Szociális járulék a munkáltató terhére
A dolgozók szociális juttatásai
A dolgozók útiköltségei a munkára és a munkáról
A képviselők térítései
Állandó kiadások
Útiköltségek
Szerződéses szolgáltatások
Specializált szolgáltatások
Specializált szolgáltatások - épületbontások
Folyamatban lévő javítások és karbantartások

Költségvetés
eszközei
4
35.767
6.971
1.060
400
636
3.178
1.700
7.340
2.830
500
2.710

Kiegész.j
övedel.
való
kiad.
5

Eszközök
összege
6
35.767
6.971
1.060
400
636
3.178
1.700
7.340
2.830
500
2.710
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

426
472
472
472
482
511
512
513
513

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

415
421
422
423
424
425
426
472
472
512
513

32

472

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

415
421
422
423
424
425
426
472
472
485
512

44
44/1
45
46
47
48
49
49/1
50

414
415
421
422
423
425
426
485
512

51
52
53
54
55
56
56/1
57

415
421
422
423
425
426
485
512

58
59
60
61
62
63
64
65

415
421
422
423
425
426
485
512

66
67
68
69
70
71
72
73

411
412
414
415
421
421
422
423
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Anyag
A középiskolások útiköltségeinek megtérítése a költségvetésből
Csomagok az újszülöttek részére
Egyszeri segély
Adók, kötelező illetékek
Beruházási befektetések
Felszerelés vásárlás
Más alapeszközök
Urbanisztikus tervek
1.01. FEJEZET ÖSSZ. – KÖZ. KÖZIGAZGATÁS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 130
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó költségek
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások
Specializált szolgáltatások
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Speciális osztályok tanulóinak útiköltségei
Az ösztöndíjak megtérítése a költségvetésből
Felszerelés vásárlása
Más alapeszközök
1.02. FEJEZET ÖSSZESEN – KÖZÉPISK. OKTAT. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 920
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
Közös költségek
V. Karadžić Általános Iskola Szenttamás
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó költségek
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások
Specializált szolgáltatások
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Speciális osztályok tanulóinak útiköltségei
Egyszeri segély
Az állami szervek okozta károk térítése
Felszerelés vásárlása
J. J. Zmaj Általános Iskola Szenttamás
A dolgozók szociális juttatásai
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó költségek
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Az állami szervek okozta károk térítése
Felszerelés vásárlása
P. Drapšin Általános Iskola Turja
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó költségek
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Az állami szervek okozta károk térítése
Felszerelés vásárlása
Žarko Zrenjanin Uča Általános Iskola Nádalja
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó költségek
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Az állami szervek okozta károk térítése
Felszerelés vásárlása
1.03. FEJEZET-ÁLT. ISKOLAI OKT. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 912
ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS
Radost Iskoláskor Előtti Nevelési és Oktatási Intézmény Szenttamás
A dolgozók fizetése és pótlékai
Szociális járulék a munkáltató terhére
Dolgozók szociális juttatásai - végkielégítés
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó kiadások
A hivatalos helyiségek lakbéreinek költségei
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások

2009.12.15.
3.520
2.686
1.270
636
477
2.342
1.527

8. szám
2.000

200
3.800
79.350

2.200

3.520
4.686
1.270
636
477
2.342
1.527
200
3.800
81.550

700
1.010
140
136
238
134
430
382
139
408
13
3.730

700
1.010
140
136
238
134
430
382
139
408
13
3.730

920
5.130
750
2.140
60
250
58
228
664
170
10
510
290
4.697
30
850
2.420
68
286
254
318
147
324
2.683
700
876
89
37
276
246
223
236
2.472
500
1.026
70
162
160
226
122
206
15.902

920
5.130
750
2.140
60
250
58
228
664
170
10
510
290
4.697
30
850
2.420
68
286
254
318
147
324
2.683
700
876
89
37
276
246
223
236
2.472
500
1.026
70
162
160
226
122
206
15.902

16.940
3.285
408
410
654

16.940
3.285
408
410
654

177
318

104
2.635

281
2.953
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74
75
76
77
78
79
80

424
425
426
472
482
411
512

81
82
83
84
85
86
87
88
89

411
412
414
415
421
422
423
424
424

90
91
92
93
94

425
426
481
482
512

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

411
412
414
421
422
423
424
425
426
482
512
513

107

421

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
481
482
512
523

122

481

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

463
415
421
423
426
472300
472600
472700
472800
472900
472
482
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Specializált szolgáltatások
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
A harmadik gyerek után járó juttatások a költségvetésből
Adók, kötelező illetékek
A négyórás program eszközei
Felszerelés vásárlás
1.04. FEJEZET-ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKT.: A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 911
MŰVELŐDÉS
Szenttamási Művelődési Otthon
A dolgozók fizetése és pótlékok
Szociális járulék a munkáltató terhére
Dolgozók szociális juttatásai
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó költségek
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások
Művelődés szolgáltatásai
Művelődés szolgáltatásai – tambura fesztivál
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Nem jövedelmező szervezetek dotálása – ME-ek
Adók, kötelező illetékek és büntetések
Felszerelés vásárlás
Szenttamási Népkönyvtár
A dolgozók fizetése és pótlékok
Szociális járulék a munkáltató terhére
Dolgozók szociális juttatásai
Állandó kiadások
Hivatalos utak költségei
Információs szolgáltatások – könyvkiadói tevékenység
Művelődés szolgáltatásai - rendezvények
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Adók, kötelező illetékek
Felszerelés vásárlás
Más alapeszközök - könyvvásárlás
Zentai Történelmi Levéltár
Állandó költségek és felszerelés
1.05. FEJEZET-MŰVELŐDÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 820
TESTNEVELÉS
Testnevelési, Szabadidő és Idegenforgalmi Intézmény
A dolgozók fizetése és pótlékok
Szociális járulék a munkáltató terhére
Dolgozók szociális juttatásai
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó költségek
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások
Sportszolgáltatások – iskolai versenyek
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Nem jövedelmező szervezetek dotálása - sportegyesületek
Adók, kötelező illetékek
Felszerelés vásárlás
Áruvásárlás
Testnevelést és sportot finanszírozó alap
Nem jövedelmező szervezetek dotálása - sportegyesületek
1.06. FEJEZET-TESTNEVELÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 850
SZOCIÁLIS VÉDELEM
Szenttamás Község Szociális Központja
A dolgozók fizetése és pótlékok
A munkára és munkáról való utazás költségei
Állandó költségek
Szerződéses szolgáltatások
Anyag
A szociális védelem juttatásai – a felhasználók felszerelése
Temetkezési költségek
A menhelyekbe való elhelyezés költségei
A tanácsadás költségei
Egyszeri segélyek
A védencek útiköltségei
Adók, kötelező illetékek
1.07. FEJEZET-SZOCIÁLIS VÉDELEM A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 070
FOLYÓ PÉNZBELI SEGÉLYEK
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7.726
2.874
562
143
33
804
235
98
1.183
106
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175
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2
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352
2
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350
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9.231
2.175
426
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1.076
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310
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2.200
2.200
11.431

672
324
228
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292
32
636
382
117
223
16
28
3.020

350

30
5
60
50
20
85

18.005
7.435
1.935
240
58
2.168
300
2.888
227
500
680
774
300
500

18.005

27.236
9.610
2.361
385
158
5.208
300
3.405
1.303
1.337
978
220
1.084
387
500
2.200
2.200
29.436

672
324
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636
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16
28
3.020
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Községi Városrendezési és –Fejlesztési Közvállalat
A dolgozók fizetése és pótlékok
Szociális járulék a munkáltató terhére
Dolgozók szociális juttatásai
Állandó költségek
Hivatalos utak költségei
Szerződéses szolgáltatások
Specializált szolgáltatások
Folyamatban lévő javítások és karbantartások
Anyag
Tájékoztatás
Szerződéses szolgáltatások
Kiadótevékenység kiadásai
Magánvállalatok szubvenciói
Dr Đorđe Bastić Egészségház
Graditelj Közművesítői Közvállalat
Privatizálásból származó eszközök
1.08.FEJEZET-FOLYÓ PÉNZÜGYI SEGÉLYEK A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSÉRE A
KÖLTSÉGVETÉSBŐL 620
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOK
Szenttamás Község hivatalos lakásai építési és vásárlási alapjának pénzelése
EKO alap
Tűzvédelmi alap
A deficitáris szakmák ösztöndíjazási alapja
Az általános érdekű javak használati térítéseinek kiadásai
A donációs eszközökből való kiadások
A termőföldek fejlesztésének és védelmének alapja
1.09.FEJEZET-KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOK 160
ÁTUTALÁSOK A HELYI KÖZÖSSÉGEKNEK
Szenttamási Helyi Közösség
A dolgozók fizetése és pótlékok
Szociális járulék a munkáltató terhére
Dolgozók szociális juttatásai
Állandó költségek
Szerződéses szolgáltatások
A hatalom más nívóinak dotálása
Turjai Helyi Közösség
A dolgozók fizetése és pótlékok
Szociális járulék a munkáltató terhére
Dolgozók szociális juttatásai
Állandó költségek
Szerződéses szolgáltatások
A hatalom más nívóinak dotálása
Nádaljai Helyi Közösség
A dolgozók fizetése és pótlékok
Szociális járulék a munkáltató terhére
Dolgozók szociális juttatásai
Állandó költségek
A hatalom más nívóinak dotálása
1.10 FEJEZET-ÁTUTALÁSOK A HELYI KÖZÖSSÉGEKNEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 160
NEM KORMÁNYZATI SZERVEK DOTÁLÁSA
Vörös Kereszt Községi Szervezete
Vakok Vajdasági Szövetsége
Disztrófikus Betegek Vajdasági Egyesülete
Cerebrális és Gyermekparalízises Betegek Egyesülete
A községek és városok állandó tanácskozása
A vallási közösségek dotálása
A polgárok többi szervezete
Szenttamásiak találkozója
A romák szocializálása
1.11 FEJEZET-A NEM KORMÁNYZATI SZERVEK DOTÁLÁSA A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 110
POLITIKAI PÁRTOK PÉNZELÉSE
Politikai pártok pénzelése
1.12 FEJEZET-A POLITIKAI PÁRTOK PÉNZELÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 110
A KÖLTSÉGVETÉS TARTALÉKAI
Az állandó költségvetési tartalékokba való kiválasztás
A folyó költségvetési tartalékokba való kiválasztás
1.13 FEJEZET-KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK
A FIZETÉSI FORGALOM ÉS A BANKSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
A bankszolgáltatások és a fizetési forgalom költségei
1.14 FEJEZET-ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KOMERCIÁLIS ÜGYEK A
KÖLTSÉGVETÉSBŐL 410
1. RÉSZ ÖSSZESEN
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1.670
517
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1.360
15.041
9.135
78.150
105.531
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3.435
1.684

1.684
552

552
5.671

5.778
1.533
287
41
24
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3.116
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180
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1.884
1.564
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18
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250
24
24
21
47
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2.240
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3.260
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III.SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK
5.szakasz
A Határozat 5. szakaszának 4. bekezdésében a „Szenttamás Község Képviselő-testülete” szavakat a „a helyi hatalom illetékes
szerve, illetve Községi Tanács” szavakkal cserélik.
6.szakasz
A Határozat 6. szakaszának 1. bekezdése megváltozik, és a következőképpen hangzik:
„A folyó költségvetési tartalékokba 320.000,00 din értékben terveznek eszközöket.”
7.szakasz
Ezt a Határozatot át kell adni a Pénzügyi Minisztériumba és közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
8.szakasz
Ez a határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és 2009. január
1-től alkalmazzák.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
400-140/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

103.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 92. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.),
Szenttamás Község alapszabályzatának 40. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) és Szenttamás Község Képviselőtestület ügyrendjének 83. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008) alapján Szenttamás Község Képviselő-testülete 2009.
december 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÜLSŐ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A 2009-ES ÉVRE
1.szakasz
Szenttamás Község költségvetése zárszámadásának külső felülvizsgálatára a 2009-es évre nem alkalmaznak olyan személyt, aki
megfelel a pénzügyi jelentések a számvitelt és felülvizsgálatot meghatározó törvénnyel szabályozott felülvizsgálatára.
2.szakasz
E határozat 1. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően Szenttamás Község költségvetésének zárszámadása a 2009-es
évre nem tartalmazza A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakasza 1-9. pontjaiban meghatározott jelentést a pénzügyi jelentések
külső zárszámadásáról.
3.szakasz
Ez a határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
400-141/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

104.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 15. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007.
sz.), a közadósságról szóló törvény 33. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 61/2005. sz.), Szenttamás Község
alapszabályzata 40. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) és Szenttamás Község Képviselőtestületének ügyrendje 83. szakaszának 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.), valamint a Szerb Köztársaság
Pénzügyi Minisztériuma – Közadóssági Igazgatóság 2009. okt. 23-án kiadott 1948/2009-001 számú és 2009. nov. 24-én kiadott 4012940/2009-001 számú véleménye alapján Szenttamás Község Képviselő-testülete 2009. december 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZADÓSSÁG VÁLLALÁSÁRÓL
1.szakasz
Szenttamás Község közadósságot vállal üzleti bankokban 105.000.000,00 din (százötmillió) összegben 10 (tíz) éves törlesztési
határidővel Szenttamás Község 2010-es évre szóló költségvetésében meghatározott nagy beruházások pénzelésére, mégpedig:
-lokális és nem kategorizált utak és utcák kiépítésére és helyreállítására Szenttamás Község területén,
-a villanyvezeték kiépítésére és helyreállítására Szenttamás Község területén,
-új gázvezeték kiépítésére, valamint a meglévőnek helyreállítására,
-új vízvezeték- és szennyvízelvezető hálózat kiépítésére, valamint a meglevőnek helyreállítására,
-oktatási, művelődési és sport objektumok építésére és helyreállítására (óvodák, művelődési objektumok, iskolai termek).
2.szakasz
Szenttamás Község községi elnökét felhatalmazzák a gazdaságilag legmegfelelőbb üzleti bank – ajánlattevő kiválasztásával
megbízott bizottság megalakítására.
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3.szakasz
A hitelező bank kiválasztása az ajánlatok begyűjtésére irányuló nyilvános felhívás közzétételével történik A közbeszerzésekről
szóló törvény előírásai szerint.
4.szakasz
A legmegfelelőbb ajánlattevő kiválasztásáról a községi elnök dönt ezen határozat 2. szakaszában említett bizottság ajánlata alapján.
5.szakasz
A község közadósság vállalásának kritériumát A közadósságról szóló törvény és Szenttamás Község költségvetése pénzben
meglevő lehetőségei szerint azzal határozzák meg, hogy az adósság törlesztési időszakának nyugalmi ideje nem lehet 6 hónaptól rövidebb, a
hitel törlesztésének ideje 10 évig, avval a kamatlábbal, amit a gazdaságilag legjobb ajánlattevő bankkal kötött szerződésben határoznak meg.
6.szakasz
Szenttamás Község községi elnöke felhatalmazást kap, hogy megkösse a szerződéseket azokkal az üzleti bankokkal, amelyek a
legmegfelelőbb feltételeket ajánlják ennek a határozatnak 1. szakaszában leírt hitel használatára.
7.szakasz
Ennek a határozatnak a végrehajtását a Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal Gazdasággal, Költségvetéssel és Pénzügyekkel
Foglalkozó Osztálya végzi.
8.szakasz
Ez a határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
401-20/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

105.
A tervezésről és kiépítésről szóló törvény 216. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09.
sz. javítás), Szenttamás Község alapszabályzata 40. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) és
Szenttamás Község Képviselő-testületének ügyrendje 83. szakaszának 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.)
valamint a Tervezési Bizottság véleménye alapján Szenttamás Község Képviselő-testülete 2009. december 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG TÉRBELI TERVÉNEK EGYEZTETÉSÉRŐL A TERVEZÉSRŐL ÉS KIÉPITÉSRŐL SZÓLÓ
TÖRVÉNNYEL
1.szakasz
Megkezdődnek az egyeztetések Szenttamás Község térbeli terve (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 9/08. sz. és 1/09. sz.) A
tervezésről és kiépítésről szóló törvény előírásaival (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. sz. és 81/09. sz. – javítás) (a további
szövegben: a község térbeli tervének összehangolása).
2.szakasz
A község térbeli tervének összehangolását átruházzák a Vajdasági Településrendezési Intézet Közvállalatnak, Újvidék, Vasút utca
6/III.
3. szakasz
A község térbeli tervének összehangolását A tervezésről és kiépítésről szóló törvény hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül
kell elvégezni.
4.szakasz
A község térbeli tervének összehangolásához szükséges eszközöket Szenttamás Község költségvetése biztosítja.
5.szakasz
Ez a határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
350-31/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

106.
A tervezésről és kiépítésről szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09.
sz.-javítás), a környezetre tett hatás stratégiai felméréséről szóló törvény 9. szakaszának 5. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
135/04. sz.), Szenttamás Község alapszabályzata 40. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) és
Szenttamás Község Képviselő-testületének ügyrendje 83. szakaszának 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.)
valamint a Tervezési Bizottság véleménye alapján Szenttamás Község Képviselő-testülete 2009. december 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL
1.szakasz
Megkezdődik Szenttamás település általános szabályozási tervének kidolgozása (a további szövegben: terv). A terv kidolgozásának
célja a település stratégiai fejlődésének és térbeli berendezésének meghatározása, valamint az elrendezési és építkezési szabályok arra a
területre, amelyre a tervet készítik.
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2.szakasz
A terv terjedelmét a következő módon határozták meg:
A leírás kiinduló pontja a település nyugati részén helyezkedik el a 9569., 9570. és a 12078. számú parcellák hármas határánál
(Zombor - Óbecse útvonal).
Az 1. ponttól északkeleti irányban elérkezik a 2. ponthoz, amely a 9571., 9573. számú parcellák határán van, és a 9571., 9573. és a
12078. számú parcellák hármas határától 10,0 m-re van.
A 2. ponttól elérkezik a 3 pontig, amely 9572. parcella nyugati határán van a 9571., 9573. és a 12078. parcellák hármas határától
30,0 m távolságra.
A 3. ponttól elérkezik a 4. pontig, amely az 5-6 meghosszabbított irányon van, 200,0 m-re az 5. ponttól.
A 4. ponttól elérkezik az 5. pontig, amely 9576. és 9577. parcella határán van, 240,0 m-re a 9571., 9573. és a 12078. parcellák
hármas határától.
Az 5. ponttól folytatódik északkelet felé a 6. pontig, amely a Szabadka-Belgrád útvonal keleti határán van 12,0 m távolságra a
9571., 9573. és a 12078. parcellák hármas határától. (Szabadka-Belgrád útvonal).
A 6. ponttól elér a 7. pontig , amely a 9872., 9873/1. és 12253. parcellák határának északi határán van (út).
A 7. ponttól elérkezik a 8. pontig, amely a 12253. parcella (út) keleti határán van, 35,0 m távolságra a 9988/4., 9988/7. és 1253. (út)
parcellák hármas határától.
A 8. ponttól elérkezik a 9. pontig, amely a 9988/6., 12039. és 11969. (Krivaja folyó) parcellák hármas határán van.
A 9. ponttól elérkezik a 10. pontig, amelynek koordinátái Y10=405 858,00 X10=047 370,00 a 9991/1. parcellán.
A 10. ponttól elérkezik a 11. pontig, amely a 12250. parcella (út) északi határán van 90,0 m távolságra a 12250. (út), 9985. és
12251. (út) parcellák hármas határától.
A 11. ponttól elér a 12. pontig, amely a 9985., 9984. és 12251. (út) parcellák hármas határán van.
A 12. ponttól a határ átvágja a közbeeső parcellákat és elérkezik a 13. pontig a 10101. parcella északi határáig, amely 126,0 m
távolságra van a 10101., 10102. és 12247. (út) parcellák hármas határától.
A 13. ponttól elérkezik a 14. pontig a 12247. parcella (út) nyugati határáig 5,0 m távolságra a 10102., 10103. és 12247. parcella (út)
hármas határától.
A 14. ponttól elérkezik a 15. pontig a 10198. parcella északi határáig, 105,0 m távolságra a 10198., 10197/3. és 12247. parcella (út)
hármas határától.
A 15. ponttól folytatódik északkelet felé a 16. pontig a 10197/1. parcella északi határáig, 90,0 m távolságra a 10197/1., 10196. és
a12073. parcella (Zombor – Óbecse útvonal) hármas határától.
A 16. ponttól elérkezik a 17. pontig a 10193. parcella északi határáig, amely 30,0 m távolságra van a 10193., 10192. és 12073.
parcella hármas határától.
A 17. ponttól elér a 18. pontig a 10191., 10190/2. és 12073. parcella hármas határáig.
A 18. ponttól derékszögben metszi az utat, 12073. parcella, délkelet felé és elérkezik a 19. pontig az út keleti határáig.
A 19. ponttól délnyugat irányban a határ felöleli és követi az út keleti határát és elér a 20. pontig a 12073., 10524. és 12243. parcella
(út) hármas határán.
A 20. ponttól követi az út déli határát, 12243. parcella, az út nyugati határát, 12242. parcella, és eléri a 21. pontot, amely az út
nyugati határa, 1242. parcella és az út déli határa meghosszabbított irányának, 12241. parcella metszőpontjában van.
A 21. ponttól szeli az utat, 12242. parcella, délkelet irányban halad tovább az út déli határán, 12241. parcella, és elér a 22. pontig, a
12241., 10610. és 12233. parcella (út) hármas határáig.
A 22. ponttól az út északi határát követi, 12233. parcella, és elér a 23. pontig, amely az út északi határa, 1223. parcella, és a 10619.
parcella keleti határa meghosszabbított iránya keresztezésében van.
A 23. ponttól szeli az említett utat és délkelet irányban követi a 10619., 10631. és 12398. parcella (út) keleti határát és elér a 24.
pontba a 12398. (út), 10632. és 11977. parcella (Krivaja folyó) hármas határához.
A 24. ponttól délnyugat irányba követi az út parcellájának, 12398., déli határát és elér a 25. pontig a12398. parcella (út) és a 10661.
parcella nyugati határáig.
A 25. ponttól délkelet irányban követi a 10661. parcella nyugati határát és 30,0 m hosszúságban elér a 26. pontig.
A 26. ponttól délkelet irányban elér a 27. pontig a 10660., 10659. és 10662. parcella hármas határáig.
A 27. ponttól északkelet irányban követi a meglévő parcellák határát és elér a 28. pontig a 10665. és 10666/2. parcellák északi
mezsgyéjén.
A 28. ponttól délkelet irányban követi a 10665. parcella keleti határát és elér a 29. pontig a 10660., 10659. és 12399. (út) parcellák
hármas határáig.
A 29. ponttól szeli a közbeeső parcellákat és elér a 30. pontig a 10698. és 11977.(Krivaja folyó) parcellák északi mezsgyéjéig.
A 30. ponttól délkelet irányban követi a Krivaja folyó jobb oldalát és elér a 31. pontig a 12225. parcella (út) és a Krivaja folyó
nyugati mezsgyéjéig.
A 31. ponttól követi az út nyugati határát, 12225. parcella, az út nyugati és déli határát, 12209. parcella, a 10766/5. parcella nyugati
határát és elér a 32. pontig a 10766/5. és 12215. (út) parcella nyugati mezsgyéjéig.
A 32. ponttól keleti irányban követi a kiszélesített út északi határát, 12215. parcella, déli irányban átvágja és folytatódik a 11289/1.
parcella keleti határán és elér a 33. pontig a 11289/1., 11288/1. parcella és a Nagy Bácskai csatorna hármas határáig.
A 33. ponttól nyugati irányban követi a Nagy Bácskai csatorna bal oldalát és elérkezik a 34. pontig, amely a 4366. parcella és a
Nagy Bácskai csatorna töréspontjában van.
A 34. ponttól áthalad a Nagy Bácskai csatornán követi Szenttamás és Turja kataszteri község határát és elér a 35. pontig a 11370.
parcella keleti határán 20,0 m távolságra a 11370. és 11371. parcella keleti mezsgyéjétől.
A 35. ponttól szeli a közbeeső parcellákat és elér a 36. pontig a 11378/4. és 11379/1. parcella határáig 80,0 m távolságra a 11378/4.,
11379/1. és 12358. (út) parcellák hármas határáig.
A 36. ponttól elér a 37. pontig a 11379/2., 11380. és 12358 (út) parcellák hármas határáig.
A 37. ponttól folytatódik a 38. pontig a 11417. és 11416. parcellák határáig 25,0 m távolságra a 11417., 11416. és12358. (út)
parcellák hármas határától.
A 38. ponttól elér a 39. pontba a 11416. parcellán, a 41-42 meghosszabbított irányában 300,0 m hosszúságban.
A 39. ponttól nyugati irányban 300,0 m hosszúságban elér a 40. pontig a 12360. parcella (út) keleti határáig 25,0 m távolságra a
11417., 11416. és 12360. (út) hármas határáig.

284 . oldal

SZENTTAMÁS KŐZSÉG HIVATALOS LAPJA

2009.12.15.

8. szám

A 40. ponttól elérkezik a 40. pontig, amely a Belgrád – Szabadka útvonal keleti határán van, 12071. parcella, 25,0 m távolságra a
12071., 11423. és 11425/1. parcellák hármas határától.
A 41. ponttól déli irányba követi a 12071. parcella keleti határát és elér a 42. pontig a 12071., 11424. és 11425/2. parcellák hármas
határáig.
A 42. ponttól átszeli az utat, 12071. parcella, és elér a 43. pontig a 12071., 11803/1. és 11803/3. parcellák hármas határáig.
A 43. ponttól követi a 11803/3. parcella délnyugati határát és evvel az iránnyal átszeli a 11803/1., 11801. parcellát és a Kiskér –
Szenttamás útvonalat, 12341. parcella, követi az említett út nyugati határát és elér a 44. pontig a 12341., 12066. és 12065. parcella hármas
határáig.
A 44. ponttól nyugati irányba követi az út déli határát, 12065. és 12334. parcella, és elér a 45. pontig a 12334., 12337. (út) és 11747.
parcellák hármas határáig.
A 45. ponttól átszeli az utat és a vasutat, 11463. parcella, északi irányba, amely párhuzamos a 11463. parcella nyugati határával
20,0 m távolságban, majd ebben az irányban szeli az utat, 12305, és elér a 46. pontig az említett út parcellájának északi határán.
A 46. ponttól nyugati irányban követi az út északi határát, 12305, és elér a 47. pontig a 12305., 11457. és 12013. parcellák hármas
határáig.
A 47. ponttól északi irányba követi a 12013., 12016. és 12017. parcellák nyugati határát és elér a 48. pontig a 12017., 12042. és
11985.(Nagy Bácskai csatorna) hármas határáig.
A 48. ponttól nyugati irányba követi a 11985. (Nagy Bácskai csatorna) parcella déli határát és elér a 49. pontig a 11985., 12020/1.
és 12020/2. parcellák hármas határáig.
A 49. ponttól északi irányba átszeli a Nagy Bácskai csatornát, szeli a 12009. és 12008. parcellát és elér az 50. pontig a 9532. és
12008. parcellák délkeleti mezsgyéjéig.
Az 50. ponttól követi a 9532. parcella keleti határát és elér az 51. pontig a 9532. parcella északkeleti mezsgyéjén.
Az 51. ponttól követi az út déli határát, 12304. parcella, és 114,0 m hosszúságban elérkezik az 52. pontig.
Az 52. ponttól északi irányba átszeli az utat és követi a 9536/4. és 9535. parcellák keleti határát és elérkezik az 53. pontig a 12072.
(Zombor – Óbecse), 1535. és 1536/2. parcellák hármas határáig.
Az 53. ponttól nyugati irányba követi a 12072. parcella déli határát és elérkezik az 54. pontig, amely szembe van az 1. ponttal.
Az 54. ponttól átszeli az utat 12072 és elérkezik a leírás kiinduló pontjáig.
A tervezett tér összterülete cca 1011/50 ha.
A tervezett tér határai nem véglegesek, a terv vázlatának kidolgozásával fogják pontosan szabályozni.
3.szakasz
A terv kötelezően tartalmaz szöveges részt is, amely tartalmazza az elrendezés és építkezés szabályait, grafikus részt és kötelező
mellékleteket.
A terv kimondottan tartalmazza:
1. a terv határait és az építkezési terület kiterjedését,
2. a terület felosztását külön egységekre és körzetekre,
3. a földterület túlnyomó rendeltetésének tervét körzetek és egységek szerint,
4. az utcák, közhasználatú területek szabályzói vonalait, valamint az építkezési vonalakat azon körzeteken belül, amelyek számára
nincs előrelátva a részletes szabályozási terv kidolgozása,
5. a szintkülönbség mérésének tervét (az útkereszteződések és azon közhasználatú területek nivellációs méretszámait, amelyek
számára nincs előrelátva a részletes szabályozási terv kidolgozása),
6. irányvonalakat, korridorokat és kapacitásokat a közlekedési, vízgazdasági, villamos energiai, gáz- és telekommunikációs
infrastruktúrák számára,
7. az elrendezés és építkezés szabályait, beleértve a vertikális szabályzást körzetek és egységek szerint,
8. körzeteket, amelyek részére kötelezően készül részletes szabályozási terv, a tervek kidolgozásának időhatárával,
9. helyeket, amelyek részére városrendészeti terv készül,
10. a művelődési-történelmi emlékek, javak és természeti egységek megvédésének intézkedéseit,
11. a kiépítés mérnöki-földtani feltételeit és energetikai hatékonyságának intézkedéseit
4.szakasz
A terv kidolgozásának határideje 15 (tizenöt) hónap e határozat hatályba lépésétől számítva.
5.szakasz
A terv kidolgozását átruházzák a Vajdasági Településrendezési Intézet Közvállalatnak, Újvidék, Vasút utca 6/III. (a további
szövegben: intézet).
6.szakasz
A terv kidolgozásához szükséges eszközöket Szenttamás Község költségvetéséből biztosítják.
7.szakasz
Ezen határozat szerves részét képezi a Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal Városrendészeti, Lakás- és Kommunálisügyi és
Környezetvédelmi Osztálya 2009. nov. 20-án kiadott 501-28/09-IV-01 sz. végzése arról, hogy a Szenttamás település részletes szabályozása
tervének nem kell kidolgozni a terv az emberi környezetre tett hatásának stratégiai felmérését.
8.szakasz
A tervet, az elfogadására illetékes szerv elé terjesztése előtt, szakmailag ellenőrzik és közszemlére állítják.
A közszemlére való állítást kihirdetésre a napilapban és a Szenttamási Rádióban, 30 napig tart. Kihirdetésre kerül a terv
közszemlére való állításának ideje és helye, a mód, ahogyan az érdeklődő jogi és magán személyek megjegyzéseket tehetnek a tervre,
valamint minden olyan információ, amelynek jelentősége van a közszemlére vonatkozólag.
A terv közszemlére való álltását a szenttamási községháza 11-es irodájában tarják azzal, hogy a grafikai mellékleteket – térképeket a
községháza folyosóján tekinthetik meg.
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9.szakasz
Ez a határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
350-32/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

107.
A tervezésről és kiépítésről szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09.
sz.-javítás), a környezetre tett hatás stratégiai felméréséről szóló törvény 9. szakaszának 5. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
135/04. sz.), Szenttamás Község alapszabályzata 40. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) és
Szenttamás Község Képviselő-testületének ügyrendje 83. szakaszának 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.)
valamint a Tervezési Bizottság véleménye alapján Szenttamás Község Képviselő-testülete 2009. december 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
SZENTTAMÁS TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL A SZENNYVIZTISZTITÓ
RÉSZÉRE
1.szakasz
Megkezdődik Szenttamás település általános szabályozási tervének kidolgozása a szennyvíztisztító részére (a további szövegben:
terv). A terv kidolgozásának célja az elrendezési és építkezési szabályok meghatározása arra a területre, amelyre a tervet készítik.
2.szakasz
A terv terjedelmét a következő egész parcellák képezik: 11289/1, 11289/2, 11289/3, 11290/1, 11290/2, 11291/1, 11291/2, 11292/1,
11292/2, 11293/1, 11293/2, 11294/1 és 11294/2, valamint a 12215/2. parcella egy része (az út egy része).
A kiterjedés összterülete cca 5,04 ha.
3.szakasz
A terv kötelezően tartalmaz szöveges részt is, amely tartalmazza az elrendezés és építkezés szabályait, grafikus részt és kötelező
mellékleteket.
A terv kimondottan tartalmazza:
1. a terv határait és az építkezési terület kiterjedését,
2. a terület felosztását külön egységekre és körzetekre,
3. a földterület rendeltetését,
4. az utcák, közterületek szabályzói vonalait, valamint az építkezési vonalakat a geodéziai alapon történő megjelölés elemeivel,
5. az utcák és közterületek nivellációs méretszámait (a szintkülönbség mérésének tervét),
6. irányvonalakat, korridorokat és kapacitásokat a közlekedési, energetikai, kommunális és más infrastruktúrák részére,
7. az elrendezés és kiépítés szabályait egységekként és körzetenként,
8. gazdasági elemzést és a közszektor befektetésének becslését,
9. helyeket, amelyek részére városrendészeti terv készül.
4.szakasz
A terv kidolgozásának határideje 7 (hét) hónap e határozat hatályba lépésétől számítva.
5.szakasz
A terv kidolgozását átruházzák a Vajdasági Településrendezési Intézet Közvállalatnak, Újvidék, Vasút utca 6/III. (a további
szövegben: intézet).
6.szakasz
A terv kidolgozásához szükséges eszközöket Szenttamás Község költségvetéséből biztosítják.
7.szakasz
Ezen határozat szerves részét képezi a Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal Városrendészeti, Lakás- és Kommunálisügyi és
Környezetvédelmi Osztálya 2009. nov. 20-án kiadott 501-29/09-IV-01 sz. végzése arról, hogy Szenttamás településen a szennyvíztisztító
berendezés számára készített részletes szabályozási tervhez nem kell kidolgozni a terv az emberi környezetre tett hatásának stratégiai
felmérését.
8.szakasz
A tervet, az elfogadására illetékes szerv elé terjesztése előtt, szakmailag ellenőrzik és közszemlére állítják.
A közszemlére való állítást kihirdetésre a napilapban és a Szenttamási Rádióban, 30 napig tart. Kihirdetésre kerül a terv
közszemlére való állításának ideje és helye, a mód, ahogyan az érdeklődő jogi és magán személyek megjegyzéseket tehetnek a tervre,
valamint minden olyan információ, amelynek jelentősége van a közszemlére vonatkozólag.
A terv közszemlére való álltását a szenttamási községháza 11-es irodájában tarják azzal, hogy a grafikai mellékleteket – térképeket a
községháza folyosóján tekinthetik meg.
9.szakasz
Ez a határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
350-33/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.
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108.
A tervezésről és kiépítésről szóló törvény 187. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09.
sz.-javítás), Szenttamás Község alapszabályzata 40. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) és
Szenttamás Község Képviselő-testületének ügyrendje 83. szakaszának 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) alapján
Szenttamás Község Képviselő-testülete 2009. december 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
KÜLÖNÖS FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL AZ OBJEKTUMOK TÁVOLSÁGÁRA VALÓ TEKINTETTEL A
LEGALIZÁCIÓS FOLYAMATBAN
1.szakasz
Ez a határozat meghatározza egyes objektumok más objektumoktól való távolságának különös feltételeit, amellyel eltérnek A
parcelláció, kiépítés és tartalom általános feltételeit, és községi illetve városi igazgatóság által kiadott, városrendészeti követelményeket
tartalmazó építkezési engedélyek és iratok kiadásának feltételeit és folyamatait meghatározó szabályzatban (Szerbia Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 75/03. sz.) előírt távolságtól, és amelyeket az objektumok legalizációs folyamatában fognak alkalmazni.
2.szakasz
A lakóépületek egymástól való távolsága, kivéve a félig nyitott és nem megszakított sorban levő objektumokat, nem lehet kisebb 3
m-nél azzal, hogy a szomszéd felőli falon nem lehetnek nyílások 1,80 m aluli könyöklővel.
3.szakasz
Szomszédos parcellákon épített gazdasági objektumok egymástól való távolsága nem lehet kevesebb 1,0 m-nél.
A szomszédos parcellákon épített gazdasági objektumok össze is lehetnek kapcsolódva.
4.szakasz
Ezzel a határozattal megszabott távolságok kisebbek is lehetnek a szomszédos objektum tulajdonosa vagy bérlője hitelesített
írásbeli beleegyezésével.
Mindazokra a távolságokra, amelyek nem említettek ebben a határozatban, A parcelláció, kiépítés és tartalom általános feltételeit, és
községi illetve városi igazgatóság által kiadott, városrendészeti követelményeket tartalmazó építkezési engedélyek és iratok kiadásának
feltételeit és folyamatait meghatározó szabályzat előírásait alkalmazzák.
5.szakasz
Ez a határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
351-119/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

109.
Az energetikáról szóló törvény 71. szakaszának 2. és 145. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 84/04. sz.), a
közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek folytatásáról szóló törvény 2. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
25/2000., 25/02., 107/05. sz.), a kommunális tevékenységekről szóló törvény 2. és 13. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
16/97. és 42/98. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 18. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 9/02., 33/04., 135/04. sz.)
és Szenttamás Község alapszabályzata 40. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) és
Szenttamás Község Képviselő-testületének ügyrendje 83. szakaszának 1. bekezdése (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/2008. sz.) alapján
Szenttamás Község Képviselő-testülete 2009. december 15-én megtartott 9. ülésén
HATÁROZATOT
hozott
A HŐENERGIÁVAL VALÓ ELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJAIRÓL
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Tárgy
1.szakasz
Evvel a határozattal előírják a lakások és üzlethelyiségek fűtésére szolgáló hőenergiával való biztonságos és minőséges ellátását, ill.
annak feltételeit, valamint az energetikai szolgáltatás feltételeit és módjait, és az energetikai alanyok és a hőenergia vásárlói közti
viszonyokat. Evvel a határozattal szintén előírják egyes ügyiratok meghozatalának folyamatát és illetékességét, mint pl.: a hőenergia és
energetikai szolgáltatások ára meghozatalára szolgáló árszabási rendszer, az elosztó rendszer munkájának szabályzatait, valamint a távfűtési
rendszer fejlesztésének terveit.

-

2.szakasz
Evvel a határozattal különösen meghatározzák:
a távfűtési rendszer tervezését és fejlesztését,
az energetikai alanyok és a hőenergia vásárlói közti viszonyokat,
a tulajdon meghatározását és a fűtőberendezés karbantartásának illetékességét,
a csatlakozáshoz szükséges jóváhagyás kiadásának feltételeit és módját,
a csatlakozó hővezeték és a hővezeték mellékállomásainak kiépítését,
a hővezetékre való csatlakozást,
a hőenergia szállításának kezdetét,
a hőenergia eladásáról szóló szerződések megkötését,
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a leszállított hőenergiával való ellátást és annak minőségét,
a mérőhelyeket, a mérőberendezéseket és a leszállított hőenergia mennyiségének meghatározását,
a hőenergia és a szolgáltatások ára meghatározásának és az árszabási rendszer meghozatalának illetékességét,
a leszállított hőenergiára való reklamációkat,
a hőenergia jogtalan használatát,
a hőenergia szállításának beszüntetését,
az energetikai alany és a vevő kötelezettségeit, valamint a felügyeletet,
átmeneti és záró rendelkezéseket.

A fogalmak meghatározása
3.szakasz
Az energetikáról szóló törvényben említett fogalmak mellett ebben a határozatban és az árszabási rendszerben a következő
fogalmakat is használják, melynek jelentései a következők:
a termelő források, azok a berendezések, amelyek a tüzelőanyag elsődleges energiáját hőenergiává változtatják,
az elosztó energetikai alany, amely a hőenergia elosztását és szállítását végzi és igazgatja a hőenergia elosztó rendszerét. Az elosztó
egyidejűleg a hőenergia árszabásának megfelelő vevőinek szállítója,
az elosztó rendszer a hővezeték rendszere, amely egymással összekötött felszerelések és berendezések rendszerét képezi, és
amelynek rendeltetése a vevők hőenergiával való ellátása,
a pumpa állomások olyan berendezések, amelyek lehetővé teszik a meleg víz áramlását a hővezetéken keresztül,
az elsődleges hővezetéki rendszer azok a hővezetékek, amelyek a termelő forrást és a másodlagos hővezetéket kötik össze,
a másodlagos hővezetéki rendszer azok a hővezetékek, az elsődleges hővezetéki rendszerből indulnak ki az ellátási területeken a
csatlakozó aknákig vagy a hővezetéktől való elágazásig az egyéni vevőig,
a csatlakozási hővezeték az a hővezeték, amely a csatlakozási aknáktól vagy a hővezetékről való elágazástól halad a hővezeték
mellékállomásáig vagy az egyéni vevőig,
a távfűtési hálózatban lévő melegítő víz szállító közeg, amellyel továbbítják a hőenergiát,
a távfűtési mellékállomás a csatlakozó és a házi mellékállomásból összetevődő felszerelés, amely biztosítja a hő leszállítását a vevő
belső hőberendezésébe és felszerelésébe,
a csatlakozó mellékállomás töltési, szabályozó, biztosító és mérő elemekből álló felszerelés,
a házi mellékállomás hőváltókból, elosztó rendszerekből, szabályozó és biztosító elemekből, illetve a szanitáris meleg víz
előállítására való elemekből és különféle belső hőberendezések számára a hőenergia szétosztására szolgáló felszerelésből álló
felszerelés,
a belső hőberendezés és felszerelések azok a felszerelések, amelyek a házi mellékállomásra csatlakoznak és különféle melegítési
módszerre használhatók: radiátor, konvektor, padlófűtés, meleg levegővel való fűtés, a helyiségek szellőztetése és klimatizációja,
szanitáris meleg víz elkészítése stb.,
az átadási hely a szabály szerint a mérő hely, ahol az egyik energetikai alany átadja a hőenergiát a másik energetikai alanynak, azaz
a vevőnek,
minősített vevő – az a vevő, aki eleget tesz ezen törvény feltételeinek, saját szükségletére vásárolja az energiát és aki szabadon
választhatja ki az erő szolgáltatóját,
vevő – jogi vagy magánszemély, aki vásárolja az energiát,
mérő hely a fűtési mellékállomáson az a hely, ahova a hőenergia mérője van felszerelve, azaz az a hely, ahol az elfogyasztott
hőenergia leolvasója van,
az elszámolási hely az objektumnak vagy a vevő egyszinti egységének a jeligéje, amelyre az ellátó kiállítja a számlát,
a mérő berendezés az elfogyasztott hőenergia leolvasója, amely közvetlenül méri a leszállított hőenergiát, amely alapját képezi a
vevőnek leszállított hőenergia elszámolásának,
a leszállított hőenergia költségeinek osztója az a berendezés, amely lehetővé teszi a hőenergia költségeinek elosztását, amelyet
közös mérő berendezésen keresztül szállítanak le a közös csatlakozó mellékállomáson több vevő részére. Az egyes vevők
meghatározzák a saját részüket a leszállított hőenergia költségeiből, és az összes rész összegének 100 %-ot kell kitennie,
a csatlakozó erő a belső fűtőberendezések és felszerelések szükséges ereje, amelyet az építkezési tervvel, vagy a kivitelezett
munkálatok tervével határoznak meg,
a hővezetékhez való csatlakozás technikai szabályai azok a szabályok, amelyek meghatározzák a fűtőberendezések és felszerelések
a távfűtő hálózatra való csatlakozása tervezésének és kiépítésének technikai feltételeit, és a szolgáltató rendszer munkájáról szóló
szabályzattal definiáltak,
a vevő fűtési felszerelésének cseréje bármilyen csere az adott felszerelésen, amely megváltoztatja a felszerelt erőt, vagy a fűtési
felszerelés munkamódszere felhasználási változtatását idézi elő,
a csatlakozás jóváhagyása írásbeli dokumentum, amelyet az elosztó ad ki, és amely a tervezési dokumentáció kidolgozásának
feltételeire és a fűtési berendezések és felszerelések kiépítésére vonatkozik.

II. A TÁVFŰTÉSI RENDSZER TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
Az energetika fejlesztésének terve
4.szakasz
Az energetika fejlesztési tervét Szenttamás Község Képviselő-testülete hozza meg, amellyel meghatározzák az energia
szükségleteket, valamint a szükséges energetikai kapacitások biztosításának feltételeit és módját a Szerb Köztársaság energetikai
fejlesztésének stratégiájával és a stratégia megvalósításának programjával összhangban.
Mindazok az energetikai szubjektumok, amelyek Szenttamás község területén részt vesznek a vevők energiával való ellátásában,
kötelesek minden olyan adattal szolgálni, amelyek szükségesek az energetika fejlesztési tervének elkészítéséhez, 30 napon belül a helyi
önkormányzat illetékes szerve kérelmének kézbesítésének napjától számítva.
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A távfűtési rendszer fejlesztése
5.szakasz
Az energetikai szubjektumok, amelyek részt vesznek a vevők hőenergiával való ellátásában, kötelesek tervezni és végbevinni
fejlesztési tervüket, amelyek összhangban vannak ennek a határozatnak 4. szakaszában taglalt energetikai fejlesztés szabályzatával.
A távfűtési hálózat és a gázvezetéki hálózat fejlesztésének tervei összhangban kell hogy legyenek egymással.
III. HŐENERGIÁVAL VALÓ ELLÁTÁS
Energetikai tevékenységek
6.szakasz
Az energetikai szubjektum elkezdheti az energetikai tevékenység végrehajtását a helyi önkormányzati egység által kiadott engedély
alapján, az energetikáról szóló törvénnyel összhangban.
A díjszabásos vevők ellátása
7.szakasz
A Graditelj Közművesítői Közvállalat a díjszabásos vevők számára előállítja a hőenergiát, végzi a hőenergia elosztását és
leszállítását a vevőknek, igazgatja az elosztó rendszert és ellátja a díjszabásos vevőket hőenergiával Szenttamás község területén (a további
szövegben: energetikai szubjektum).
Az energetikai szubjektum köteles a hőenergiával kapcsolatos energetikai tevékenységeket a törvénnyel, evvel a határozattal, ez a
határozat alapján meghozott ügyiratokkal és az alapítási ügyirattal összhangban végezni.
Az energetikai szubjektum, mint a díjszabásos vevők hőenergiával való ellátója, saját forrásaiból biztosítja a hőenergiát, a
díjszabásos vevők mérlegelt szükségleteivel összhangban.
Az energetikai szubjektum felszerelése
8.szakasz
Az energetikai szubjektum alapvető tevékenységének végzéséhez szükséges hőfelszerelések a következők:
termelési források az energetikai szubjektum összetételében, amelyek a vevők ellátását végzik,
az energetikai szubjektum összetételében lévő termelési forrásokból átvett hőenergia mérő berendezései,
elsődleges hővezeték-hálózat,
másodlagos hővezeték-hálózat,
a távfűtési mellékállomásokon levő mérő berendezések, amelyekkel a vevőknek leszállított hőenergiát mérik.
Az energetikai szubjektum és a vevő (tulajdonos illetve befektető) kölcsönös szerződéssel szabályozzák a tulajdon viszonyokat,
valamint a jogok és kötelességek átvitelének feltételeit és módját a csatlakozási hővezeték és távfűtési mellékállomás kezelésével és
karbantartásával kapcsolatban.
A hőenergia vásárlója
9.szakasz
A hőenergia vásárlója minden jogi- és magánszemély, akinek az energetikai szubjektum írásbeli szerződés alapján hőenergiát
szolgáltat. Vásárló lehet jogi- és magánszemélyek közössége, akik a hőenergia átvételének közös helyére vannak csatlakozva.
A vásárló hővezetéki felszerelése
10.szakasz
A vásárló hővezetéki felszerelése:
csatlakozó hővezeték,
távfűtési mellékállomás, amely csatlakozó és házi mellékállomásból áll,
belső hőberendezések és felszerelések,
egyéni (belső) szabályozók és a hőmennyiség mérői (elosztói) minden lakásban külön-külön.
A vásárló az energetikai szubjektummal írásbeli szerződést köt, amellyel az energetikai szubjektum átruházza a jogokat és
kötelességeket a csatlakozási hővezeték és a távfűtési mellékállomás kezelésére és karbantartására vonatkozólag és szabályozza a jövőbeli
tulajdon viszonyokat ez a felszerelés felett.
-

IV. A HŐVEZETÉKI FELSZERELÉS KARBANTARTÁSA
Termelési kapacitás
11.szakasz
Az energetikai szubjektum köteles a termelési kapacitásait kifogástalan állapotban karbantartani, biztosítani az állandó üzemi és
funkcionális képességét és biztonságos használatát a műszaki és más előírásokkal és szabványokkal összhangban, biztonságukat, és a
környezet védelem feltételeit, amelyeket törvény és más előírások határoznak meg.
Elosztási rendszer
12.szakasz
Az energetikai szubjektum, mint a hőenergia elosztója, felelős az elosztó rendszer működéséért és fejlesztéséért összhangban a
mostani és leendő vevők szükségleteivel azon a területen, amelyen meg van bízva a hőenergia ellátásával és leszállításával.
Csatlakozási hővezeték és távfűtési mellékállomás
13.szakasz
A csatlakozási hővezeték és távfűtési mellékállomás kezelését, mint az egységes távfűtési rendszer összetevő részét, az energetikai
szubjektum végzi a meghatározott mutatók szerint.
A távfűtési mellékállomáson lévő, a leszállított hőenergia mennyiségének mérésére szolgáló mérőberendezések, beépítését,
hibátlanságát és működése pontosságának ellenőrzését valamint karbantartását az energetikai szubjektum végzi.
A csatlakozó hővezeték és távfűtési mellékállomás, a mérőműszereket kivéve, karbantartásáért a befektető, azaz a tulajdonos
felelős, amennyiben szerződéssel nem ruházta át a karbantartási kötelezettséget az energetikai szubjektumra.
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Az objektum tulajdonosa szabad bejárást kell hogy biztosítson az energetikai objektumokhoz és meg kell hogy engedje ezen
határozat előző bekezdéseiben leírt munkálatokat.
A vevő belső hővezetéki felszerelése
14.szakasz
A vevő felelős a saját belső távfűtési berendezései és felszerelései karbantartásáért ISPRAVNOM műszaki és funkcionális
állapotban.
A vevő saját akarata szerint szerződést köthet másik személlyel a távfűtés belső felszerelései és berendezései karbantartására.
V.AZ ELOSZTÓRENDSZER MUNKÁJÁNAK SZABÁLYAI
15.szakasz
Az energetikai szubjektum, mint az elosztórendszer működtetője, meghozza Az elosztórendszer munkájának szabályait (az alábbi
szövegben: A munka szabályai), melyet Szenttamás község végrehajtó szerve, azaz a Községi tanács hagy jóvá.
A munka szabályaival különösen meghatározzák: a felhasználó a rendszerre való kapcsolásának műszaki feltételeit, a hőenergia
előállítójával való összeköttetés műszaki feltételeit, az elosztórendszer biztonságos működésének és a vevő hőenergiával való megbízható és
folyamatos ellátásának műszaki és más feltételeit, a válsághelyzet eljárásait, a mérőműszerek funkcionális követelményeit és pontosságuk
osztályát, valamint a leszállított hőenergia mérésének módját.
Ezen szakasz 1. bekezdésében meghatározott szabályok nyilvánosak és Szenttamás Község Hivatalos Lapjában teszik őket közzé.
VI.A CSATLAKOZÁS JÓVÁHAGYÁSA
A tervezési dokumentáció kidolgozásának, kiépítésnek és csatlakozásnak energetikai feltételei
16.szakasz
A befektető, vagyis a vevő, aki tervezi az új objektum – távfűtési berendezés kiépítését és csatlakozását a távfűtési rendszerre, vagy
változtatni szeretne a már meglévő fűtési felszerelésen, amelyek kiválthatják a csatlakozási erő megváltozását vagy a munka módját, az
energetikai szubjektumtól csatlakozási jóváhagyást kell hogy kérjen (a további szövegben: jóváhagyás), amennyiben a törvény másképp nem
rendelkezik.
17.szakasz
A csatlakozásról szóló jóváhagyás kérelmét az energetikai szubjektum formanyomtatványán kell beadni, amely különösképpen
tartalmazza a következő adatokat:
1.az objektum tulajdonosa (a vállalat neve és székhelye, azaz kereszt- és vezetéknév és cím),
2.a jóváhagyási kérelemben szereplő objektum fajtája, rendeltetése, helye,
3.a csatlakozás kivitelezésének előlátott határideje,
4.az előlátott beépített erő, a nominális működési nyomás, hőfok és kapacitás, amelyet biztosítani kell a csatlakozó objektum
számára (amennyiben különleges kérelmekről van szó),
5.a hőenergia fogyasztásának rendeltetése,
6.a vevő objektumának műszaki jellegzetességei, külön kihangsúlyozva a fogyasztó sajátságos fajtáját, amennyiben olyanokat
terveznek),
7.a hőenergia más fűtőanyagra való felcserélésének lehetősége és a csere véghezvitelének ideje.
18.szakasz
Az energetikai szubjektum a befektetőtől kérheti, hogy az előbbi szakaszban említett kitöltött kérvény mellé, a következő
dokumentumokat is csatolja:
a)a lokációs jóváhagyás megszerzéséhez
-az objektum helyzete az előlátott csatlakozási hővezeték és a távfűtési mellékállomás helyének berajzolásával.
-az objektum csatlakozási erejének felmérése.
b)a kiépítés jóváhagyásának megszerzéséhez
-lokációs engedélyt lokációs dokumentációval, vagy bizonylatot, hogy a lokációs engedély nem szükséges,
-a kiépítéshez szükséges engedély tervezete vagy a belső hőberendezés (radiátorokkal történő fűtés, meleg levegővel történő fűtés,
klimatizáció, vízvezetéki berendezés – a fogyasztói melegvíz előállítása és hasonló), távfűtési mellékállomások (gépészeti és villamossági
berendezések tervezete) és csatlakozási hővezeték kivitelezésének tervezete,
-a felsorolt tervezetek módosításai.
c)a használati engedély megszerzéséhez
-a távfűtési mellékállomás műszaki és működési pontosságáról szóló jegyzőkönyv (próbaműködtetés), amelyet a befektető vagy
vevő és az energetikai szubjektum ír alá,
-a kivitelező nyilatkozata a belső fűtési berendezések és felszerelések műszaki és működési pontosságáról,
-a kivitelezett munkálatok tervei, vagy nyilatkozat, hogy a mellékelt kivitelezési tervektől nem történt eltérés,
-a távfűtési mellékállomásba beszerelt felszerelés igazolása és szavatossági lapja,
-a csatlakozási hővezeték földmérői levonata a földalatti vezetékek telekkönyvéhez,
-az objektum vagy részének tulajdonjogi bizonylata,
-az objektum vagy része tulajdonosának beleegyezése a csatlakozáshoz.
A felsorolt dokumentumokon kívül, az energetikai szubjektum kérhet még más szükséges dokumentumokat.
19.szakasz
Az energetikai szubjektum ki kell hogy adja a befektetőnek a csatlakozás jóváhagyásáról szóló végzést, amennyiben a jóváhagyási
kérvény összhangban van a hővezetéki hálózatra való csatlakozás műszaki szabályaival, és amennyiben azt engedélyezik az energetikai
szubjektum felszerelésének (berendezésének) lehetőségei és a hőenergiával való ellátás gazdaságossága.
Amennyiben az energetikai szubjektum nem adja ki a jóváhagyást, meg kell azt indokolnia.

290 . oldal

SZENTTAMÁS KŐZSÉG HIVATALOS LAPJA

2009.12.15.

8. szám

20.szakasz
Az energetikai szubjektum köteles a befektető írásbeli kérvényének kézhezvétele napjától számított 30 napon belül kiadni a
csatlakozás jóváhagyásáról szóló végzést.
A jóváhagyási végzéssel meghatározzák a befektető fűtési felszerelése tervezésének és kiépítésének feltételeit, különösen: a
csatlakozás helyét és módját, a csatlakozási hővezeték, a távfűtési mellékállomás és a belső felszerelések és berendezések kiépítésének
feltételeit és módját, valamint az átvett hőenergia mérésének módját és helyét, a csatlakozás határidejét és költségeit.
A tervezés és kiépítés feltételei összhangban kell hogy legyenek a hőenergia elosztói rendszerének munkájáról szóló szabályokkal.
Ennek a szakasznak 2. bekezdésében említett végzés ellen fellebbezni lehet a Községi Tanácshoz.
A Községi Tanács fellebbezés utáni határozata végleges és ellene hivatali eljárást nem lehet indítani.
VII.A CSATLAKOZÓ HŐVEZETÉK ÉS TÁVFŰTÉSI MELLÉKÁLLOMÁS KIÉPITÉSE
21.szakasz
A beruházó felszerelését csakis szakképzett, engedéllyel rendelkező kivitelező építheti be. A felszerelést ezen határozat
rendelkezéseivel, a hőenergia elosztó rendszerének működtetéséről szóló szabályzattal összhangban és az energetikai szubjektum
jóváhagyásával beszerelni, beosztani és módosítani.
22.szakasz
A csatlakozó hővezeték fajtáját, számát, szerkezetét, valamint a hálózatra való csatlakozás helyét az energetikai szubjektum
határozza meg.
23.szakasz
A befektető köteles az energetikai szubjektumnak jelenteni a csatlakozó hővezeték és távfűtési mellékállomás kiépítésének kezdetét
legkésőbb 14 nappal a munkálatok megkezdése előtt.
Az energetikai szubjektum a csatlakozó hővezeték és távfűtési mellékállomás kiépítése során térítésmentes megelőző
szakfelügyeletet végez a csatlakozási engedélyben előírt műszaki feltételek alkalmazása követésének céljából.
VIII.A TÁVFŰTÉSI HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS
24.szakasz
Az energetikai szubjektum a befektető kérésére igazolást ad ki arról, hogy a fűtő berendezés eleget tesz a műszaki
követelményeknek. Az igazolás kiadására benyújtott kérelem tartalmazza:
-az elvégzett munkálatok tervezetét, vagy kijelentést arról, hogy a kivitelező tervtől nem tértek el,
-a csatlakozó hővezetéknek a földalatti vezetékek telekkönyvi beírásáról szóló igazolását.
25.szakasz
Az energetikai szubjektum köteles a vevő objektumát csatlakoztatni a távfűtési rendszerre 15 napon belül a hőenergia eladásáról
szóló szerződés aláírásától számítva azzal a feltétellel, hogy a vevő teljesítette a csatlakozási engedélyben meghatározott kötelezettségeket, és
hogy a vevő objektuma megfelel minden műszaki és más előírt feltételeknek.
A vevő fűtési felszerelése a távfűtési hálózatra csak az energetikai szubjektum és a befektető jelenlétében történhet. Ez érvényes a
befektető fűtési felszerelése módosítása céljából történő minden olyan munkálatra, amely változást idézhet elő a munka módszerében vagy a
csatlakozási erőben.
IX. A HŐENERGIA LESZÁLLITÁSÁNAK MEGKEZDÉSE
26.szakasz
A távfűtési felszerelések kiépítése után minden szükséges próbavizsgálatokat el kell végezni, és nyilatkozatokat valamint
jegyzőkönyvet kell készíteni ezekről a próbavizsgálatokról.
Amennyiben a befektető nem veszi figyelembe az energetikai szubjektum megjegyzéseit a hiányosságokról és az érvényben levő
előírt műszaki feltételektől való eltérésről, amelyeket a próbaüzemeltetés folyamán észleltek, az energetikai szubjektum megszüntetheti a
hőenergia leszállítását mindaddig, amíg a követelményeit nem teljesítik.
27.szakasz
Amennyiben az energetikai szubjektum illetve a befektető fűtési felszerelésétől független okok miatt nem lehet kiadni a felhasználói
engedélyt, a befektető kérvénye alapján engedélyezni lehet a befektető fűtőberendezésének próbaüzemeltetését. Ez csak akkor lehetséges, ha
nem okoznak vele kárt.
Ideiglenes objektumok, építkezések, vagy a törvénnyel összhangban levő próbaüzemeltető engedéllyel rendelkező objektumok
csatlakozása szüksége esetén ideiglenes csatlakozási jóváhagyást lehet kiadni.
Az ideiglenes csatlakozásról és a hőenergia ideiglenes leszállításáról szóló engedély kiadásának feltételei, módja és eljárása
megegyezik a jóváhagyás kiadásának rendes eljárásával, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.
28.szakasz
Az energetikai szubjektum elkezdi a hőenergia leszállítását a kiadott jóváhagyás és szerződés feltételei teljesítése után.
Amennyiben az objektum új, a működtetéshez csatolni kell az objektum használati engedélyét, amennyiben már meglevő, a fűtési felszerelés
használati engedélyét.
Az energetikai szubjektum és a befektető jegyzőkönyvvel határozzák meg a működtetés kezdetét vagy a befektető fűtési
berendezésének módosítását, amelyhez csatolják a befektető fűtési felszerelése kivitelezőjének nyilatkozatát, hogy a munkálatokat a tervezési
dokumentáció szerint végezték el.
29.szakasz
Az energetikai szubjektum a befektető berendezése a távfűtő rendszerre való csatlakoztatása után nem vállal felelősséget a befektető
berendezése szabályos és biztonságos működéséért, és meghibásodás esetén nem végez javításokat, annak ellenére, hogy átnézte a tervezetet,
felügyelt a csatlakozó hővezeték és a távfűtési mellékállomás kiépítésére, valamint részt vett a próbavizsgálatokban, ha csak nem kötöttek
egymás között szerződést a karbantartásról.
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30.szakasz
A Szerb Köztársaság az energia észszerű használatáról és az energiaellátásról, valamint a környezetvédelemről szóló stratégiai
álláspontjaival összhangban, amelyekkel megbízza a helyi önkormányzatokat, hogy az objektumok hőenergiával való ellátását észszerűen és a
környezetnek megfelelően irányítsák, szükséges, hogy az objektumokat vagy azok egyes funkcionális részeit, mindenhol, ahol lehetséges
Szenttamás község távfűtési rendszerének hálózatára kell kapcsolni.
X.A HŐENERGIA ELADÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
31.szakasz
A hőenergia eladásáról szóló szerződést az energetikai szubjektum és a vevő között írásos formában kötik meg.
Amennyiben a hőenergia eladásról szóló szerződést nem írásos formában kötik meg, a szerződéses viszony az energetikai
szubjektum és a vevő között a hőenergia leszállítása kezdetének napján jön létre. Ebben az esetben az energetikai szubjektum és a hőenergia
valódi felhasználója egyértelműen felelősek a hőenergiával való ellátás kötelezettségeinek keletkezéseiért e határozat rendelkezéseivel
összhangban.
Az energetikai szubjektum nem köteles leszállítani a hőenergiát, amennyiben a vevő elutasítja a hőenergia eladásáról szóló írásbeli
szerződés megkötését.
32.szakasz
A hőenergia eladásáról szóló szerződés tartalmazza:
-a vevő adatait,
-az átvevő hely címét,
-a csatlakozási erőt,
-a hőenergia átvételének díjszabási rendszerbe való beiktatását,
-közös átadási hely esetén a leszállított hőenergia költségeinek elosztóját,
-a szerződéses viszony más sajátosságait, amelyeket nem definiáltak ezen határozat vagy a díjszabásos rendszer rendelkezéseivel a
törvénnyel összhangban.
33.szakasz
Az energetikai szubjektum és a vevő szerződést kötnek.
A vevő 30 napos felmondási idővel felbonthatja a hőenergia eladásáról szóló szerződést, de nem a fűtési idényben. Az energetikai
szubjektum az első következő elszámolási időszakkal elfogadja a felbontást.
Amennyiben egy leadó helyen több vevő veszi át a hőenergiát, a felmondás érvényes, ha az összes vevő írásban felbontja a
szerződést, vagy technikai lehetőség van egy vevő lekapcsolására a hőenergia közös átvételi helyéről.
34.szakasz
A közös leadóhellyel rendelkező vevők a hőenergia eladásáról szóló szerződés megkötése előtt az energetikai szubjektumnak át kell
hogy adják a költségek megegyezéses alapon összeállított elosztását, ami szerves része a hőenergiával való ellátásról szóló szerződésnek.
A költségek elosztásában meghatározzák minden egyes vevő hőenergiával való ellátása költségeinek részét, minden rész összege
100 % kell hogy legyen. A közös helyiségek fűtésére elhasznált hőenergiát minden vevőnek a költségek elosztásával összhangban számolják
el.
A költségek elosztását minden vevő írásbeli beleegyezésével lehet elfogadni és az első elkövetkező elszámolási időszaktól
alkalmazzák.
A költségek elosztását az energetikai szubjektum utasításaival összhangban kell elkészíteni és beadni.
Amennyiben a vevők nem adják be az energetikai szubjektumnak a költségek elosztását, az energetikai szubjektum az egyes vevők
hőenergiával való ellátásának költségeit a rendelkezésére álló iktatókönyv adatai alapján számolja el, amennyiben ilyen adatok nincsenek,
akkor egyenlő részekben.
35.szakasz
A vevő 15 napon belül értesíteni köteles az energetikai szubjektumot minden olyan változásról, amely kihatással van az energetikai
szubjektum és a vevő közötti viszonyra.
Az értesítés az első következő elszámolási időszaktól érvényes.
Az értesítés tartalmazza:
-az addigi vevő kereszt- és vezetéknevét, a polgárok egységes törzsszámát és címét,
-az új vevő nevét- és keresztnevét, címét,
-a tulajdonjog átvitele mellékelt igazolását,
-az elszámolási hely számát és címét,
-az új vevő aláírt nyilatkozatát az energetikai szubjektum formanyomtatványán, hogy belép a hőenergia eladásáról szóló már
megkötött szerződési viszonyba.
Az értesítés átvételéig, a hőenergia eladásáról szóló szerződésből eredő minden kötelezettségért az addigi vevő felelős, azaz a
hőenergia addigi vevője meg kell hogy térítsen minden kötelezettséget, hogy az új vevőt az energetikai szubjektum nyilvántartásába vehessék.
XI.A HŐENERGIÁVAL VALÓ ELLÁTÁS ÉS A HŐENERGIA MINŐSÉGE
36.szakasz
Az energetikai szubjektum leszállítja a vevőnek a hőenergiát és az átadási helyen (a távfűtési mellékállomás mérőműszerein)
biztosítja a beszerelt erővel rendelkező fűtőberendezések működéséhez szükséges hőenergiát, amelyet a tervvel határoztak meg, illetve a
hőenergia eladásáról szóló szerződésben állapítottak meg.
37.szakasz
Az energetikai szubjektum köteles a fűtési idény tartama alatt a díjszabásos vevőnek hőenergiát leszállítani a helyiségek fűtésére.
38.szakasz
A fűtési idény október 15-én kezdődik és április 15-ig tart.
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Kivételesen október 1-14. és április 16-ától május 3-áig az objektumokat azokon a napokon fűtik, amelyeken a Köztársasági
Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint a napi középhőmérséklet 3 egymást követő napon 12 ˚C alatt van.
39.szakasz
A fűtési idény alatt a fűtési nap szabály szerint 6-21 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapon 8-21 óráig, és ebben az időszakban
fenntartják a fűtött helyiségek előírt hőmérsékletét.
A felhasználó fűtött helyiségeiben az előírt hőmérsékletet tervvel határozzák meg, mégpedig -18˚C-ig terjedő külső hőmérséklet
esetén szabály szerint 20˚C, +-2 ˚C megengedett eltéréssel, amennyiben a törvénnyel vagy az egymás közötti szerződéssel nincs másképp
meghatározva.
Alacsony külső hőmérsékleteknél, valamint különleges technikai megoldások esetében, a rendszer technikai védelme és az előírt
hőmérsékletek biztosítása céljából, az energetikai szubjektum meghosszabbíthatja a fűtési napot, vagy folyamatosan végezheti a hőenergia
leszállítását, miközben észszerűen gazdálkodik az energiával.
December 24-e és 25-e, december 31-e és január 1-je, január 6-a és 7-e között a hőenergia leszállítása nem szakad meg, kivéve a
rendkívüli külső hőmérsékletek esetében.
40.szakasz
Amennyiben a műszakilag hibátlan fűtési berendezésekkel és tervszerű hőszigeteléssel rendelkező lakások vagy üzlethelyiségek
hőmérséklete kevesebb ezen határozat 41. szakaszában meghatározott hőmérsékletnél, a hőenergia árát csökkentik:
-2 – 3 ˚C-ig 10 %-kal
-3 – 4 ˚C-ig 20 %-kal
-4 – 5 ˚C-ig 30 %-kal
-5 – 6 ˚C-ig 40 %-kal.
A csökkentés csak azokra a helyiségekre érvényes, amelyekben nincs meg az előírt hőmérséklet (a helyiségek fajtáinak külön
hőmérsékletét a munkamódszerekről szóló szabályzattal határozzák meg, amelyet az energetikai szubjektum hoz meg.
Ennek a határozatnak 1. bekezdésében leírt csökkentés annyi napra lesz érvényes, ameddig a fűtés nem volt minőséges, és a
fűtésidény végén történik.
41.szakasz
Amennyiben a hőenergia leszállításában rendellenességek jelentkeznek, vagy a hőenergia felsőbb hatalmak, meghibásodás, a
fűtőanyag és elektromos energia leszállításának megszakítása vagy más előre nem látható vagy meggátolható okok miatt szünetel, az
energetikai szubjektum köteles intézkedéseket eszközölni a meghibásodás vagy a fűtési szolgáltatások szünetelése okának elhárítására.
Ennek a szakasznak 1. bekezdésében leírt esetekben az energetikai szubjektum a következő intézkedéseket eszközöli:
1. Az energetikai szubjektum lehetőségként előreláthat csökkentett munkarendszert (a fűtés hőmérsékletének csökkentésével minden
objektumban) a rendellenesség szintjétől függően, vagy kikapcsol kisebb jelentőségű fogyasztókat (üzlethelyiségek).
2. A rendszeren vagy a villanyvezetékeken történő meghibásodás esetén az energetikai szubjektum minden dolgozónak maximális
igénybevételével vagy harmadik személyek igénybevételével megkezdi a rendellenesség vagy a hőenergia leszállítása
megszűnésének okát elhárítani.
A redukció vagy a fűtés szünetelése alatt, ha az nem az energetikai szubjektum hibájából történt, az árkorrekció ennek a
határozatnak 42. szakasza értelmében történik.
42.szakasz
Október 1-je és 10-e között az energetikai szubjektum köteles minden hőforrásnak, az elosztó rendszer új és a javított
berendezéseinek próbaműködtetését elvégezni.
A próbák beosztásáról a nyilvános tájékoztatás eszközein keresztül idejében értesítik a fogyasztókat, a munka kivitelezőit és más
érdekelt személyeket.
43.szakasz
Amennyiben a hely hőenergiával való ellátása hosszú távú fejlesztésével összhangban az ellátás feltételei annyira megváltoznak,
hogy az energetikai szubjektum vagy a vevő távfűtési berendezésén változtatások, átalakítások vagy cserék szükségesek, a költségeket ebben
az esetben az energetikai szubjektum és a vevő állja, mindegyik a saját távfűtési berendezésére.
A mennyiben a vevő nem vállalja a távfűtési berendezése átalakításának költségeit, vagy ha az átalakítás nem történik időben és
időben nincs összehangolva az energetikai szubjektum távfűtési berendezésén történő munkálatokkal, az energetikai szubjektum nem köteles
leszállítani neki a hőenergiát, amíg az összes feltételek nem teremtődnek meg a vevő berendezésének megbízható és szabályos működésére az
új feltételek mellett.
XII.A MÉRÉS HELYE, MÉRŐMŰSZEREK ÉS A LESZÁLLITOTT HŐENERGIA MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA
44.szakasz
A mérőműszerek első elhelyezését a távfűtési mellékállomáson levő mérési helyre az energetikai szubjektum végzi a befektető/vevő
költségein. A mérőműszer típusát, nagyságát és felszerelésének módját az energetikai szubjektum határozza meg a hálózat műszaki
feltételeivel összhangban.
A mérőműszernek rendelkeznie kell a típus jóváhagyásával és gyártóművi bizonylattal az előírásokkal összhangban.
45.szakasz
A meghibásodott mérőműszerek javítását és kicserélését az energetikai szubjektum végzi, vagy az általa felhatalmazott személy az
energetikai szubjektum költségein.
46.szakasz
Amennyiben a vevőnél a csatlakozási erő megváltoztatása miatt ki kell cserélni a mérőműszert, annak beszerzése és kicserélésének
költségeit a vevő állja.
47.szakasz
Amennyiben a mérőműszer elromlik, a leszállított hőenergia mennyiségét közvetlenül vagy közvetve mérik, azaz határozzák meg,
az összehasonlító elszámolási időszak elszámolásával.
Összehasonlító időszak alatt a leszállított hőenergia azon mennyiségét értik, amit a mérőműszer hibátlan állapotában mértek
ugyanazon a külső hőmérsékleten.
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48.szakasz
A mérőműszerrel mért leszállított hőenergia mennyiségét közvetlenül állapítják meg a távfűtési mellékállomáson elhelyezett
mérőműszer leolvasása alapján független attól, hogy el vannak-e helyezve műszerek az elfogyasztott hőenergia költségeinek belső
elosztására.
49.szakasz
A leszállított hőenergia mennyiségét, amely függ a külső hőmérséklettől, arra az elszámolási időszakra, amikor a mérőműszer hibás
volt, a következő képlettel határozzák meg:
Q = Qx x K x Y
Ahol:
Q …………a hőenergia leszállított mennyisége (MWx, GJ)
Qx……….. a helyiségek fűtésére és klimatizációjára szolgáló távfűtési berendezések csatlakozási ereje
(W, MW)
K………… a vevő csatlakozási erővel rendelkező fűtési berendezései munkaóráinak száma az elszámolási
Időszakban
Y………….az összehasonlító elszámolási időszak hőátvevő tényezője
tu – ts sr
K = 24 x Z x ----------tup – ts min
ahol:
Z……………….. fűtési napok száma
tu……………… a helyiség tervezett vagy előírt középhőmérséklete
tup………………tervezett belső hőmérséklet
ts sr…………….. az elszámolási időszak idején mért külső középhőmérséklet
ts min…………… -18˚C, tervezett minimális külső hőmérséklet.
50.szakasz
A mérőműszerek adatait az energetikai szubjektum olvassa le, kivéve, ha a szerződésben nem szabják meg másképpen.
51.szakasz
A vevő elérhetőséget kell hogy biztosítson a mérőműszerekig az energetikai szubjektum számára a mérőműszerek leolvasása és
felügyelése céljából, a törvénnyel és a törvénynél alacsonyabb rendű okirattal és evvel a határozattal összhangban.
Amennyiben az energetikai szubjektum a vevő oka miatt nem tudta leolvasni a mérőműszereket, a vevő az energetikai szubjektum
értesítése alapján köteles beadni a mérőműszerek szabályos leolvasását abban az időszakban és úgy, ahogy azt az energetikai szubjektum
meghatározza. Amennyiben a vevő nem adja be a mérőműszerek állását, az energetikai szubjektum ennek a határozatnak a 49. szakaszával
összhangban fogja elszámolni a leszállított hőenergia mennyiségét.
52.szakasz
A mérőműszerek (a csatlakozó mellékállomáson található mérési hely hőenergia leolvasók) rendszeres felülvizsgálatát, hitelesítését
és kicserélését az energetikai szubjektum végzi az előírásokkal összhangban és a mérőműszerek karbantartásáért járó havi díj nélkül.
Az energetikai szubjektumnak és a vevőnek ezen szakasz 1. bekezdéséből származó rendszeres felülvizsgálatok mellett joga van
ellenőrizni a mérőműszerek pontosságát. Amennyiben az ellenőrző felülvizsgálaton a megengedettnél nagyobb eltérést mutatnak a
mérőműszerek, a felülvizsgálat költségeit az energetikai szubjektum vállalja, ellenkező esetben pedig az, aki kérte a felülvizsgálatot.
Amennyiben a mérőműszerek ellenőrzése az érvényben levő előírásoktól megengedett nagyobb eltérést mutat, a mérőműszert romlottnak
nyilvánítják, és arra az időszakra ezen határozat 49. szakasza értelmében számolják el a leszállított hőenergia mennyiségét.
XIII. A HŐENERGIA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK DIJSZABÁSOS RENDSZERE ÉS ÁRA
53.szakasz
A díjszabásos rendszerrel meghatározzák az elszámolás elemeit, a hőenergia elszámolásának módját a díjszabásos vevőknek,
valamint a felhasználók szükségleteit kielégítő szolgáltatások elszámolásának elemeit és módját.
A hőenergia és a szolgáltatások elszámolására szolgáló díjszabásos elemek magukban foglalják a gazdálkodás költségeit, amelyet
az objektum működtetésének, amortizációjának, karbantartásának, kiépítésének, rekonstrukciójának és korszerűsítésének, a biztosításnak, az
üzemanyagnak, a környezetvédelemnek költségei és a gazdálkodás más költségei képezik, amelyekkel biztosítják a megfelelő részarányt és a
befektetés eszközei visszajuttatásának határidejét.
A díjszabásos rendszer elemeit olyan díjszabásos tételekkel mutatják ki, amelyek alapján végzik az átvett energia, valamint az
elszámolási időszakon belül történt az energetikai tevékenységben végzett szolgáltatások elszámolását.
A díjszabásos rendszerrel különböző díjszabásos tételeket lehet meghatározni, az átvett energia mennyiségétől és fajtájától, az átvett
energia erejétől és más tulajdonságaitól, a felhasználás napi és időszaki dinamikájától, az átvevés helyétől és a mérés módjától függően.
54.szakasz
A díjszabásos rendszerrel díjszabásos tételeket határoznak meg az előállított hőenergia árának elszámolására a díjszabásos vevők
részére, az elosztó szolgáltatások és a szerződések költségeire, a leszállított hőenergia elszámolására és megfizettetésére.
55.szakasz
A díjszabásos tételek az egy csoportba tartozó díjszabásos vevők részére leszállított hőenergiáért ugyanazok Szenttamás község
egész területén.
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56.szakasz
A leszállított hőenergia, valamint az energetikai tevékenységen belüli szolgáltatások elszámolására szolgáló díjszabásos tételeket a
község végrehajtó szerve hozza meg.
57.szakasz
A hőenergia ára szabad vagy szabályozott.
A minősített vevők számára a hőenergia ára szabad, és a minősített vevő és az ellátó közötti megkötött szerződéssel határozzák
meg.
A díjszabásos vevők számára leszállított hőenergia ára és a hőenergia elosztási szolgáltatásának ára szabályozott.
A díjszabásos vevők számára leszállított hőenergia árát, valamint a felhasználók részére végzett szolgáltatások árát a díjszabásos
rendszer felhasználásával az energetikai szubjektum határozza meg.
XIV.A HŐENERGIÁVAL VALÓ ELLÁTÁSRA TÖRTÉNŐ REKLAMÁCIÓK
58.szakasz
Az átvevő helyen (távfűtési mellékállomás) átvett leszállított hőenergia minőségére a vevő reklamálhat.
A leszállított hő minősége mellett reklamálni lehet:
-a hőenergia elszámolására,
-a vevő a távfűtési mellékállomásból való kimeneteli csatlakozó blokk csapig történő más szolgáltatásokra.
59.szakasz
A leszállított hőenergiáért vagy az energetikai szubjektum ezen határozat, vagy a vevővel kötött szerződés értelmében elvégzett
szolgáltatásokért kiállított számlára vagy elszámolásra történő reklamációkat az energetikai szubjektum veszi át csakis írásos formában, a
számla vagy elszámolás kézhezvételétől számított 8 napon belül.
Az energetikai szubjektum a reklamáció kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles válaszolni a vevőnek.
A kiállított számlára, elszámolásra vagy szerződésre tett kifogás nem halaszthatja el a számla vagy elszámolás vitathatatlan
részének kifizetését.
60.szakasz
A vevő kifogásolhatja a fűtési idény idején és az egy fűtési nap alatt a fűtött helyiség hőmérsékletére. Amennyiben a távfűtési
mellékállomáson nem biztosítottak a műszaki feltételek (mérő és szabályzó rendszerek) az ellátás minőségének rendszeres ellenőrzéséhez.
A helyiségek levegője hőmérsékletének mérése a tervezett normatívákban előírt feltételek mellett történik. A vevő kérésére elvégzik
a helyiség levegője hőmérsékletének mérését, amelyről jegyzőkönyvet vezetnek.
Amennyiben a vevő elégedetlen az eredményekkel, új mérést követelhet egy a közművesítői ügyekkel foglalkozó községi szerv
által kinevezett bizottságtól.
A bizottság munkájának költségeit a kérvényt benyújtó személy vállalja abban az esetben, ha a hőmérséklet eléri az ezen határozat
39. szakaszában meghatározott hőmérsékletet, ellenkező esetben a költségeket a z energetikai szubjektum vállalja.
A bizottság eredményeire az elégedetlen fél kifogásolást terjeszthet a községi végrehajtó szerv felé.
61.szakasz
A hőenergia leszállításának műszaki vagy más zavarai esetén, amelyért az energetikai szubjektum a felelős, a vevő kérheti, hogy a
zavarokat hárítsák el 24 órán belül, vagy legtovább 2 napon belül a zavarokról szóló értesítés kézhezvételétől számítva.
Az energetikai szubjektum költségeit, amelyek a reklamációt követő intervenciókból származnak (terepre való kiszállás, mérések,
szakvéleményezés stb.) az energetikai szubjektum vállalja igazolt reklamáció esetében (elégtelen ellátás, az energetikai szubjektum távfűtési
felszerelésén való meghibásodás), illetve a vevő alaptalan reklamáció esetén, vagy abban az esetben, ha a vevő nem veheti át a hőenergia
szükséges mennyiségét a saját hőberendezésén történt meghibásodás vagy zavar miatt.
XV.A FŰTÖTT HELYISÉG KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJBÓLI BEKAPCSOLÁSA
62.szakasz
Egy egész objektumot ki- vagy (be) lehet kapcsolni a távfűtési rendszerről bármelyik pillanatban írásos kérvény alapján.
63.szakasz
A lakó- és üzleti egységek egyenkénti kikapcsolása a fűtési idény alatt (a folyó év okt. 1-től a következő év máj. 3-áig) nem
engedélyezett.
A kikapcsolásról szóló követelményt az energetikai szubjektumnak máj. 5-e és szept. 15-e között lehet beadni, és érvényes lesz a
következő fűtési idényre.
A kikapcsolásról szóló követelmény mellé csatolni kell az igazolást, hogy a hőenergia leszállításából eredő minden kötelezettség ki
van egyenlítve a kikapcsolás előtti időszakra.
Az energetikai szubjektum elvégzi a kikapcsolást az írásos követelmény kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.
64.szakasz
Amennyiben a vevő, akinek a lakó- vagy üzleti egységét kikapcsolták a távfűtési rendszerről, újból kéri a hőenergiával való ellátást,
az újbóli bekapcsoláskor fizeti a bekapcsolás minden költségét.
65.szakasz
Egész objektumokat úgy kapcsolnak ki, hogy elzárják a fő bemeneteli melegvizű csapot a távfűtési mellékállomáson vagy az
objektum előtti aknában.
A kikapcsolás után az energetikai szubjektum felelőssége megszűnik a távfűtési mellékállomás felszerelése iránt.
66.szakasz
A közös objektumban lévő egyenkénti lakó- vagy üzleti egységeket úgy kapcsolnak ki, hogy az elosztó szekrényekben kikapcsolják
a szóban forgó lakó- vagy üzleti egységet. Amennyiben azok nem léteznek, a fűtőtesteket fizikailag leválasztják a rendszerről úgy, hogy a
csatlakozó csöveket elvágják és behegesztik.
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Azokban az objektumokban, ahol nem léteznek elosztó szekrények, a folyosókon, ahol a kikapcsolás minden egyes fűtőtest
levágásával és behegesztésével történik, a kikapcsolás árát fűtőtestenként az energetikai szubjektum igazgatói bizottsága határozza meg, és
külön kerül megfizettetésre.
67.szakasz
A nem energetikai szolgáltatások árát (kikapcsolás, újbóli bekapcsolás stb.) az energetikai szubjektum igazgatói bizottsága
határozza meg a községi tanács jóváhagyásával.
XVI.A HŐENERGIA NEM FELHATALMAZOTT ÁTVEVÉSE
68.szakasz
Tilos az objektumok, berendezések vagy felszerelések önkényes bekapcsolása a hőenergia szállítói vagy elosztói rendszerére.
Tilos a hőenergia használata a mérőberendezéseken kívül (ahol létesített az elhasznált hőenergia mérésének rendszere), vagy a
hőenergia eladásáról szóló szerződésben meghatározott feltételeken kívül.
Amennyiben a vevő az energetikai szubjektum beleegyezése nélkül veszi át a hőenergiát, vagy befolyásolja a mérőberendezéseket
az energetikai szubjektum kárára, az energetikai szubjektum fel van hatalmazva, hogy az elhasznált hőenergiát ennek a határozatnak 49.
szakaszával összhangban számolja el a hőenergia átvevésének legmagasabb faktora beleszámolásával.
69.szakasz
Amennyiben a hőenergia nem felhatalmazott átvételének időtartamát nem lehet meghatározni, a jogtalan hőenergia átvételét az
utolsó 12 hónapra számolják el.
70.szakasz
A vevő az energetikai szubjektumnak meg kell hogy fizessen minden költséget és kárt, amelyet a hőenergia nem felhatalmazott
átvételével okozott.
XVII.A HŐENERGIA LESZÁLLITÁSÁNAK BESZÜNTETÉSE
71.szakasz
Az energetikai szubjektum beszünteti a vevő hőenergiával való ellátását, ha a vevő a saját berendezésével zavarokat okoz a
hőenergia leszállításában, vagy nem tartja magát a hőenergia eladásáról szóló szerződés határozataihoz, ennek a határozatnak határozataival
összhangban.
A hőenergia leszállításának beszüntetése előtt a vevőt írásban kell hogy figyelmeztessék, amelyben meghatározzák az észlelt
pontatlanságok és hiányosságok kijavításának határidejét.
Ennek a szakasznak az előző bekezdésében tárgyalt határidő nem lehet rövidebb 3 (három) naptól a figyelmeztetés kézbesítésétől
számítva.
72.szakasz
Az energetikai szubjektum a figyelmeztetés után beszünteti a hőenergia leszállítását:
-a saját hőberendezése működésének karbantartása vagy hibásodás kijavítása miatt
-a hálózat bővítése miatt
-ha a vevő megkárosítja a saját vagy az energetikai szubjektum berendezését olyan mértékben, hogy a távfűtés egész rendszere veszélybe
kerül, vagy ha gátolja más vevők hőenergiával való ellátását
-ha a vevő az energetikai szubjektum jóváhagyása nélkül használja a hőenergiát
-ha a vevő nem tartja karban a saját hőberendezését olyan mértékben, hogy biztosítsa a zavartalan munkát vagy a hőenergiával való ellátást
-ha a vevő nem tesz lehetővé az energetikai szubjektumnak biztos hozzáférhetőséget a munkálatokhoz abban a helyiségben, ahol a vevő
hőberendezése található
-ha a vevő nem értesíti az energetikai szubjektumot a tulajdonjogi, státuszbeli és más változásokról, amelyek kihatnak a vevő és az
energetikai szubjektum közötti viszonyokra
-ha a vevő a hőenergia viszonteladását végzi az energetikai szubjektum jóváhagyása nélkül
-ha a vevő két hónapig nem fizeti ki a csatlakozó mellékállomáson levő étvételi helyen leszállított hőenergiát, és nem térít meg más
kötelezettségeket az energetikai szubjektum felé
-ha a vevő az energetikai szubjektum által meghatározott határidőn belül nem köt írásos szerződést a hőenergiával való ellátásról
-ha letelik a vevő hőberendezése próbaidejének határideje, de a vevő addig a határidő lejáratáig nem kap használati engedélyt.
73.szakasz
Az energetikai szubjektum előző értesítés nélkül szintén beszünteti a hőenergia leszállítását:
-ha a vevő nem távolítja el a pecsétet a mérő illetve szabályozó berendezésekről a csatlakozó mellékállomáson
-ha a vevő megváltoztatja a meleg víz vegyi vagy fizikai tulajdonságait
-ha a vevő meleg vizet vesz ki a távfűtési rendszer melegvíz hálózatából
-ha az energetikai szubjektum hőberendezése veszélyezteti a környezetet
-ha a hőenergia hiányakor, a forráson vagy a szállítási berendezésen történt meghibásodás miatt, nem tartja be az utasítást az átvett hőenergia
korlátozására.
74.szakasz
A beszüntetést követően a hőenergia újbóli leszállítása a beszüntetés okainak elhárítása és az energetikai szubjektum felé való
minden költség kiegyenlítése után megkezdődik.
XVIII.AZ ENERGETIKAI SZUBJEKTUM KÖTELEZETTSÉGEI
75.szakasz
Az energetikai szubjektum:
-hőenergiával látja el a vevőt, csatlakozási erővel rendelkező hőberendezése működtetésére, amit a hőenergia eladásáról szóló szerződésben
határoztak meg
-nyilvános tájékoztatással értesíti a vevőket a hőenergia leszállítása tervezett beszüntetéséről
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-ha a vevő csatlakozási mellékállomásán kifolyik a melegvíz, lekapcsolja azt a melegvíz hálózatról
-ügyeletes szolgálatot szervez a reklamációk folyamatos átvevésére és a saját berendezésének meghibásodása esetén, vagy a vevők
reklamációja után, az idejében történő beavatkozásra
-értesíti a vevőket a távfűtési rendszer állapotáról és annak fejlesztési terveiről, a hőenergia összfogyasztásáról és ma fogyasztás
dinamikájáról, a hőenergia és a szolgáltatások áráról és az árak változásáról, valamint a vevőket érintő más részletekről
-a hőenergia észszerű felhasználásának céljából korszerűsíti a mérési rendszereket, valamint propagálja és ösztönzi a mérési rendszereket,
amelyekkel elérhető, hogy minden vevő csak annyit fizessen, amennyit elhasznált.
76.szakasz
Az energetikai szubjektumnak joga van a csatlakozó mellékállomáson a szabályozó berendezések ellenőrzését és felhelyezését,
hogy biztosítottak legyenek a munkafeltételek, amelyek a vevő hőberendezésének tervezési dokumentációjából és a hőenergia ellátásáról
szóló szerződésből erednek, és a melegvíz hálózatra való kapcsolás műszaki feltételei, függetlenül a vevőnél történő fűtés minőségének
változásától.
XIX.A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI
77.szakasz
A vevő:
1.felel a saját hőberendezése helyes működéséért és karbantartásáért
2.a távfűtési mellékállomáson nem változtatja meg a beállított PROTOK és hőmérsékletet
3.az energetikai szubjektum írásos jóváhagyása nélkül nem cseréli le a saját hőberendezését, amely a hőberendezés munkájának
megváltozását eredményezheti
4.felelős azért, hogy a zárt térben levő fűtési mellékállomás mindig hozzáférhető legyen az energetikai szubjektum számára
5.a csatlakozási mellékállomás helyiségében tartja a működtetési dokumentációt a berendezés alaprajzával és a kiragasztott használati
utasítással
6.karban tartja a helyiséget és a segédberendezéseket, valamint a helyiséghez való hozzáférhetőséget, ahol a fűtési berendezése található,
hogy az energetikai szubjektumnak meg legyenek a munkafeltételei, amelyek érvényesek a munka helyiségekre
7.kíséri az energetikai szubjektum értesítéseit a hőenergiával való ellátás akadályairól, amelyeket az átadó helyen észleltek
8.felelős a károkért és következményekért, amelyek az ő hőberendezése munkaképtelensége miatt léptek fel
9.a vevő hőberendezésének kezelésével nem foglalkozhatnak más vevők vagy ellátók
10.nem végzi a leszállított hőenergia viszonteladását az energetikai szubjektum beleegyezése nélkül
11.a távfűtési mellékállomáson lehetővé teszi az energetikai szubjektumnak, hogy a működtetés állapotáról szóló adatok távirányítású
átvitelét szolgáló berendezést szereljen fel
12.értesíti az energetikai szubjektumot a mérőműszerek meghibásodásáról
13.felelős a kárért az energetikai szubjektum felé, amely a vevő a hőberendezésen történő beavatkozásából ered
14.törleszti kötelezettségeinek kifizetését evvel a határozattal és a hőenergia eladásáról szóló szerződéssel összhangban.
XX.TÁJÉKOZTATÁS
78.szakasz
Az energetikai szubjektum köteles információs szolgáltatást szervezni közvetlen telefonos kommunikációért a hőenergia vevőivel
és a szolgáltatások felhasználóival, a reklamációk pontos felvétele és nyilvántartása céljából, valamint a felhasználók idejében történő és
pontos informálása céljából a rendszerben történtekről.
Az információs szolgáltatás napi 24 órán keresztül dolgozik, a rendelkezésre álló telefonszámokat pedig a (lokális) tájékoztatási
eszközökben közlik.
79.szakasz
Az energetikai szubjektum és a vevők kötelesek kölcsönösen informálódni a berendezéseiken észlelt meghibásodásokról, amelyek
kihatással lennének az energetikai szubjektum és a vevő berendezése normális működésére.
80.szakasz
Az energetikai szubjektum köteles a leszállítás minden tervezett beszüntetését közölni a tájékoztatási eszközökben legalább 24
órával a leszállítás beszüntetése előtt.
A leszállítás kényszerű beszüntetéséről az energetikai szubjektum információkkal kell hogy szolgáljon a leszállítás
megszüntetésének okairól és a leszállításban történő fennakadás elhárítása tervezett határidejéről.
XXI.ELLENŐRZÉS
81.szakasz
E határozat rendelkezései alkalmazásának és az energetikai szubjektum működése törvényszerűségének ellenőrzését a Községi
Igazgatóság végzi.
XXII.BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
82.szakasz
10.000 – 500.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik az energetikai szubjektumot, ha:
1.a vevő objektuma csatlakozási kérelméről nem hoz határozatot e határozat 20. bekezdése 1.szakaszában meghatározott határidőn
belül,
2.nem csatlakoztatja a vevő objektumát az elosztó rendszerre e határozat 25. szakaszának 1. bekezdése értelmében,
3.nem köti meg a szerződést e határozat 31. szakaszának 1. bekezdése értelmében
4.nem hárítja el a vevő ellátásában előállt zavarokat e határozat 61. szakaszának 1. bekezdésében előírt határidőn belül
5.nem figyelmezteti írásban a vevőt, és nem szab meg neki határidőt e határozat 71. szakasza 2. bekezdésében tárgyalt
rendellenessége elhárítására.
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3.000 – 25.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel bírságolják az energetikai szubjektum felelős személyét e szakasz 1. bekezdésében
tárgyalt kihágásért.
83.szakasz
10.000 – 500.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a jogi személyt, ha:
1.nem teszi lehetővé az energetikai szubjektum számára a megközelítést e határozat 13. szakaszának 4. bekezdése értelmében
2.nem teszi lehetővé az illetékes személyeknek a mérőműszerekhez való megközelítést ezen határozat 60. szakasza értelmében
3.nem tesz eleget kötelezettségeinek, azaz ezen határozat 77. szakasza 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11. és 12. pontjában meghatározott
kötelezettségekkel ellentétben jár el, azaz az energetikai szubjektum ezen határozat 77. szakasza 7. pontjában tárgyalt értesítésével ellentétben
jár el.
5.000 – 25.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel bírságolják a vállalkozót e szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kihágásért.
3.000 – 25.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel bírságolják a magánszemélyt és a jogi személy felelős személyét e szakasz 1.
bekezdésében tárgyalt kihágásért.
XXIII.ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
84.szakasz
Ezt a határozatot a hőenergiával való ellátás már megkötött és az új viszonyokban is alkalmazzák.
A távfűtési hálózatra való csatlakozási vagy a vevő már csatlakoztatott hőberendezésein történő változtatás eljárásait, amelyeket
ezen határozat meghozatala előtt kezdtek, az akkor érvényben levő A város hőenergiával való ellátásáról szóló határozat meghatározásai
szerint fejezik be.
85.szakasz
Azok a vevők, akik ezen határozat meghozataláig nem kötöttek szerződést az energetikai szubjektummal a hőenergia eladásáról,
meg kell hogy azt kössék ezen határozat hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül.
Azok a vevők, akik egyszinti tulajdonosok vagy lakások használói, e szakasz 1. bekezdésében meghatározott határidőn belül
kötelesek az energetikai szubjektummal szerződést kötni a hőenergia eladásáról attól függetlenül, hogy a szerződést az egyes tulajdonosokkal,
azaz a lakások használóival vagy a lakók tanácsával kötik meg.
86.szakasz
A magán- és jogi személyekkel e határozat hatályba lépése előtt kötött a hőenergia eladásáról szóló szerződések érvényesek lesznek
a szerződések ezen határozat szerinti megkötéséig, legtovább ezen határozat 85. szakaszában meghatározott határideig.
87.szakasz
Amennyiben azok a vevők, akik közös átvevőhelyen veszik át a hőenergiát, ennek a határozatnak a meghozataláig nem adták át
ennek a határozatnak a 34. pontjában tárgyalt költségek elosztását, át kell hogy adják 6 hónapon belül ennek a határozatnak hatályba lépésétől
számítva.
88.szakasz
Az energetikai szubjektum köteles beépíteni az elosztó rendszerbe (a távfűtő művek kijáratánál) a leszállított hőenergia mérésére
szolgáló megfelelő mérőműszereket két éven belül ennek a határozatnak a hatályba lépésétől számítva.
Az energetikai szubjektum köteles beépíteni megfelelő mérőműszereket a vevőknek leszállított hőenergia mérésére a távfűtési
mellékállomásokba két éven belül ennek a határozatnak a hatályba lépésétől számítva.
89.szakasz
Az energetikai szubjektum köteles meghozni az elosztó rendszer munkájáról szóló szabályzatot 6 hónapon belül ennek a
határozatnak hatályba lépésétől számítva.
90.szakasz
Ennek a határozatnak hatályba lépésével érvénytelenné válnak Szenttamás község területén történő kommunális tevékenységekről
szóló határozat 50-64. pontjai (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 8/97. sz., 4/99. sz., 4/04. sz., 8/05. sz., 10/05. sz. és 1/06. sz.).
91. szakasz
Ez a határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KOZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
312-6/2009-I szám
2009. december 15.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Bergel László s. k.

110.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 48. szakaszának 3. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 9/02. sz., 87/02.
sz., 61/05. sz., 66/05. sz., 101/05. sz., 62/06. sz., 63/06. sz., 85/06. sz. és 86/06. sz.) és Szenttamás Község 2009. évre szóló költségvetéséről
szóló határozat 6. szakaszának 3. bekezdése alapján (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 10/2008. sz., 2/2009. sz. és 6/09. sz.) Szenttamás
Község községi elnöke
VÉGZÉST
hoz
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
1.

Szenttamás Község 2009. évre szóló költségvetéséről szóló határozattal jóváhagyott eszközökből (Szenttamás Község Hivatalos
Lapja, 10/2008. sz., 2/2009. sz. és 6/09. sz.), 1.13. fejezet – költségvetési tartalékok, 110. funkció – végrehajtó és törvényhozó
szervek, 194. pozíció, gazdasági osztályozás 499 – tartalékok eszközei – folyó költségvetési tartalékok, a nádaljai Žarko Zrenjanin
Uča Általános Iskola részére jóváhagynak 20.000,00 din-t (betűkkel: húszezer és 0/00) az iskolanap megünneplésének
megszervezésére.
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Ennek a végzésnek az 1. pontjában szereplő eszközöket 1.03. fejezet – általános iskolai oktatás a költségvetésből, 912. funkció
általános iskolai oktatás, 61. pozíció, 423-as gazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatásokon belül osztják el 20.000,00 din
összegben.
Ennek a végzésnek a megvalósításáról Szenttamás Község Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Osztálya gondoskodik
Ezt a végzést közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.

SZENTTAMÁS KOZSÉG
ELNÖK
400-114/2009-II szám
2009. október 16.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE

Branko Gajin s. k.

111.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009.
sz.), a Községi tanácsról szóló határozat 2. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 10/08. sz.), Szenttamás
Község 2009. évre szóló költségvetéséről szóló határozat 5. szakaszának 4. bekezdése alapján (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 9/2008.
sz., 2/2009. sz., 6/09. sz. és 8/2009. sz.) és Szenttamás Község Községi Tanácsa ügyrendje 66. szakaszának 1. bekezdése (Szenttamás Község
Hivatalos Lapja, 2/09. sz.) alapján Szenttamás Község Községi Tanácsa a 2009. dec. 4-én megtartott 10. ülésén
VÉGZÉST
hozott
AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Szenttamás Község 2009. évre szóló költségvetéséről szóló határozattal jóváhagyott eszközökből (Szenttamás Község
Hivatalos Lapja, 9/2008. sz., 2/2009. sz., 6/2009. sz. és 8/2009. sz.), 110. funkció – költségvetési tartalékok, 1.13. fejezet –
költségvetési tartalékok, 186. pozíció, 499-es gazdasági osztályozás – az állandó költségvetési tartalékba való kiválasztás, a
Szenttamási Községi Városrendészeti és -Fejlesztési Közvállalat részére jóváhagynak 2.944.000,00 din-t az útszegélyek
kijavítására Szenttamás, Turja és Nádalja települések utcáin.
Ennek a végzésnek 1. pontjában tárgyalt eszközöket az említett rendeltetésre használják fel és más célokra nem szabad
felhasználni.
Ennek a végzésnek az 1. pontjában szereplő eszközöket 1.08. fejezet – szubvenciók, 620. – folyó szubvenciók a közösség
fejlesztésére a költségvetésből, 143/1-es pozíció, 451-es gazdasági osztályozás – köz- és nem pénzügyi vállalatok
szubvencióján belül osztják el 2.944.000,00 din összegben.
Kötelezik a Szenttamási Községi Városrendészeti és -Fejlesztési Közvállalatot, hogy a realizálás után, legkésőbb 2010. dec.
31-ig adják át az eszközök felhasználásáról szóló részletes beszámolót.
Ennek a végzésnek a megvalósításáról Szenttamás Község Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Osztálya gondoskodik
Ez a végzés meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.

SZENTTAMÁS KOZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
06-52-6/2009-III szám
2009. december 4.

SZENTTAMÁSI KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE

Branko Gajin s. k.

112.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.), Szenttamás Község
alapszabályzata 59. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/08. sz.), a Községi Tanácsról szóló határozat 2. és 38. szakasza
(Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 10/08. sz.) és Szenttamás Község Községi Tanácsa ügyrendje 66. szakaszának 1. bekezdése
(Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 2/09. sz.) alapján a Községi Tanács a 2010. dec. 4-én megtartott 10. ülésén megvitatta a víz és a
szennyvízelvezetés ára elszámolásának metodológiájáról szóló határozatot, és annak kapcsán
VÉGZÉST
hozott
A VÍZ ÉS SZENNYVIZELVEZETÉS ÁRA ELSZÁMOLÁSÁNAK METODOLÓGIÁJÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
JÓVÁHAGYÁSÁRA
I.
JÓVÁHAGYJÁK a Graditelj Közművesítői Közvállalat a víz és a szennyvízelvezetés ára elszámolásának metodológiájáról szóló
827/2009-5. számú 2009. okt. 29-én meghozott határozatát.
Ennek a végzésnek szerves részét képezi a Graditelj Közművesítői Közvállalat a víz és a szennyvízelvezetés ára elszámolásának
metodológiájáról szóló 827/2009-5. számú 2009. okt. 29-én meghozott határozata.
II.
Ez a végzés meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KOZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
06-52-16/2009-III szám
2009. december 4.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE

Branko Gajin s. k.

113.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.), Szenttamás Község
alapszabályzata 59. szakasza (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 5/08. sz.), a Községi Tanácsról szóló határozat 2. és 38. szakasza
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(Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 10/08. sz.) és Szenttamás Község Községi Tanácsa ügyrendje 66. szakaszának 1. bekezdése
(Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 2/09. sz.) alapján a Községi Tanács a 2010. dec. 4-én megtartott 10. ülésén
VÉGZÉST
hozott
A SZENTTAMÁSI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL MUNKAHELYEINEK RENDSZEREZÉSÉRŐL ÉS BELSŐ
SZERVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATNAK I. MÓDOSITÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRA
I.
JÓVÁHAGYJÁK a Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal munkahelyeinek rendszerezéséről és belső szervezéséről szóló
határozat I. módosításáról szóló határozatot, amelyet 2009. aug. 7-én hoztak meg 02-16/2009-IV szám alatt.
Ennek a végzésnek szerves részét képezi a Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal munkahelyeinek rendszerezéséről és belső
szervezéséről szóló határozat I. módosításáról szóló határozat, amelyet 2009. aug. 7-én hoztak meg 02-16/2009-IV szám alatt.
II.
Ez a végzés meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KOZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
06-52-20/2009-III szám
2009. december 4.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE

Branko Gajin s. k.

114.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009.
sz.)Szenttamás Község Községi Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Osztálya
JELENTÉST
tesz
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSITÁSÁRÓL 2009. JANUÁRTÓL SZEPTEMBERIG TARTÓ
IDŐSZAKRA
I.JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK
000 din-ban
Kontó
321000
321121
711000
711110
711120
711140
711190
713000
713120
713310
713420
713610
714000
714420
714430
714440
714510
714560
714570
716000
716110
733000
733151
733156
733252
741000
741150
741522
741530
741550
742000
742152

KONTÓ NEVE
Jövedelem fölösleg, bevételi többlet a 2008-as évből
Jövedelem fölösleg, bevételi többlet a 2008-as évből
ÖSSZESEN 321000
Jövedelem utáni adó, haszon és kapitális haszon
Fizetések utáni adó
Az önálló tevékenységek jövedelmei utáni adó
A vagyonból származó jövedelem utáni adó
Más jövedelem utáni adó
ÖSSZESEN 711000
Vagyon utáni adó
Vagyon utáni adó
Öröklés és ajándék utáni adó
Kapitális transzakció utáni adó
Akciók utáni adók
ÖSSZESEN 713000
A javak és a szolgáltatások utáni adó
A vendéglőkben szervezett zenés műsorok utáni kommunális illeték
Reklámtáblák használata utáni kommunális illeték
Tűzvédelmi eszközök
Gépjármű utáni adó
Községi és városi térítmények
Községi és városi kommunális illetékek
ÖSSZESEN 714000
Más adók
Cégjelzés utáni kommunális illeték
ÖSSZESEN 716000
A hatalom más szintjeiről való átutalás
Folyó átutalások a hatalom más szintjéről a község részére -köztársaság
Folyó átutalások a hatalom más szintjéről a község részére-tartomány
Kapitális átutalás Vajdaság AT-tól községi szintre
ÖSSZESEN 733000
Vagyonból eredő jövedelem
A község költségvetése eszközeinek kamata
Az állami mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó jövedelem
Az építkezési területek és helyek utáni térítések
Az általános érdekű javak használata utáni térítés - nafta
ÖSSZESEN 741000
A javak és szolgáltatások eladásából származó jövedelem
Az állami tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem

Terv
2009-re

Megvalósítás
I-IX/09

Index

703
703

703
703

100,00

49.450
5.360
11.800
8.714
75.324

35.670
4.854
2.653
6.550
49.727

72,00
91,00
22,00
75,00
66,00

16.000
1.800
15.200
100
33.100

3.216
764
5.785
0
9.795

20,00
42,00
38,00
0,00
30,00

20
50
170
8.230
700
130
9.300

29
3
34
6.422
462
76
7.026

145,00
6,00
20,00
78,00
66,00
58,00
76,00

800
800

660
660

83,00
83,00

38.638
2.500
75.000
116.138

23.547
8.283
2.471
34.301

61,00
331,00
3,00
30,00

500
79.150
8.000
14.000
101.650

611
31.483
1.962
11.021
45.077

122,00
40,00
25,00
79,00
44,00

6.000

4.164

69,00

300 . oldal
742250
742253
742350
743000
743350
744000
744150
744250
745000
745151
921000
921900
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Községi adminisztratív illetékek
Az építkezési területek rendezésének térítményei
A községi igazgatósági szervek jövedelmei
ÖSSZESEN 742000
Pénzbüntetések és elkobzott vagyoni haszon
Pénzbüntetésekből eredő jövedelem községi szinten
ÖSSZESEN 743000
Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai
Folyó önkéntes átutalások magán- és jogi személyektől
Kapitális önkéntes átutalások magán- és jogi személyektől
ÖSSZESEN 744000
Vegyes és határozatlan jövedelem
Más jövedelmek a község javára
ÖSSZESEN 745000
Hazai pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel
Hazai akciók és más tőke eladásából származó bevétel
ÖSSZESEN 921000
ÖSSZBEVÉTEL DIN-BAN

2.120
1.000
5.180
14.300

855
604
1.943
7.566

40,00
60,00
38,00
53,00

200
200

21
21

11,00
11,00

1.435

1.135

79,00

1.435

1.135

79,00

4.500
4.500

2.744
2.744

61,00
61,00

1.000
1.000
358.450

347
347
159.072

35,00
35,00
44,00

II.A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ALAPRENDELTETÉSEK SZERINT
000 din-ban
Kontó
411000
412000
414000
415000
417000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
451000
454000
463000
472000
481000
482000
485000
499000
511000
512000
513000

Terv
2009-re
69.422
13.554
2.024
4.767
636
24.988
2.902
13.792
10.659
5.739
8.681
165.096
2.548
1.802
7.685
6.853
867
1.002
4.000
2.342
3.763
5.328
358.450

A KONTÓ NEVE
A dolgozók fizetései és járulékai
Szociális járulékok a munkáltató terhére
A dolgozók szociális juttatásai
A dolgozók útiköltségei a munkára és a munkáról
A képviselők térítményei
Állandó kiadások
Útiköltségek
Szerződés szerinti szolgáltatások
Speciális szolgáltatások
Folyó javítások és az objektumok és felszerelések karbantartása
Anyag
A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek segélyezése
A magánvállalatok segélyezése
A hatalom többi szintjének dotálása
A költségvetésből történő szociális védelem térítményei
A többi nem jövedelmező szervezet dotálása
Adók, kötelező illetékek
Az állami szervek által okozott károk megtérítései
A költségvetés tartalékainak eszközei
Beruházó befektetések
Berendezés vásárlás
Többi alapeszköz
ÖSSZKIADÁSOK DIN-BAN

Megvalósítás
I-IX/09
44.740
8.910
136
2.849
453
17.335
1.405
10.678
11.516
5.155
4.100
30.620
1.650
741
6.021
5.771
292
563
0
467
4.326
237
157.995

Index
64,00
66,00
7,00
60,00
71,00
69,00
48,00
77,00
108,00
90,00
47,00
19,00
65,00
41,00
78,00
84,00
34,00
56,00
0,00
21,00
115,00
4,00
44,00

MEGVALÓSITOTT ÖSSZKIADÁSOK A KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓI SZERINT 2009/I-IX. IDŐSZAKRA
000 din-ban
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A költségvetés felhasználójának neve
Szenttamási Községi Közigazgatás
Svetozar Miletić Gimnázium Szenttamás
Az általános iskolai oktatás összköltségei
V. Karadžić Á.I. Szenttamás
J.J.Zmaj Á.I. Szenttamás
P. Drapšin Á.I. Turja
Ž.Zrenjanin Uča Á.I. Nádalja
Radost Iskoláskor Előtti Intézmény Szenttamás
Szenttamási Művelődési Otthon
Szenttamási Népkönyvtár
Zentai Történelmi Levéltár
Szenttamási Testnevelési Központ
Testnevelési alap
Szenttamási Szociális Központ
Községi Városrendészeti és Fejlesztési Közvállalat Szenttamás
Tájékoztatás
Folyamatban levő szubvenciók a fejlesztésre
Költségvetési alapok
Szenttamási Helyi Közösség
Turjai Helyi Közösség
Nádaljai Helyi Közösség

A költségvetésből
tervezett összegek
2009/I-XII
85.650
3.830
920
5.230
4.797
2.733
2.522
24.657
7.755
6.007
350
9.431
2.200
3.020
19.242
3.184
66.306
96.790
2.525
1.588
1.080

Megvalósított
eszközök
2009/I-IX
63.894
1.802
494
3.805
2.908
1.957
1.492
15.204
3.044
3.521
223
4.962
1.100
1.201
16.418
1.650
685
25.678
1.564
724
587

Megvalósított
saját jövedelem
2009/I-IX

Index
74,60
47,05
53,70
72,75
60,62
71,61
59,16
61,66
39,25
58,61
63,71
52,61
50,00
39,77
85,32
51,82
1,03
26,53
61,94
45,59
54,35

1.936
9
114
5.415

1.313

352
1.256
97

301 . oldal
22
23
24
25
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Nem kormányzati szervezetek dotációi
Politikai pártok pénzelésének költségei
Költségvetési tartalékok
Fizetési forgalom
Összesen 1-25

SZENTTAMÁSI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Osztály
400-118/2009-IV. sz.
2009. október 7.

3.260
273
4.000
1.100
358.450

2009.12.15.
4.291
50
741
157.995

8. szám

131,63
18,32
0,00
67,36
44,08

10.492

A GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY
FŐNÖKE
Szögi Erzsébet, s.k.

115.
HELYESBITÉS
Szenttamás Község 2009-es évre szóló költségvetése második elosztásáról szóló határozat 4. szakaszában (Szenttamás Község
Hivatalos Lapja, 6/09. sz.) – táblázati rész – a szöveg a forrással való egybevetése után technikai hibát állapítottak meg, amelyet a
következőképp javítanak:
*150-es pozíció, 451-es gazdasági osztályozás, a község részvétele a VIP projektumaiban a 4. és 6. oszlopban az összeg „65.119”
helyett „63.119”
*Összesen 1.08. fejezet – a közösség fejlesztésére a költségvetésből való folyamatban lévő szubvenciók 620 a 4. oszlopban az
összeg „90.732” helyett „88.732”, az összeg a 6. oszlopban „102.473” helyett „100.473”.

302 . oldal
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100
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103
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105
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110
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TARTALOM
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Határozat Szenttamás Község Képviselő-testülete tagja megbízatásának megszűnéséről
Határozat Szenttamás Község Képviselő-testülete tagja megbízatásának igazolásáról
Határozat Szenttamás Község 2010. és 2014. közötti fejlesztési stratégiájának meghozataláról
Határozat Szenttamás Község költségvetésének harmadik újraelosztásáról a 2009. évre
Határozat Szenttamás Község költségvetése zárszámadásának külső felülvizsgálatáról a 2009. évre
Határozat Szenttamás Község közadósság vállalásáról
Határozat Szenttamás Község térbeli tervének egyeztetéséről a tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel
Határozat Szenttamás település általános szabályozási tervének kidolgozásáról
Határozat Szenttamás település általános szabályozási tervének kidolgozásáról a szennyvíztisztító részére
Határozat különös feltételek meghatározásáról az objektumok távolságára való tekintettel a legalizációs folyamatban
Határozat a hőenergiával való ellátás feltételeiről és módjairól
KÖZSÉGI ELNÖK
Végzés a folyó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról
KÖZSÉGI TANÁCS
Végzés az állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról
Végzés a víz és szennyvízelvezetés ára elszámolásának metodológiájáról szóló határozat jóváhagyására
Végzés a Szenttamási Községi Közigazgatási Hivatal munkahelyeinek rendszerezéséről és belső szervezéséről szóló határozatnak I.
módosításáról szóló határozat jóváhagyására
SZENTTAMÁSI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLYA
Jelentés Szenttamás Község költségvetésének megvalósításáról 2009. januártól szeptemberig tartó időszakra
HELYESBITÉS
Szenttamás Község 2009. évre szóló költségvetése második újraelosztásáról szóló határozat helyesbítése

Kiadó: SZENTTAMÁSI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Telefon: (021)730-020, Telefon/Fax: (021)730-402
Folyószámla: 840-144640-89
Cím: Szabadság tér 2.
Felelős szerkesztő: Savkov Milorad
www.srbobran.rs
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