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43. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 
Szám: 217-21/2020-II-4 
Kelt: 2020. 04. 30-án 
Topolya 
 
 A védelmi törvény 29. szakasza és a Szerb Köztársaság elnökének, a Nemzetgyűlés elnökének és a 
Szerb Köztársaság kormányfőjének a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozata alapján, a 
kihirdetett rendkívüli állapot feltételei közepette, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat, 
valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 és 60/20 szám) és a 
szerencsejátékok szervezésének korlátozásáról szóló határozat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 49/20 és 
60/20) által bevezetett intézkedéseket és korlátozásokat figyelembe véve, a Rendkívüli Helyzetek Községi 
Törzskara tizenhatodik rendkívüli ülésén, 2020. 04. 30-án meghozza az alábbi 
 
 

A J Á N L Á S T 
 

I. 
 

 1. A különleges és klasszikus szerencsejátékokkal foglalkozó létesítmények folytathatják 
tevékenységüket, amennyiben a létesítmények területe nem nagyobb 400 m2-nél, feltéve, hogy minden 
megelőző intézkedésnek eleget tesznek, amelyet a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző 
betegség további terjedésének megfékezése céljából hoztak, amelyekkel biztosítható az alkalmazottak és a 
szolgáltatások igénybe vevőinek biztonsága (pl. korlátozott számú személy a helyiségben, két személy 
között legalább két méter távolság megtartása, ennél kisebb távolság esetén üveg-, műanyag vagy hasonló 
akadály alkalmazása, a helyiségek, padlók, bútorok, gépek, szerszámok és eszközök kötelező fertőtlenítése 
a szolgáltatások nyújtása után minden egyes felhasználó esetében, a védőeszközök, vagyis maszk és 
kesztyű kötelező viselése mind az alkalmazottak, mint a vendégek esetében, étel, illetve ital 
felszolgálásának lehetősége nélkül), s ebben a tekintetben hozzanak külön tervet az intézkedések 
alkalmazására vonatkozóan, amely a munkahelyi biztonság és egészség területét rendező törvénnyel és 
előírásokkal összhangban meghozandó, a kockázatbecslésről szóló aktus szerves része. 

2. Engedélyezzük a parkokban, valamint a rekreációra és sportolásra szolgáló közterületeken való 
tartózkodást, feltéve, hogy minden megelőző intézkedésnek eleget tesznek, amelyet a SARS-CoV-2 vírus 
által okozott COVID-19 fertőző betegség további terjedésének megfékezése céljából hoztak, több mint 5 
személy nem tartózkodhat egy társaságban, két személy között legalább két méter távolság megtartása 
szükséges, kötelező a védőeszközök, vagyis maszk és kesztyű viselése, valamint egyéb megelőző 
intézkedések betartása a fertőző betegség terjedésének megakadályozása céljából. 

 
II. 
 

 A jelen ajánlás azonnal hatályba lép. 
  

III. 
 
 A jelen ajánlás megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján, valamint a 
tömegtájékoztatási eszközökön keresztül.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
a Rendkívüli Helyzetek 

Községi Törzskarának parancsnoka 
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44. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 
Szám: 217-22/2020-II-4 
Kelt: 2020. 05. 03-án 
Topolya 
 
 A védelmi törvény 29. szakasza és a Szerb Köztársaság elnökének, a Nemzetgyűlés elnökének és a 
Szerb Köztársaság kormányfőjének a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozata alapján, a 
kihirdetett rendkívüli állapot feltételei közepette, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat, 
valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20, 60/20, 61/20, 62/20 és 63/20 
szám) által bevezetett intézkedéseket és korlátozásokat figyelembe véve, a Rendkívüli Helyzetek Községi 
Törzskara tizenhetedik rendkívüli ülésén, 2020. 05. 03-án meghozza az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
 

I. 
 

1. Elrendeljük a Piac Közvállalatnak, hogy mondja le a májusi vásárt. 
 

 
A J Á N L Á S T 

 
 2. Engedélyezzük a működést 2020. 05. 04-től minden vendéglátó-ipari létesítménynek, feltéve, 
hogy minden megelőző intézkedésnek eleget tesznek, amelyet a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-
19 fertőző betegség további terjedésének megfékezése céljából hoztak, amelyekkel biztosítható az 
alkalmazottak és a szolgáltatások igénybe vevőinek biztonsága (korlátozott számú személy a helyiségben, 
két személy között legalább két méter távolság megtartása, ennél kisebb távolság esetén üveg-, műanyag 
vagy hasonló akadály alkalmazása, a helyiségek, padlók, bútorok, gépek, szerszámok és eszközök kötelező 
fertőtlenítése a szolgáltatások nyújtása után minden egyes felhasználó esetében, a védőeszközök, vagyis 
maszk és kesztyű kötelező viselése mind az alkalmazottak, mint a vendégek esetében), s ebben a 
tekintetben hozzanak külön tervet az intézkedések alkalmazására vonatkozóan, amely a munkahelyi 
biztonság és egészség területét rendező törvénnyel és előírásokkal összhangban meghozandó, a 
kockázatbecslésről szóló aktus szerves része. 
 Emellett a vendéglátó-ipari létesítmények dolgozóinak rendelkezniük kell a megfelelő higiéniai-
műszaki felszereléssel a fertőző betegség terjedésének megfékezése érdekében. 
 A vendéglátó-ipari létesítményeknek be kell tartaniuk az illetékes szervek útmutatásait és 
utasításait.  
 
 

II. 
 

 A jelen rendelet és ajánlás azonnal hatályba lép. 
  

III. 
 
 A jelen rendelet és ajánlás megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján, 
valamint a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül.  
 

Kislinder Gábor, s.k. 
a Rendkívüli Helyzetek 

Községi Törzskarának parancsnoka 
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45. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 
Szám: 217-23/2020-II-4 
Kelt: 2020. 05. 04-én 
Topolya 
 
 A védelmi törvény 29. szakasza és a Szerb Köztársaság elnökének, a Nemzetgyűlés elnökének és a 
Szerb Köztársaság kormányfőjének a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozata alapján, a 
kihirdetett rendkívüli állapot feltételei közepette, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat, 
valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20, 60/20, 61/20, 62/20 és 63/20 
szám) által bevezetett intézkedéseket és korlátozásokat figyelembe véve, a Rendkívüli Helyzetek Községi 
Törzskara tizennyolcadik rendkívüli ülésén, 2020. 05. 04-én meghozza az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
 

I. 
 

1. Elrendeljük a Komgrad Közvállalatnak, hogy nyírja le a füvet a Bambi IEI udvarában, Topolyán 
a Duna utca 8. szám alatt, s végezze el az intézmény környékének fertőtlenítését. 
 2. Elrendeljük a Standard Kft. Kommunális Vállalatnak, hogy végezze el Bácskossuthfalván az 
iskoláskor előtti intézmény környékének fertőtlenítését. 
 3. Elrendeljük a Bambi IEI-nek, hogy kössön szerződést a beltéri helyiségek fertőtlenítésére egy 
olyan intézménnyel, amelynek erre van engedélye.  
 
 

II. 
 

 A jelen rendelet azonnal hatályba lép. 
  

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

Kislinder Gábor, s.k. 
a Rendkívüli Helyzetek 

Községi Törzskarának parancsnoka 
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46. 
A környezetvédelmi törvény 100. szakaszának 4. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

2004/135., 2009/36., 2009/36. – másik törvény, 2009/72. – másik törvény, 2011/43. – AB-határozat, 
2016/14., 2018/76. és 2018/95. – másik törvény szám), Topolya Község Statútuma 68. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám), valamint Topolya Község 2020. évi költségvetéséről szóló 
határozat 15. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/18. és 2020/3. szám) alapján, a 
Környezetvédelmi Minisztérium 401-00-455/2020-02 sz. 2020. 04. 23-i jóváhagyásával, Topolya Községi 
Tanácsa a 2020. május 8-án tartott 183. ülésén meghozta az alábbi 
  

P R O G R A M O T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELEMRE SZÁNT ESZKÖZEINEK  
2020. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

 
I. 
 

E programmal megállapítjuk a környezet védelmét és előmozdítását illető teendőkre fordítandó, 
2020 folyamán tervezett bevételeket és az eszközök felhasználásának rendeltetését. 

A program megvalósítására a Topolya község 2020. évi költségvetéséről szóló határozatban 
irányoztunk elő eszközöket összesen 5.350.000,00 dináros összegben, az alábbi szerkezet szerint: 
 
 
- környezetvédelemre és ennek előmozdítására szánt térítés 10.000,00 dinár 
- az SO2- és NO2-kibocsátás, a porállagú anyagok és a hulladéktárolás során 
keletkező szennyező anyagok utáni térítés 

300.000,00 dinár 

- a község egyéb költségvetési bevételei  5.040.000,00 dinár 
 

II.  
 

 a.) A jelen program 1. pontjának 2. bekezdésében szereplő eszközök egy részét, 2.000.000,00 dinár 
összegben az 5. Rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 6. 
Program: Környezetvédelem, 0401-P2 Projekt, 510. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 01-es 
támogatási forrás, 102. helyrend keretein belül terveztük be, s az alábbiakra használatos:  

 
1. A környezet állapotának figyelemmel kísérését célzó programok és projektumok (monitoring). 

2020-ra a környezet állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel kísérését terveztük, a 
környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz) és más külön törvényekkel összhangban, külön prioritást 
adva a levegőminőség és a pollenszennyezettség mérésének. 

2020-ra a környezet állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel kísérését terveztük, a 
környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz) és más külön törvényekkel összhangban, az alábbiak szerint: 

- felszíni vizek és a víztározók iszapjának szennyezettsége,  
- városi zajszennyezés szintje, 
- talajszennyezés ellenőrzése. 
Az említett ellenőrzések megvalósítására és az állapotok figyelemmel kísérésére szerződéseket 

kötünk felhatalmazott, szakmai és tudományos szervezetekkel és intézményekkel, a megfelelő eljárás 
lebonyolítását követően.  
 

b.) A jelen program 1. pontjának 2. bekezdésében szereplő eszközök egy részét, 3.350.000,00 dinár 
összegben az 5. Rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 6. 
Program: Környezetvédelem, 0401-P1 Projekt, 510. feladatkör, 424. és 481. gazdasági besorolás, 01-es 
támogatási forrás, 98-102. helyrend keretein belül terveztük be, s az alábbiakra használatos: 
 

2. Topolya község védett természeti javainak védelmét és fejlesztését előirányzó programok, 
2.500.000,00 dinár értékben. 

Ezen eszközöket a Topolya község területén lévő természetvédelmi övezetek védelmére, 
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fejlesztésére és előmozdítására használjuk, ezek megőrzését lehetővé tevő módon, az alábbiak szerint: 
- A természeti parkok (Topolya Völgyei, Pannónia, Krivaja, Topolya) kezelését szabályozó 

program intézkedéseinek társtámogatása, valamint a védett, Természeti Park által felölelt területen végzett 
egyéb tevékenységek társtámogatása, 

- a védett természeti ritkaságok társtámogatása. 
 2020-ra a természeti javak védelme végett intézkedéseket irányzunk elő, melyeket a pénzügyi 

lehetőségekkel összhangban finanszírozunk, ezen eszközök ellenőrzése és felügyelete mellett.  
 

3. Ösztönző, megelőzés szintű és helyreállítást célzó programok, projektumok és tevékenységek, 
600.000,00 dinár értékben.  

Pénzügyi és szakmai segítségnyújtást tervezünk a projektumok és programok megvalósításában az 
alábbiak szerint: 

- a környezetvédelmi zöldfelületek megőrzése és előmozdítása Topolya község területén,  
- gyomnövények (parlagfű) terjedésének meggátlása Topolya község lakott részein, 
- a környezetszennyezők kataszterének kidolgozása Topolya község területén, 
- a környezetvédelem területét célzó programok és projektumok – hazai és nemzetközi 

pályázatok, 
- a balesetek elleni védelmi terv kidolgozásában való részvétel, 
- a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és 
- más ösztönző, megelőző és helyreállító programok és projektumok, melyek 

megvalósítására szükség mutatkozik.  
Az említett tevékenységek megvalósítására szerződéseket kötünk felhatalmazott, szakmai és 

tudományos szervezetekkel és intézményekkel, a megfelelő eljárás lebonyolítását követően.  
E programokat és projektumokat a civil szervezetek iránti végzésekkel és kötelezettségekkel 

összhangban valósítjuk meg.   
 

4. Oktatási tevékenységek és a környezetvédelem szükségességéről alkotott tudat erősítése, 
valamint a környezet állapotáról és minőségéről való tájékoztatás és adatok közzététele, 250.000,00 dinár 
értékben. 

Az oktatás szintjének emelése, a környezetvédelemről alkotott tudat és ennek népszerűsítése végett 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának környezetvédelemmel megbízott szolgálata önállóan vagy 
más jogalanyokkal együttműködve előadásokat, szemináriumokat, tribünöket, összejöveteleket szervez, 
vagy ezeken részt vesz, s melyek témája a környezet védelme és előmozdítása, emellett a fontos 
évfordulók, események megünneplése, mint például: 

- a Föld napja, 
- környezetvédelmi világnap, 
- ökológiai vásárok, 
- egyéb jeles napok és események. 

 
Tervezzük a nem kormányzati szervezetek projektumainak – programjainak társtámogatását.  
Ezen eszközökből oktatási vagy más tevékenységeket társtámogatunk, mely tevékenységek 

hozzájárulnak a környezet védelmének és előmozdításának szükségességére irányuló tudat erősödéséhez, 
valamint a környezet állapotáról és minőségéről szóló tájékoztatás és az adatok közzététele. 

A nyilvánosságnak a környezet állapotáról való rendszeres, idejekorán való, teljes és tényszerű 
tájékoztatása céljából folytatódni fog a Községi Közigazgatási Hivatal honlapjának megújítása. 
Ugyanakkor törekedni fogunk a nyilvánosság környezet állapotáról való tájékoztatására kiadványok és más 
nyomtatott anyag által is.  
 

III. 
 

A jelen programban szereplő tevékenységek pénzügyi támogatását, illetve társtámogatását a 
környezetvédelmi törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2004/135., 2009/36., 2009/36. – másik 
törvény, 2009/72. – másik törvény, 2011/43. – AB-határozat, 2016/14., 2018/76. és 2018/95. – másik 
törvény szám) összhangban begyűjtött eszközök beérkezésétől függően hajtjuk végre.   
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IV. 
 

        Amennyiben a bevételek tervezett mértéke nem valósulna meg, a kiadásokat a prioritások szerint 
kell végrehajtani, melyet Topolya Községi Elnöke szab meg, mégpedig: a törvény által megállapított 
kötelezettségek és korábbi szerződések által fennálló kötelezettségek. 
 

V. 
 

A tárgyalt program megvalósítását és a szerződésekben foglalt kötelezettségek, valamint az egyes 
programok és projektumok megvalósításának ellenőrzését Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
Pénzügyi Osztálya végzi, a Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-
lakásügyi és Gazdasági Osztállyal való együttműködésben, amelyek összeállítják a 2020. évi program 
végrehajtásáról szóló Jelentést is. 

 
VI. 

 
E program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA 
KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 501-24/2020-V 
Kelt: 2020. 05. 08.  
Тopolya 

Kislinder Gábor, s.k., 
Községi Elnök 

 
 

Szerb Köztársaság 
KÖRNYEZETVÉDELMI  

MINISZTÉRIUM 
Szám: 401-00-455/2020-02 

Kelt: 2020. 04. 23. 
Nemanjina 22-26. 

Belgrád 

 

 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Területtervezési, Építési, Környezetvédelmi,  
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TOPOLYA 

 
 

Az Önök 501-24/20-V ügyiratszámú, 2020. március 25-i átiratával kapcsolatban, amellyel a 
Környezetvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó, valamint a környezetvédelmi törvény 100. szakasza 
3. bekezdésének (Az SZK Hivatalos Közlönye, 04/135., 09/36., 09/36. – másik törvény, 09/72. – másik 
törvény, 11/43. – AB, 16/14., 18/76. és 18/95. – másik törvény szám) rendelkezése értelmében jóváhagyást 
kértek a Topolya község környezetvédelemre szánt eszközeinek felhasználására vonatkozó 2020. évi 
programjavaslatra, tájékoztatjuk Önöket, hogy megvitattuk a küldött anyagot.   

A Környezetvédelmi Minisztérium egyezik a kézbesített programjavaslattal, de úgy véli, ki kell 
hagyni belőle a 3. „A zöldterületek kataszterének kidolgozása” pontban foglalt tevékenységet, figyelembe 
véve, hogy az nem környezetvédelmi tevékenység.  

 
 

Goran Trivan, s.k. 
       P. H. 

MINISZTER 
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47. 
A közúti személyszállításról szóló törvény 94. szakaszának 6. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2015/68., 2018/41., 2018/44. – másik törvény és 2018/83. szám), a Topolya község területén 
megvalósuló taxis személyszállításról szóló határozat 29. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2019/7. szám) és Topolya község Statútuma 68. szakaszának 2) pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2020. május 8-i ülésén meghozta az 
alábbi  
 

VÉGZÉST 
 

a Topolya község területén megvalósuló taxis személyszállítás árjegyzékéről  
 

I. 
 

 E végzés megállapítja a taxis személyszállítás szolgáltatásának árait (a taxis személyszállítás 
szolgáltatásának árjegyzéke) a taxis díjszabás keretében, amely alapján a taxis személyszállítás végzendő 
Topolya község területén. 
 

II. 
 

 A taxis személyszállítás szolgáltatásának árjegyzékében az árak az indulás, a megtett kilométerek, 
a várakozási idő, a címre hívás alapján történő kiszállás és a poggyász szállítása szerint vannak feltüntetve. 
 A jelen pont 1. bekezdésében említett taxis személyszállítás szolgáltatásának árait az alábbi 
díjszabás keretében állapítjuk meg: 

1) 1. Díjszabás – 6 és 22 óra között alkalmazandó, 
2) 2. Díjszabás – 22 és 6 óra között, állami ünnepeken és vasárnap alkalmazandó,  
3) 3. Díjszabás – a Topolya község területén kívül 0 és 24 óra között megvalósuló 

személyszállítást foglalja magában.  
 

III. 
 

 A taxis személyszállítás szolgáltatásának árai díjszabásonként a következők: 
 

Sorszám A taxis szolgáltatás elnevezése 1. díjszabás 2. díjszabás 3. díjszabás 
1. Indulás 90 dinár 100 dinár 100 dinár 
2. Megtett kilométerenként 60 dinár 70 dinár 80 dinár 
3. Várakozás óránként 500 dinár 500 dinár 500 dinár 
4. Hívásra történő kiszállás a címre 50 dinár 50 dinár 50 dinár 
5. Poggyász szállítása, darabonként 50 dinár 50 dinár 50 dinár 

 
IV. 

 
 Azok a taxis fuvarozók, akik a jelen végzés hatályba lépésének napján taxis személyszállítást 
végeznek Topolya község területén, kötelesek legkésőbb 2020. június 15-ig beállítani a taxikban lévő 
taxiórákat a jelen végzés III. pontjában foglalt árakkal összhangban.  
 

V. 
 

 E végzés a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 
hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 38-4/2020-V 
Kelt: 2020. 05. 08.  
Topolya  

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 
Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 
2020. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 
költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 
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