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11. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 szám) 197. és Topolya község 

Statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 szám – tisztázott szöveg) 27. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete, a   2001. február 27 - i ülésén, meghozta e  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL 
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

E határozat a helyi közösségek megalakításának módját, tevékenységét, szervezetét és 
finanszírozását szabályozza Topolya község területén (a továbbiakban: határozat). 
 

2. szakasz 
 

 A polgárok közvetlen közös érdekében álló igények kielégítése érdekében  
1. Bajsa, 
2. Topolya és Mićunovo, 
3. Bački Sokolac, 
4. Gornja Rogatica, 
5. Gunaras, Brazília, Bogaras és Obornyacsa, 
6. Kradjordjevo, 
7. Krivaja, 
8. Mali Beograd és Zobnatica, 
9. Zentagunaras, 
10. Njegoševo, 
11. Oreškovic, 
12. Pannónia és Srednji Salaš, 
13. Pacsér, 
14. Pobeda, Kavilló és Svetićevo, 
15. Moravica 
települések területén helyi közösségek alakíthatók a község statútumával összhangban. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi közösség a polgárok lakhely szerinti közössége. 
  

4. szakasz 
 

 A helyi közösség jogi személy. 
 A helyi közösségnek alapszabálya van. 
 A helyi közösség alapszabályának összhangban kell lennie a község statútumával és e határozattal. 
 

5. szakasz 
 

 A helyi közösség munkája nyilvános. 
 A helyi közösség köteles a munkájáról és pénzügyviteléről Topolya község Képviselő-testületét és 
a helyi közösség polgárait rendszeresen és idejekorán de évente legalább egyszer tájékoztatni. 
 A helyi közösségek kötelesek Topolya Község Képviselő-testületének  a folyó év március 31-éig 
az előző évi munkájukról és pénzügyvitelükről írásbeli jelentést benyújtani. 
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6. szakasz 
 

 A helyi közösség és szerveinek munkájában biztosítani kell a helyi közösség területén élő 
nemzetek és nemzetiségek nyelvének és írásának használatát A hivatalos nyelv– és íráshasználatról szóló 
törvénnyel és Topolya község statútumával összhangban. 
 

 
7. szakasz 

 
 A helyi közösség kapcsolatba léphet és együttműködhet más helyi közösségekkel, válalatokkal, 
szervezetekkel és közösségekkel. 
  

II. A HELYI KÖZÖSSÉG MEGALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS MÓDJA 
 

8. szakasz 
 

 Helyi közösség alakítható olyan területen, amely területi és funkcionális egészet képez és amelyen 
a polgárok kölcsönös kapcsolatban állnak és meg van a közös érdekeik érvényesítéséről és igényeik 
kielégítéséről való megállapodás és döntés lehetősége. 
 
 Helyi közösség alakítható olyan településen, amely területi, illetve településrendezési egészet és 
életközösséget képez. 

9. szakasz 
 

 A helyi közösség megalakítását, egyesítését vagy megszüntetését indítványozhatja 1000-nél 
kevesebb lakossal rendelkező település legalább 50 polgára, legfeljebb 5000 lakossal rendelkező település 
100 polgára és 5000-nél több lakossal rendelkező település legalább 300 polgára.  

Az indítványnak tartalmaznia kell: 
-     a helyi közösség megalakítását, egyesitését vagy megszüntetését indítványozó polgárok saját kezűleg 
aláírt névsorát, 
- a helyi közösség területét és a terület lakosainak számát, 
- a helyi közösség működése finanszírozásának módját, 
- a helyi közösség életére és működésére nézve jelentős egyéb adatokat. 
 

10. szakasz 
 

 A 9. szakasz szerinti indítványt előzetesen a helyi közösségek működését egyeztető bizottság 
vitatja meg, amelyet Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága nevez ki, és javaslatot 
tesz a község Képviselő-testületének. 

 
11. szakasz 

 
 Ha a község Képviselő-testülete a polgároknak a helyi közösségek működését egyeztető 
bizottságnak a helyi közösség megalakítására, egyesítésére vagy megszüntetésére vonatkozó javaslata 
szerinti indítványát megerősíti, akkor értesíti erről az indítvány beterjesztőjét. 
 A 9. szakasz szerinti határozati javaslatról népszavazás dönt. 
 A népszavazást a község Képviselő-testületenek elnöke írja ki, és a községi választási bizottság 
folytatja le. 

A helyi közösség megalakítására, egyesülésére vagy megszüntetésére vonatkozó határozati 
javaslat tartalmazza: 
- a helyi közösség megalakításával felölelt település, illetve településrész elnevezését és a helyi 
közösség megalakításával felölelt terület pontos leírását, 
- a helyi közösség egyesülésének vagy megszüntetésének esetleges okait. 
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12.szakasz 
 

 A helyi közösség megalakításáról, egyesüléséről vagy megszüntetéséről szóló határozatot 
Topolya község Képviselő-testülete hirdeti ki. 

 
III. A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETE 

 
A) A helyi közösség működése 

 
13. szakasz 

 
 A polgárok a helyi közösségben döntenek közös érdekeinek érvényesítéséről és közös igényeik 
szolidáris kielégítéséről. 
 Közös érdekeik érvényesítéséről és közös igényeik kielégítéséről döntve a polgárok a helyi 
közösségben az anyagi lehetőségekkel összhangban rendezik viszonyaikat a következő területeken: 
- a település rendezése, 
- az emberi környezet védelme és fejlesztése, 
- a lakosság szociális kategóriáiról való gondoskodás, 
- az életkörülmények javításáról való godnoskodás, 
- a bevezetett helyi járulék megvalósítása és új bevezetése, 
- szolgáltató tevékenységek végzése. 

 
14. szakasz 

 
 A község a helyi közösségre ruházhatja a község egyes teendőinek ellátását a lakásügyi- 
kommunális, településrendezési és a helyi közösség polgárainak közvetlen érdekében álló egyéb teendők 
terén a törvénnyel és e határozattal összhangban. 
 A község Képviselő-testülete felügyeletet gyakorol a helyi közösségre e szakasz 1. bekezdése 
értelmében átruházott teendők végrehajtása felett. 
 

B) A helyi közösségben való döntéshozatal 
 

15. szakasz 
 

 A polgárok a helyi közösség teendőiről népszavazással, írásbeli véleménynyilvánítás útján, a 
polgárok gyűlésein és a helyi közösség szerveiben döntenek a törvénnyel, e határozattal és a helyi 
közösség alapszabályával összhangban. 
 Az írásbeli véleménynyilvánítás módját a község Képviselő-testületének külön határozata 
szabályozza. 

16. szakasz 
 

Egyes kérdéseket, amelyekről a helyi közösség szervei döntenek, a helyi közösség polgárai a 
polgárok gyűlésein vitathatják meg. 

A polgárok a  helyi közösség szerveihez fordulhatnak egyes kérdések megvitatására és 
eldöntésére vonatkozó indítványaikkal, javaslataikkal és véleményeikkel. 

 
C) A helyi közösség szervei 

17. szakasz 
 

A helyi közösség szerve a helyi közösség tanácsa. 
A 2000-nél több lakossal rendelkező helyi közösségben a helyi közösség tanácsának  végrehajtó 

szerve lehet. 
A helyi közösség tanácsa végrehajtó szervének megválasztási módját, valamint felhatalmazásait a 

helyi közösség alapszabálya állapítja meg. 
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A helyi közösség tanácsa végrehajtó szervének tagjai egyidejűleg lehetnek a helyi közösség 
tanácsának tagjai is.  

A helyi közösség tanácsa tagjainak választását a község Képviselő-testületének elnöke írja ki, a 
helyi közösség alapszabályával összhangban. 

 
18. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsa tagjainak jelölhetők azok a személyek, akiknek lakhelye a helyi közösség 

területén van. 
A helyi közösség tanácsában való tagságra jelöltet csak a helyi közösség polgárai állithatnak. 
A helyi közösség tanácsának tagját jogi személyek nem delegálhatják. 
 

19. szakasz 
 

 A helyi közösség tanácsa tagjánаk választására joga van a Szerb Köztársaság polgárának, aki 
jugoszláv állampolgár, betöltötte 18. életévét, cselekvőképes és lakhelye a helyi közösség területén van. 
 Minden választó csak egyszer szavazhat. 
 

20. szakasz 
 
A helyi közösség tanácsa tagjainak választása lebonyolitásának módját és eljárását a helyi 

közösség alapszabálya állapitja meg. 
A helyi közösség tanácsa tagjainak választását a helyi közösség választási bizottsága folytatja le, 

amelyet a helyi közösség tanácsa nevez ki. 
21. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsa tagjainak számát a helyi közösség alapszabálya állapítja meg. 
A helyi közösség tanácsa: 

- meghozza a helyi közösség alapszabályát, munkaprogramját, zárszámadását és pénzügyi tervét, 
- javasolja a helyi közösség fejlesztési tervét, megerősíti és kihirdeti a népszavazáson hozott 
határozatokat, 
- kötelezően megtárgyalja és dönt a polgárok gyűléseinek javaslatairól és záróhatározatairól 
- dönt a szakmai- ügyintézési és egyéb teendőknek a helyi közösség szakszolgálatában való ellátásához 
szükséges feladatvégrehajtók számáról, 
- ellátja az egyéb teendőket is e határozattal és a helyi közösség alapszabályával összhangban. 

 
22. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsának elnökét és alelnökét a helyi közösség tanácsának első ülésén titkos 

szavazással, a helyi közösség tanácsa összes tagjainak szavazattöbséggével választják. 
Az elnök és az alelnök megválasztását a helyi közösség tanácsának legalább egyharmada 

javasolhatja. 
 

 
23. szakasz 

 
A helyi közösség tanácsának elnöke: 

- képviseli a helyi közösséget, 
- megszervezi a helyi közösség működését, 
- összehívja és vezeti a helyi közösség tanácsának üléseit, 
- végrehajtja a helyi közösség tanácsnának határozatait, 
- előkészíti a határozatok és egyéb aktusok javaslatait, 
- dönt a helyi közösség szakszolgálatában foglalkoztatott dolgozók jogairól, kötelességeiről és 
felelősségéről, 
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- ellátja az egyéb teendőket is a helyi közösség alapszabályával összhangban. 
A helyi közösség elnökét távollétében az alelnök helyettesiti. 

 
IV. A HELYI KÖZÖSSÉG FINANSZÍROZÁSA 

 
24. szakasz 

 
  A helyi közösség teendőinek ellátásához szükséges eszközöket a következők képezik: 

- a polgárok által helyi járulék útján vagy más módon biztositott eszközök, 
- a helyi közösségnek a helyi közösség alapszabályával összhangban kifejtett tevékenységével 
megvalósított szolgáltatási díjai és egyéb bevételei,  
- a község által a helyi közösségnek a helyi közösség illetve a község fejlesztési terveivel és 
programjaival összhangban átengedett bevételek, 
- a község költségvetésében előirányozott eszközök, 
- az ajándékok és egyéb eszközök. 
 

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
0 

25. szakasz 
 

A helyi közösségek kötelesek az alapszabályaikat e határozattal a hatálybalépésétől számított 
hatvan napon belül egybehangolni. 

 
26. szakasz 

 
A Topolya község területén levő összes helyi közösségek alapszabályainak jóváhagyásáról szóló 

végzések meghozatala után, a község Képviselő-testületének elnöke hatvan napon belül kiírja a rendkívüli 
választásokat az e határozat 2. szakaszában foglalt valamennyi helyi közösség tanácsa tagjainak 
megválasztására. 
 

27. szakasz 
 

E határozat hatályba lépésével A helyi közösségek alakításáról szóló határozat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2000/1 szám) hatályát veszti. 
 

28. szakasz 
 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-11/2000 Bábi Attila s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2001. 02. 27.  elnöke       
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12. 
 
 A közbevételekről  és közkiadásokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/76 , 93/18, 93/67, 
94/45 és 98/42 szám) 25. szakasza 1. bekezdése 2. pontjának 3. alpontja, A helyi önkormányzatról szóló 
törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 szám) 51. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és Topolya község 
statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 szám – tisztázott szöveg) 54. szakasza alapján, Topolya 
község Képviselő testülete, a 2001. február 27- i ülésén meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL 
 

1. szakasz 
 

 E határozat megállapitja Topolya község községi közigazgatási illetékeit (a továbbiakban: 
illetékek) a természetes és a jogi személyek részére, amelyeket a Községi Közigazgatás előtti eljárás 
keretében kell leróni. 
 

2. szakasz 
 

 A községi közigazgatási illeték alá eső iratokat és cselekményeket, valamint az illeték összegét az 
e határozat alkotó részét képező dijszabás állapitja meg. 
 A közigazgatási illetéket az illetékfizetési kötelezettség létrejöttének pillanatában kell leróni, 
hacsak egyes esetekre nincs másként előirva, mégpedig: 
 - a beadványokra a beadvány benyujtásának pillanatában, 
 - a jegyzőkönyvbe mondott keresetekre, a jegyzőkönyv elkészitésekor, 
 - a végzésekre, - engedélyekre és egyéb okmányokra a kiadásuk iránti kereset benyujtásának pillanatában, 
 - az elvégzendő cselekményekre az adott cselekmény végrehajtása iránti kereset benyujtásának pillanatában. 

 
3. szakasz 

 
 A végzésekben, vagy egyéb okmányokban, amelyekre az illetéket lerótták, fel kell tüntetni az 
illeték összegét és a dijtétel számát, amely szerint az illetéket lerótták. 
 Ha a személy mentesült az illeték lerovása alól, a kiadott okmányban fel kell tüntetni, hogy az 
illetéket nem rótták le, és az illetéklerovás alóli mentesités alapját. 
 

4. szakasz 
 

 Az illeték lerovása alól mentesülnek A közigazgatási illetékekről szóló törvény 16. szakasza 
szerinti jogi személyek és az idézett törvény 18. szakasza szerinti iratok és cselekmények. 
 

5. szakasz 
 

 Az illetéket Topolya község Képviselő-testülete költségvetésének 45200-840-206-31616 számú 
számlájára kell befizetni. 

6. szakasz 
 

 A jelen határozat alapján megfizettetett illetéket a topolyai Községi Közigazgatás költségeinek 
fedezére kell forditani. 

7. szakasz 
 

 E határozat hatálybalépésének napján A topolyai Községi Közigazgatás által végzett szolgáltatások 
dijáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 94/4 szám) és valamennyi módositása és kiegészitése 
hatályát veszti. 
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8. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 
 
Topolya község 
Képviselő-testülete 
Szám: 434-1/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 02, 27, elnöke 
 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEINEK  
D I J S Z A B Á S A 

 
 1. sz. Dijtétel  
   

1. Szóbeli kérvényre, keresetre és egyéb beadványra, ha e dijszabásban nincs másként 
előirva 

 
15,00 din. 

 2. Irásbeli kérvény, kereset, nyilatkozat, felhatalmazás, inditvány, bejelentés és egyéb 
beadvány (űrlapok és hasonlók) kidolgozására, ha e dijszabásban nincs másként 
előirva 

 
 

50,00 din. 
3. Külföldre szóló (többnyelvű, garancialevél- és vizumkérelem - ) űrlapoknak, 

gépjárművek adásvételéről szóló szerződések űrlapjának és egyéb űrlapoknak  az 
ügyfél keresetére történő kitöltésére 

 
 

50,00 din. 
   
 2. sz. Dijtétel  
   

1. Minden végzésre, amelyet a Községi Közigazgatás hoz meg, ha e dijszabásban 
nincs másként előirva 

 
80,00 din. 

2. A magánüzletek megnyitása alkalmával az üzlettérre vonatkozó feltételeknek 
környezetvédelmi szempontjából való teljesitését megállapitó végzésre 

 
800,00 din. 

   
 3. sz. Dijtétel  
   

1. Bizonylatokra és tanúsitványokra, amelyeket a Községi Közigazgtás ad ki, ha e 
dijszabásban nincs másként előirva 

 
50,00 din. 

2. Személyi igazolvány kiadása iránti kereset űrlapjában szereplő adatok hitelesitésére  
40,00 din. 

   
 4. sz. Dijtétel  
   

1. Aláirásnak, másolatnak, vagy kézirás eredetiségének és fénymásolatoknak a 
hitelesitésére 

 
40,00 din. 

2. Okmány másolatának az ügyfél keresetére történő elkészitésére, egy oldal után  
40,00 din. 

 - minden következő oldal után 10,00 din. 
3. Felhatalmazás hitelesitésére egy oldal után 40,00 din. 
 - minden következő oldal után 10,00 din. 

4. Gépjármű adásvételéről szóló szerződés hitelesitésére, ha a gépjármű értéke  
 -  10.000 dinárig terjed 150,00 din. 
 - 10.000-től  50.000 dinárig terjed 250,00 din. 
 - 50.000 dináron felüli 500,00 din. 
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 5. sz. Dijtétel  
   

1. Területrendezési feltételekről szóló aktus kiadására  
 - magán- lakásépités után 200,00 din. 
 - beruházási létesitmény után 400,00 din. 
   
  6. sz. Dijtétel  
   

1. Létesitmények épitése, felújitása és tatarozása iránti kereseteket elbiráló aktus 
kiadására 

 

 - melléképületekre 100,00 din. 
 - hétvégi házakra 150,00 din. 
 - tartósabb jellegű  ideiglenes épitményekre 100,00 din. 
 - előkészitő munkálatok kivitelezésére 200,00 din. 
 - magánépitkezésre 100,00 din. 
 - hálózatszerelvényekre 100,00 din. 
 - kútfúrásra 200,00 din. 
 - gazdasági létesitményekre 400,00 din. 
 - épitmény lebontására 100,00 din. 
   
 7. sz. Dijtétel  
   

1.  Korábban emelt épitmények legalizálására  
 -  ermészetes személyek épitményeire 1.000,00 din. 
 -  jogi személyek épitményeire 3.000,00 din. 
   
 8. sz. Dijtétel  
   

1. Magánépitmények műszaki viszgálatára 300,00 din. 
2. Beruházási épitmények műszaki vizsgálatára 600,00 din. 
3. Villanyhálózat műszaki vizsgálatára 200,00 din. 
4. Gépjárművizsgálatra 200,00 din. 
5. Az épitmény készültségi fokát megállapitó jegyzőkönyv kiadása céljából végzett 

bizottsági vizsgálatra 
 

300,00 din. 
 (Megjegyzés: Az 5. pontban előirt illetményen kivül 0,2%-ot kell fizetni az 

épitmény értéke urán) 
 

   
 9. sz. Dijtétel  
   
 Városrendezési engedély kiadására  

1. Épitmény felújitására, toldaléképitésre, kisebb melléképitmények (garázs, fészer, 
pajta, stb.) épitésére 

 
100,00 din. 

2. Montázsépitményekre (barakk, bódé, stb.) 200,00 din. 
3. Ideiglenes épitmények (pultok, asztalok, fagylaltgépek, pattogatottkukorica-

árusitók, stb.) felállitásával való közterület-foglalásra 
 

100,00 din. 
   
 10. sz. Dijtétel  
   
 Az alábbiak iránti kérelmüket elbiráló aktusra  

1. Házszám megállapitása 80,00 din. 
2. Épitőanyaggal való közterület-foglalás 80,00 din. 
3. Közterület felásásának jóváhagyása 80,00 din. 
4. Fakivágás és –nyesés jóváhagyása 80,00 din. 
5. Vendéglátóhelyek nyitvatartásának meghosszabitására vonatkozó engedély kiadása 80,00 din. 
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 11. sz. Dijtétel  
   

1. Bizottságnak, vagy a Községi Közigazgatás egyéb illetékes szervének az ügyfél 
kérelmére történő helyszinelésére a község területén 

 
200,00 din. 

 (Megjegyzés: a bizottság költségeinek megfizettetése külön költségszámvetés 
szerint történik) 

 

2. Ingatlan forgalmi értékének felbecslésére – a becsült ingatlanérték 2%-a.  
   
 12. sz. Dijtétel  
   

1. Mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásából eredő 
kötelezettségeket szabályozó aktus meghozatalára 

 
1.000,00 din. 

   
 13. sz. Dijtétel  
   
 Az alábbi aktusok meghozatalára:  

1. Az üzletnek az összes tevékenység végzését rögzitő nyilvántartásba való felvétele, 
illetve törlése 

 
300,00 din. 

2. Az önálló tevékenység végzéséről kiadott végzés minden módositása 300,00 din. 
3. A tevékenység bővitése, az üzlet ideiglenes kijelentése, székhelyváltoztatása és a 

működés folytatása az ideiglenes kijelentést követően 
 
 

300,00 din. 
4. Az üzletnek az összes tevékenységet rögzitő nyilvántartásba való felvételéről és 

törléséről szóló okmány másolatának kiadása 
 

100,00 din. 
   
 14. sz. Dijtétel  
   

1. Nemzetközi anyakönyvi kivonatok kidására 500,00 din. 
2. Szabad családi állapotot tanúsitó, külföldre szóló bizonylat kiadására 500,00 din. 
3. Anyakönyvvezető kiszállása a hivatali helyiségeken kivül történő esketésre 1.000,00 din. 
 - amennyiben idős vagy beteg személyekről van szó 100,00 din. 
   
 15. sz. Dijtétel  
   

1. A közigazgatási eljárásról szóló törvény 161. szakasza szerinti bizonylatok és 
igazolások  kiadására 

100,00 din. 

2. A menetrendszerű  (helyi) utasszállitás menetrendjének hitelesitésére 100,00 din. 
3. A kötelező illeték megfizetésére felszólitó figyelmeztetés kiadására 100,00 din. 

 
 
13. 
 A környezetvédelmi törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/66, 92/83, 93/53, 93/67, 94/48 és 95/53 
szám) 62. szakaszának 1. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 és 
2000/5 szám) 29. szakaszának 32. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2001. február 27 -i 
ülésén, meghozta e 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A ZAJVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL 

 
1. szakasz 

 
 E határozat kijelöli a lakóövezeteket, a pihenő- és üdülőövezeteket és az ipari övezeteket, és előirja 
a zajvédelmi intézkedéseket Topolya község területén. 
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2. szakasz 
 

 Zaj e határozat értelmében az ember környezetében bármely zajforrásból észlelhető olyan 
hangjelenség, melynek erőssége Az emberi környezetben engedélyezett zajszintről szóló szabályzatban 
(SzK Hiv. Közlönye, 92/54 szám) meghatározott szintet meghaladja. 

 
3. szakasz 

 
 Topolya általános rendezési tervével, Moravica település rendezési tervével, Bajsa település 
rendezési tervével és Krivaja település rendezési tervével összhangban Topolya város, valamint Moravica, 
Bajsa és Krivaja település területeit e határozat értelmében a következő övezetekbe soroljuk be: 
 
LAKÓÖVEZETEK 
PIHENŐ- ÉS ÜDÜLŐÖVEZETEK 
IPARI ÖVEZETEK (munkaövezetek). 

 
4. szakasz 

 
 A 3. szakasz szerinti övezeteket az emlitett rendezési tervek (A területrészletek rendeltetésének 
terve és leirása) szerinti övezetek képezik. 

5. szakasz 
 

 A lakóövezeteket, a pihenő- és üdülőövezeteket és az ipari övezeteket Topolya község egyéb 
településeinek területén e határozat értelmében A Topolya község területi tervében (Topolya község Hiv. 
Lapja, 82/12 szám) megállapitott övezetek képezik. 

 
6. szakasz 

 
 Az engedélyezett legmagasabb zajszintet a 3., 4. és 5. szakasz szerinti övezetekben az 1. táblázat 
szemlélteti.  

Tilos minden olyan zajforrás használata, amelynek a táblázat szerinti övezetben mért zajszintje az 
engedélyezett legmagasabb szintet meghaladja. 
1. Táblázat Jsz  V J6   205 
Öve-
zet 

 

A terület rendeltetése Engedélyezett legmagasabb külső  
zajszint LA eq : dB 

  nappal éjjel 
1. Pihenő- és üdülőterületek, egészségházak 

és üdülőhelyek, műemlékek és nagyobb 
parkok környéke 

 
 

50 

 
 

40 
2. Idegenforgalmi területek, kis és falusi 

települések, capmingek és iskolák 
környéke 

 
50 

 
40 

3. Kizárólag lakóterületek 55 45 
4. Üzleti és lakóterületek, kereskedelmi és 

lakóterületek és gyermekjátszóterek 
 

60 
 

50 
5. Városközpont, kisipari és kereskedelmi, 

közigazgatási és lakóövezetek, autópályák, 
fő közlekedési és városi útvonalak menti 
övezetek 

 
 
 

60 

 
 
 

55 
6. Lakóépületek nélküli ipari, raktári és 

szolgáltató övezetek és szállitmányozási 
terminálok 

Az övezet határán a zaj  nem haladhatja meg a vele 
határos övezetben engedélyezett szinteket 

 
 E határozat értelmében nappalnak a 6.00 – 22.00 óráig, éjjelnek a 22.00-6.00 óráig terjedő idő 
tekintendő. 
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7. szakasz 
 

 A zaj mérését a Környezetvédelmi Minisztérium által felhatalmazott szakavatott szervezet végzi, 
az életkörnyezetben engedélyezett zajszintről  szóló szabályzattal összhangban. 
 A lakóövezetekben és a pihenő- és üdülőövezetekben a zaj mérése szabály szerint havonta egyszer, 
az ipari övezetekben pedig évente kétszer történik. 
 A zaj mérését a felhatalmazott szakmai szervezet szerződés alapján végzi, amelyet Topolya község 
Képviselő-testületének végrehajtó bizottságával köt meg. 
 Az előző bekezdés szerinti szerződés meghatározza a mérési helyek számát, a mérések 
gyakoriságát, és a zaj mérése szempontjából  jelentős egyéb kérdéseket. 
 

8. szakasz 
 

 Zajszint ellenőrzése iránti keresetet benyujthat bármely magán- és jogi személy.  
 A zaj mérésének költségeit a zajforrás birtoklója viseli, ha a zaj e határozatban előirt szintet 
meghaladja, ha viszont a zajszint az engedélyezett határon belül van, akkor a zajmérés költségei a 
keresetbenyujtót terhelik. 
 

9. szakasz 
 

 A zajforrások akkor forgalmazhatók, ha el vannak látva olyan okmánnyal, amely tartalmazza az 
előirt feltételek melletti használatukkal okozott zaj szintjére vonatkozó adatokat. 
 Az épületekbe beépitendő zajforrásokat, illetve a gazdasági tevékenységek folytatására szolgáló, 
önálló egészet képező szerkezeteket és berendezéseket az 1. bekezdésben emlitett okmányon kivül el kell 
látni a zajvédelmi intézkedésekre vonatkozó irásbeli utasitással is. A zajforrásokat úgy kell karbantartani, 
hogy az általuk okozott zaj a 6. szakaszbeli engedélyezett szintet ne haladja meg. 
 Kivételesen, a zajforrások akkor is használhatók, ha az engedélyezett szintet meghaladó zajt 
okoznak elemi és egyéb csapások és nagyobb anyagi kár keletkezésével fenyegető meghibásodások 
elháritása esetén, de csak addig, amig ezek a körülmények fennállnak, amiről használójuk köteles a 
községi környezetvédelmi felügyelőt haladéktalanul értesiteni. 
 

 
10. szakasz 

 
 Magán és jogi személyek kérelme alapján Topolya község Kommunális Osztálya engedélyt adhat 
ki a 6. szakaszban megállapitott határérték túllépésére. 
 Ez az engedély meghatározott időre és tevékenységre szól (lakodalmak és más rendezvények, 
épitkezések és karbantartási munkálatok időtartamára). 
  

FELÜGYELET 
 

11. szakasz 
 

 E határozat végrehajtása és a zajvédelmi intézkedések alkalmazása felett a lakó-, a kisipari és a 
kommunális épitményekben a községi kommunális felügyelőség gyakorol felügyeletet. 
 A rendbontás és csendháboritás egyéb formáinak ellenőrzése a belügyi szervek hatáskörébe 
tartozik. 
 

12. szakasz 
 

 A zajvédelmi intézkedések alkalmazása feletti felügyelet gyakorlásában a környezetvédelmi 
felügyelő felhatalmazása és kötelessége kiterjed annak megállapitására, hogy: 
 1. forgalomba került-e olyan zajforrás, amely nincs ellátva az előirt használati és karbantartási 
feltételek mellett okozott zajszintre vonatkozó adatokat tartalmazó okmánnyal, 
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 2. a 9. szakasz 2. bekezdése szerinti zajforrás az előirt okmányon kivül el van-e látva a zajvédelmi 
intézkedésekre vonatkozó irásbeli utasitással is, 
 3. a zajforrásokat oly módon használják-e, hogy a zaj az előirt szintet ne haladja meg, 
 4. a zajszint előirt méréseit végrehajtják-e. 
 E szakasz 1. bekezdése szerinti teendőinek ellátása során a felügyelő köteles: 
 1. Megtiltani a zajforrás forgalmazását illetve használatát, amig az észlelt hiányosságokat nem 
küszöbölik ki (1. bekezdés 1. pontja), 
 2. Elrendelni az előirt kötelezettségek meghatározott határidőn belüli teljesitését (1. bekezdés 2., 3. 
és 4. pontja). 
 

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

13. szakasz 
 

 Gazdasági vétségért legalább 2.000,00-től 100.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható a 
vállalat, vagy az egyéb jogi személy, ha  
 1. zajforrást az előirt használati és karbantartási feltételek mellett okozott zajszintre vonatkozó 
adatokat tartalmazó okmány nélkül forgalmaz, 
 2. nem godnoskodik arról, hogy a zajforrás az előirt okmányon kivül a zajvédelmi intézkedésekre 
vonatkozó irásbeli utasitással is el legyen látva, 
 3. a zajforrást oly módon tartja karban, hogy a zaj az e határozat 6. szakasza szerinti engedélyezett 
szintet meghaladja,  
 4. nem jár el a községi környezetvédelmi felügyelő meghagyása szerint. 
 Az e határozat 1. bekezdésének 1., 2., 3. és 4. pontja szerinti szabálysértésért: 
 1. a jogi személy felelős személye 100,00-tól 5.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal, 
 2. a magánvállalkozó 1.000,00-től 50.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal, 
 3. a polgár 100,00-tól 5.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható. 

 
14. szakasz 

 
 Szabálysértésért 2.000,00-től 100.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható a jogi személy, ha  
 1. nem teszi lehetővé a zaj mérését a felhatalmazott szervezet számára, 
 2. nem jár el a községi környezetvédelmi felügyelő meghagyása szerint. 
 Az e szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a jogi személy felelős személye 100-tól 
5.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható. 
 Az e szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a magánvállalkozó 1.000,00-től 5.000,00 
dinárig terjedő pénzbirsággas sujtható. 
 Az e szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a természetes személy 100,00-tól 5.000,00 
dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható. 
  

 
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
15. szakasz 

 
 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 501-9/2000-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
20001. 02. 27.  elnöke 
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14. 
 
 A számviteli törvény (JSZK Hivatalos Lapja, 96/46, 96/60 és 99/74 szám) 10. és A 
közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 91/76, 93/18, 93/37, 93/67,  
94/45 és 98/42 szám) 52. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. február 27-i 
ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Topolya község  költségvetésének zárszámadása értelmében a megállapított bevételek és kaidások az 2000. 
évben a következők: 
 
1. A BEVÉTELEK 
- az előirányozott összbevétel 44.320.000,00 
- a megvalósított összbevétel 40.380.229,41 
 
2. A KIADÁSOK 
- az előirányozott összkiadás 44.320.000,00 
- a végrehajtott összkiadás 40.130.993,65 
 
3. A KIADÁSON FELÜLI  TÖBBLETBEVÉTEL                     249.235,76. 
 

2. szakasz 
 

 A kiadáson felüli többletbevétel 249.235,76 dinár összegben a 2001. évi költségvetésben kerül 
felosztásra: 
 

3. szakasz 
 

 A végrehajtott összkiadás 1. szakasz szerinti összege magában foglalja az állandó tartalékba való 
elkülönítést is 172.700,27 dinár összegben. 

A költségvetés állandó tartalékának összege az 2000. évi zárszámadás szerint 614.213,84 dinár. 
 

4. szakasz 
 

 A 2000. évi költségvetés zárszámadását megküldjük a JNB Elszámolási és Pénzforgalmi Intézete 
topolyai fiókjának az előírásos ürlapokon, amelyek e határozat alkotó részét képezik. 
 

5. szakasz 
 

 E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-3/2001-II Bábi Attila s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület, 
2001. 02. 27.  elnöke 
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15. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye 99/49 szám) 68. szakasza és Topolya 
község statútuma ("Topolya község Hivatalos Lapja", 2000/4 szám - tisztázott szöveg) 29. szakaszának 18. 
pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2001. február 27-i ülésén, megerősítette e  
 

 
 HATÁROZATI JAVASLATOT  

 
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL GORNJA ROGATICA HELYI KÖZÖSSÉG 

TERÜLETÉN A 2001 - 2005. ÉVI  IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

 Gornja Rogatica Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére 
szolgáló eszközök előteremtése céljából és a Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban 
meghatározzuk a polgárok illetményei és munkája utáni helyi járulékot a 2001.04.01-jétől 2005.03.31-ig 
tejedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

 A járulékot Gornja Rogatica Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A járulékot pénzben és munkában vezetjük be. 
 

4. szakasz 
 

 A járulékot Gornja Rogatica Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 650.000,00 dinár 
összegben határozzuk meg. 
 

5. szakasz 
 

 A járulék e határozati javaslat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 
- a vízszolgáltató kapacitások karbantartása, kicserélése és újak építése, 
- konyha és szanitáris góc építése a kultúrotthon keretében, 
- a Helyi Közösség létesítményeinek fenntartása, 
- utak és járdák fenntartása és építése a faluban és a temetőben, 
- sport és mûvelődés, 
- a Helyi Közösség mûködésének fedezése. 

 
6. szakasz 

 
A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Gornja Rogatica 

Helyi Közösség területén van, és azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból, illetve 
vagyonjogból eredő és egyéb jövedelmük van. 

 
7. szakasz 

 
 A határozati javaslat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő pénzbeli járulék kulcsa és 
elszámolási alapja: 

- 3% a nettókereset illetve fizetés, a személyi járandóság jellegû egyéb illetmény, valamint a 
vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és mûszaki találmányból eredő jövedelem után, 
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-     2% az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után, 
- 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 
- 3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után. 
 

8. szakasz 
 

 A járulékot nem kell fizetni a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény rendelkezései értelmében 
könnyítés és mentesítés alá eső járandóságok után. 
 

9. szakasz 
 

A dolgozók keresete utáni járulékot a keresetet folyósító állapítja meg,  vonja le és utalja át 
minden kifizetés alkalmával. 

A nyugdíj utáni járulékot a nyugdíjfolyósító rokkantsági és nyugdíjbiztosítási alap állapítja meg, 
vonja le és utalja át minden kifizetés alkalmával. 

A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban levő eszközökkel önállóan 
tevékenykedő személyek keresete és az egyéb jövedelmek utáni járulékot a Közbevételek Köztársasági 
Igazgatóságának  topolyai körzeti osztálya állapítja meg és szedi be a polgárok jövedelemadóját szabályzó 
törvény rendelkezései szerint. 

10. szakasz 
 

Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 
A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerûen alkalmazni. 
 

11. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a  Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálat topolyai fiókintézetnél 
külön számlán  kell nyilvántartani. 

A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága 
ellenőrzi. 
 

12. szakasz 
 

 A munkában teljesítendő járulék kötelezettjei: 
- a 18 – 65 éves korú férfiak saját munkaerejükkel. 

 
13. szakasz 

 
A munkában teljesítendő járulék kötelezettsége alól mentesülnek a rokkantk és az egészségi állapotuk 
miatt munkaképtelen polgárok. A munkaképtelenséget egészségügyi intézmény bizonylatával kell igazolni. 
 

14. szakasz 
 

 A munkában teljesítendő járulékot, évente három napot, a kötelezett pénzben is leróhatja (térítés). 
 A térítés összege: 

- a saját munkával teljesítendő járulék minden munkaórájáért  a munkaviszonyban levő dolgozók 
Topolya község területén megvalósított előző havi átlagos keresetének 0,75%-a. 

 
15. szakasz 

 
 Azok a kötelezettek akik a munkában teljesítendő járulékot térítés fizetésével teljesítik, kötelesek a 
térítést az értesítés átvételétől számított 10 napon belül befizetni. 
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 Ha a kötelezett az e szakasz 1. bekezdése szerinti kötelezettséget nem teljesíti, kényszerbehajtást 
kell alkalmazni. 

16. szakasz 
 

 A pénzbeli és a munkában teljesítendő helyi járulékot éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a 
Helyi Közösség végrehajtó bizottsága hoz meg. 

17. szakasz 
 

A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a 
Helyi Közösség  végrehajtó bizottságának elnöke és  helyettese. 

 
18. szakasz 

 
A Helyi Közösség végrehajtó bizotsága  a helyi járulék eszközeinek megvalósításáról és 

felhasználásáról minden évben egyszer költeles  beszámolni a polgárok  gyûlésének. 
 

19. szakasz 
 

 A helyi járuléknak a 2001.04.01-i állás szerint felhasználatlan eszközeit és a bevezetett járulékból 
terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség végrehajtó bizottságának határozata alapján kell 
felhasználni. 

20. szakasz 
 

 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozati javaslat nem szabályoz A helyi önkormányzatról 
szölö törvény rendelkezései alkalmazandók. 
 

21. szakasz 
 

 E határozati javaslat elfogadásáról a polgárok közvetlenül, írásbeli nyilatkozattétel útján döntenek. 
 

22. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-2/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2001. 02. 27.  elnöke 
 
16. 
 
 A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya 
község Hiv. Lapja, 92/8., 97/3. és 2000/5. szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és A Községi 
Közigazgatásról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 94/6 és 95/2 szám) 17. szakasza 
alapján, a topolyai Községi Közigazgatás titkárának javaslatára, Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Bizottsága 
 

V É G Z É S T 
 

hoz A TITKÁR  PÉNZÜGYI TANÁCSOSÁNAK – A PÉNZÜGYI 
OSZTÁLY  OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 
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I. 
 

 JOVANOVIĆ KSENIJA okleveles közgazdászt, a topolyai Községi Közigazgatás dolgozóját, a 
topolyai Községi Közigazgatás titkárának pénzügyi tanácsosának – Pénzügyi Osztálya osztályvezetőjének 
tisztségéből felmentjük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 02-45/2000-I Dudaš Aleksandar, s.k., 
Topolya, 2000. 11. 14. a Végrehajtó Bizottság 
 elnöke 
 
17.  
 
 A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya 
község Hiv. Lapja , 92/8., 97/3. és 2000/5 szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és A Községi 
Közigazgatásról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 94/6 és 95/2 szám) 17. szakasza 
alapján, A topolyai Községi Közigazgatás munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzattal összhangban, 
a topolyai Községi Közigazgatás titkárának javaslatára, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó 
Bizottsága 
 

V É G Z É S T 
 

hoz A TITKÁR MEGBIZOTT PÉNZÜGYI TANÁCSOSÁNAK – A PÉNZÜGYI 
OSZTÁLY MEGBIZOTT OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 CSABAI VALÉRIA okleveles közgazdászt, a topolyai Községi Közigazgatás dolgozóját, a 
topolyai Községi Közigazgatás titkárának megbizott pénzügyi tanácsosává – Pénzügyi Osztályának 
megbizott osztályvezetőjévé 2000. november 15-i hatállyal kinevezzük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 02-46/2000-I Dudaš Aleksandar, s.k., 
Topolya, 2000. 11. 14. a Végrehajtó Bizottság 
 elnöke 
 
 
18. 
 
 A menekültekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 92/18. szám) 5. és A Topolya község 
Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 92/8, 97/3.és 
2000/5 szám) 12. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2001. 
02. 20-i ülésén, meghozta e 
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V É G Z É S T 

 
A MENEKÜLTBIZTOS FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 VUČIĆ MILUT  Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának  1996. 05.16-i 02-
13/96-I számú végzésével kinevezett menekültbiztost a menekültbiztos tisztségéből 2001. március 1-jei 
hatállyal felmentjük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ TANÁCSA 
Szám: 02-11/2001-I Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2001. 02.20. elnöke 
 
 
 
19. 
 
A menekültekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 92/18. szám) 5. és A Topolya község Képviselő-
testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 92/8, 97/3.és 2000/5 
szám) 12. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2001. 02. 20-
i ülésén, meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

A MENEKÜLTBIZTOS KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 HOLOVIĆ GÁBOR harcos- és rokkantvédelmi szakmai főmunkatársat 2001. március 1-jei 
hatállyal menekültbiztossá kinevezzük. 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ TANÁCSA 
Szám: 02-12/2001-I Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2001. 02.20. elnöke 
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Kiadó: A topolyai községi Közigazgatás Képviselő-testületi, Jogi és Általános Szolgálata. Tel: 715-310. 
Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2001. évre 2.910,00 
dinár. Zsirószámla: 45200-845-84 "A  topolyai Községi Közigazgatás bevételei", "Topolya község Hivatalos 
Lapjára" megjelöléssel.                     
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