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 Topolya Község Statútuma 68. szakasza 1. szakasza 19. pontja (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2019/5), valamint a Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 37. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2020/25.2) alapján Topolya Községi Tanácsa, annak 2022. november 10-i ülésén 
meghozta az alábbi  

 
 

VÉGZÉST 
a Vezetői munkacsoport  megalakításáról és kinevezéséről Topolya Község 2023-2025 

időszakra vonatkozó középtávú tervének kidolgozására 
 

I. MEGALAKÍTJUK a Vezetői munkacsoportot Topolya Község 2023-2025 időszakra 
vonatkozó középtávú tervének kidolgozására (a továbbiakban: Vezetői munkacsoport).  

II. A Vezetői csoportba az alábbi személyeket nevezik ki: 
 

1. Kislinder Gábor - a Község Elnökének helyettese - a munkacsoport elnöke 
2. Mentus Lívia - a Községi Tanács tagja - a munkacsoport elnökének helyettese 
3. Suzana Nešić Pataki - a Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, 

Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője - a munkacsoport koordinátora 
4. Saša Srdić - a Községi Képviselő-testület elnöke 
5. Tomik Nimród - a Községi Képviselő-testület elnökének helyettese 
6. Szedlár Péter - a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 
7. Nada Mehaković - a Községi Elnök kabinetirodájának főnöke 
8. Seffer Attila - a Községi Tanács tagja 
9. Marina Krsmanović - a Községi Tanács tagja 
10. Milan Janus - a Községi Tanács tagja 
11. Fekete Ildikó - a Pénzügyi Osztály vezetője 
12. Domány Dudás Diana - a Komgrad KV Topolya igazgatója 
13. Dejan Jerković -  a Topolya telekrendezési, útkezelési, közművesítési és településtervezési 

és - rendezési KV igazgatója 
14. Dragana Ognjenović - a Piac KV Topolya igazgatója 
15. Marina Popović - Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének megbízott igazgatója 
16. Predrag Stojanović - a Topolya Község Fejlesztési Társulásának képviselője 
17. Balassa Endre - a Panonreg RFÜ Kft. képviselője 
18. Méhes Béla - a Sila Kft. Bácskossuthfalva igazgatója 
19. Budimir Marić -  Vöröskereszt Topolya Községi Szervezetének titkára 

 
II 

 A Vezetői munkacsoport feladatai: 

• a középtávú terv kidolgozási folyamatának koordinálása és felügyelete, 



 

 

• az ágazati alcsoportok körének meghatározása és munkájuk felügyelete, 

• döntéshozatal a helyi önkormányzat következő három évre vonatkozó prioritásairól a 
rendelkezésre álló források függvényében, 

• a Topolya községi szervek valamennyi érintett szervezeti egysége képviselőinek és más 
érdekelt felek időben történő bevonásának biztosítása, azaz a középtávú terv elkészítése 
szempontjából fontos információk akadálytalan továbbításának biztosítása, 

• Topolya községe érdekeinek biztosítása és képviselete, valamint a nyilvánosság tájékoztatása 
a középtávú terv kidolgozása során, 

• a középtávú terv mérlegelése és elfogadása, amely összhangban van a költségvetési program 
szerkezetével és céljaival, 

• a középtávú terv végrehajtásának év közbeni folyamatos nyomon követése és irányítása. 
 
A középtávú terv kidolgozásának koordinátora az intézmény felső vezetésével 

együttműködve az ágazati alcsoportok értekezleteit szervezi, az ágazati alcsoportok tagjaitól gyűjti 
össze az ülésekhez szükséges adatokat, anyagokat és konszolidálja azokat. Koordinálja a középtávú 
terv végrehajtásának nyomon követésének és beszámolásának folyamatát, információt cserél a 
középtávú terv kidolgozásának kulcsszereplőivel és koordinálja munkájukat. 

 
A Vezetői munkacsoport és a koordinátor feladatait Topolya Községének kötelezettségeivel 

összhangban látják el, amelyek különösen a Szerb Köztársaság tervezési rendszeréről szóló 
törvényében (SzK Hivatalos Közlönye, 2018/30. sz.) és A középtávú tervek kidolgozásának 
módszertanáról szóló rendeletben (SzK Hivatalos Közlönye, 2019/8. sz.) vannak meghatározva. 

 
III 

A Vezetői Munkacsoport technikai támogatását a Topolya Község Fejlesztési Társulása 
biztosítja. 
 

IV 
A Végzés meghozatalának napján lép hatályba és megjelenik a község internetes oldalán. 
      

V 
A Végzést kézbesíteni szükséges a munkacsoport elnökének, az elnök helyettesének, a 

koordinátornak és a tagoknak, valamint az irattárnak. 
 
                                                                       A Községi Tanács elnöke 
                                                                                      Szatmári Adrián 

              
Indoklás 

  
Topolya Község Statútuma 68. szakasza 1. szakasza 19. pontja (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2019/5), előírja, hogy a Községi Tanács szakmai tanácsadó testületeket alakít, bizonyos 
hatáskörébe tartozó teendők ellátására, valamint a Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 37. 
szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2020/25.2) előírja, hogy a Községi Tanács a hatáskörébe 
tartozó teendők ellátásakor az alábbi aktusokat hozza meg: határozatok, ügyrend, szabályzatok, 
meghagyások, utasítások, végzések, záró határozatok, ajánlások, tervek, programok és egyéb, a 
törvénnyel, Statútummal, e Határozattal és az Ügyrenddel összhangban álló aktusok.  
 
  

A fent említett Végzés meghozását a Vezetői munkacsoport létrehozásának szükségességéből 
ered, amely végrehajtja Topolya község középtávú tervének kidolgozásának folyamatát. 



 

 

  
 A fentiek alapján javasoljuk Topolya Község Tanácsának, hogy fogadja el a Végzést a vezetői 
munkacsoport  megalakításáról és kinevezéséről Topolya Község 2023-2025 időszakra vonatkozó 
középtávú tervének kidolgozására az adott szöveg szerint. 
 
 
                                         KÖZSÉGI TANÁCS  
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