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23. 
 
 Az önkormányzatokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 szám 4. szakaszának 3. 
bekezdése  és   Topolya község statútuma ( Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4 – tisztázott szöveg és 
2000/5 szám) 29. szakaszának 1. bekezdése alapján,  Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. április 
11-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

  TOPOLYA KÖZSÉG 2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. szakasz 
 

 Topolya község 2001. évi költségvetésének összbevétele 110.172.000,00  dinár. 
 

2. szakasz 
 

A költségvetés állandó tartalékába 800.000,00 dinárt kell elkülöníteni. Az elkülönítés 
negyedévenként, az eredeti bevételekből  0,5%-os kulcs szerint történik. 

 A költségvetés állandó tartalékának igénybevételéről Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Bizottsága dönt. Az eszközök A közbevételekról és közkiadásokról szóló törvényben 
megállapított célokra vehetők igénybe. 

3. szakasz 
 
A folyó költségvetési tartalékba 960.000,00 dinárt kell elkülöniteni. 
Az e szakaszban foglalt eszközök igénybevételéről Topolya község Képviselő-testületének 

Végrehajtó Bizottsága dönt a Községi Közigazgatás költségvetési ügyekben illetékes szervének 
javaslatára. 

A folyó költségvetési tartalék e szakasz szerinti eszközeinek terhére kell kimutatni Topolya község 
2001. évi költségvetésének zárszámadásában a költségvetés felhasználóinak az ideiglenes pénzellátás 
időszakában rendelkezésére bocsátott eszközöket is, amelyeknek összegeit e határozat nem részletezi. 

 A Végrehajtó Bizottság a folyó költségvetési tartalékba átviheti a költségvetésben meghatározott 
célokra felosztott azon eszközöket, melyekről megállapítja, hogy felhasználásukra a költségvetési év 
végéig nem kerül sor. 

4. szakasz 
 

 A helyi járulék alapján befolyó bevételeket a költségvetésből Topolya község helyi közösségeinek 
számlájára kell közvetlenül átutalni. 

 A tűzvédelemre befolyó  bevételeket a költségvetésből a Községi Tűzoltószövetség számlájára kell 
közvetlenül átutalni. 

A szolidáris lakásépítésre való eszközelkülönítés alapján befolyó bevételeket a költségvetésből 
Topolya község Szolidáris Lakásépítési Alapjának számlájára kell közvetlenül átutalni. 

Az e szakaszban foglalt eszközöket 6.600.000,00 dinár összegben átviteli eszközök képezik. 
 

5. szakasz 
 

 A közművek használati díjából befolyó bevételeket 12.000.000,00 dinár összegben a 
következőképpen kell felosztani és átutalni: 
 - Topolya község Topolya Helyi Közösségén kívüli helyi közösségei részére a kommunális 
tevékenységeknek A kommunális tevékenységekről szóló községi határozattal összhangban való ellátására 
2.327.500,00 dinár összegben, 
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 - A topolyai Telekrendezési Közvállalat részére a topolyai piaci központ befejezésére 6.000.000,00 
dinár összegben, 
 - A topolyai Telekrendezési Közvállalat részére a helyi közösségek programjainak 
társfinanszírozására, 1.972.500,00 dinár összegben, 
 - A belvízvédelmi alap különszámlájának  javára, 1.700.000,00 dinár összegben. 

 
6. szakasz 

 
 A telekhasználati díjból és az úthasználati díjból befolyó bevételeket és a keresetalapi adó alapján 
megvalósított eszközök egy részét összesen 29.015.700,00 összegben az alábbiak szerint kell átutalni: 
 - a topolyai Településrendezési Közvállalat részére 300.000,00 dinár összegben A topolya 
Településrendezési Kv alapításáról szóló határozattal összhangban, 
 - a topolyai Komgrad Közvállalat részére 1.725.800,00 dinár összegben a kommunális 
tevékenységek programjainak megvalósítására,  
 - a topolyai Telekrendezési Közvállalat részére 26.989.900,00 dinár összegben bejegyzett 
tevékenységei programjainak megvalósítására. 
 

7. szakasz 
 

 A jelen határozat 1. szakasza szerinti bevétel 26.431.100,00 dinárt kitevő része a közkiadásoknak 
az oktatás, a művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét és a tájékoztatás 
külön számlái útján történő fedezésére szolgál. 
 

8. szakasz 
 

 Topolya község költségvetésének végrehajtásában egészében és különszámlák szerint az 
utalványozó Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának elnöke, vagy az általa 
felhatalmazott személy. 

9. szakasz 
 
A közbevételek összege nemeik és a közkiadások összege alaprendeltetéseik szerint  Topolya 

község 2001. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak A helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (a 
továbbiakban: Törvény összhangban) megállapított mérlegében a következő: 

 
1. A BEVÉTELEK 
 

GYÜJTŐ-
SZÁMLA 

ELEMZŐ 
SZÁMLA 

BEVÉTELNEM ÖSSZEG 

  ADÓBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 
901-1  A POLGÁROK JÖVEDELEMADÓJA 
 901110 Keresetek utáni adó (5%) 4.430.000,00
 901120 Mező- és erdőgazdaságból eredő jövedelem utáni adó 950.000,00
 901130 Keresetalap utáni adó (3,5%) 22.500.000,00
   901-1 Összesen 27.880.000,00
901-2  VAGYONADÓ 
 901210 Vagyonadó- föld utáni kivételével 10.500.000,00
 901220 Föld után i adó 2.600.000,00
  901-2 Összesen 13.100.000,00
901-3  HAGYATÉK ÉS AJÁNDÉK UTÁNI ADÓ 
 901310 Hagyaték és ajándék utáni adó 1.000.000,00
  901-3 Összesen 1.000.000,00
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901-4  INGATLANOK ÉS JOGOK ÁTRUHÁZÁSA UTÁNI ADÓ 
 901410 Ingatlanok és jogok átruházása utáni adó 10.541.000,00
  901-4 Összesen 10.541.000,00
901-5  TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFORGALMI ADÓ 
 901500 Termék és szolgáltatásforgalmi adó – korlátozott rész 12.458.000,00
 901501 Termék és szolgáltatásforgalmi adó – korlátozatlan rész 7.276.000,00
  901-5 Összesen 19.734.000,00
  ADÓBÓL EREDŐ BEVÉTEL ÖSSZESEN 72.255.000,00
  ILLETÉKEKBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 
901-6 901600 Község közigazgatási illetékek 1.340.000,00
 901610 Tartózkodási (idegenforgalmi) illeték 247.000,00
901-7 901700 Helyi kommunális illetékek 6.000.000,00
  ILLETÉKEKBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7.587.000,00
901-8  FELHASZNÁLÁSRA ÁTUTALT ESZKÖZÖKBŐL 

EREDŐ BEVÉTELEK 
 901810 Köztársaság költségvetéséből az átruházott teendők 

finanszírozására átutalt eszközök 
1.530.000,00

 901820 Póteszközök a köztársaság költségvetéséből -
  KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBÓL ÁTUTALT 

ESZKÖZÖKBŐL EREDŐ BEVÉTEL ÖSSZESEN 
1.530.000,00

909  EGYÉB BEVÉTELEK 
909-3  KOMMUNÁLIS DÍJAKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 
 909310 Telekhasználati díj 6.000.000,00
 909320 Úthasználati díj 2.500.000,00
 909330 Közműhasználati díj 12.000.000,00
  KOMMUNÁLIS DIJAKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN: 
20.500.000,00

 909390 SZOLIDARITÁSI ESZKÖZÖKBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 4.500.000,00
   909-3  Összesen  25.000.000,00
909-4  HELYI JÁRULÉKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 
 909400 Helyi járulék (földművelés és kisipar) 1.800.000,00
  909-4 Összesen  1.800.000,00
909-1 909110 Pénzbírságok 30.000,00
909-2 909210 Községi Közigazgatás bevételei 200.000,00
909-5 909510 Letéti  eszközök utáni kamatokból eredő bevételek 60.000,00
909-6 909610 Üzlettér bérbeadásából eredő bevételek 500.000,00
909-6 909630 Tűzvédelemre  szolgáló eszközök 300.000,00
909-7 909710 Az állandó vagyon eladásából eredő bevétel 500.000,00
909-9 909910 Egyéb nem említett bevételek 160.764,24
  Egyéb közbevételek összesen 1.750.764,24
909  EGYÉB BEVÉTELEK-ÖSSZESEN 28.550.764,24
  KÖZBEVÉTELEK ÖSSZESEN (901+909) 109.922.764,24
900-0  ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT BEVÉTEL 249.235,76
  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (900+901+909) 110.172.000,00
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2. KIADÁSOK  

GYÜJTŐ-
SZÁMLA 

RENDEL-
TETÉS 

KÖLTSÉGFAJTA ÖSSZEG 

  I. A MŰKÖDÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 000 Keresetekre  18.291.900,00
911 010 Anyagi kiadásokra 7.604.000,00
911 024 Feleszerelésre és épületek beruházási karbantartására  1.500.000,00
911 023 A dolgozók éviszabadságára 350.000,00
911 025 Lakásszükségletek megoldására 1.200.000,00
911 029 Egyéb külön célokra 450.000,00
  ÖSSZESEN: 29.395.900,00
  II. BEAVATKOZÁSOKRA SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 130 A község árutartalékai 20.000,00
  ÖSSZESEN: 20.000,00
  III. A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT JOGOK 

ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 300 Oktatásra szánt eszközök (általános és középiskolai)  16.052.400,00
911 320 Művelődésre szánt eszközök 3.770.600,00
911 330 Testnevelésre szánt eszközök 256.000,00
911 340 Szociális védelemre szánt eszközök 2.273.500,00
911 350 Gyermekvédelemre szánt eszközök 4.319.600,00
911 360 Egészségvédelemre szánt eszközök 150.000,00
911 390 Környezetvédelemre szánt eszközök 2.950.000,00
  ÖSSZESEN: 29.772.100,00
  IV. TARTALÉKESZKÖZÖK ELKÜLÖNÍTÉSE 
911 400 A költségvetés állandó tartaléka 800.000,00
  ÖSSZESEN 800.000,00
  V. TÁRSADALMI ÉS EGYÉB  SZERVEZETEKNEK 

SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 500 Társadalmi szervezetek részére 408.300,00
911 510 Helyi közösségek részére 1.800.000,00
911 700 Beavatkozásokra szánt eszközök 2.000.000,00
911 720 Általános kommunális fogyasztásra 36.515.700,00
911 730 Településrendezési tervezésre és építésre 300.000,00
911 740 Helyi utak kiépitésére és karbantartására 2.500.000,00
911 590 Egyéb általános társadalmi szükségletekre 850.000,00
911 750 Szolidáris Lakásépitési Alap eszközei 4.500.000,00
  ÖSSZESEN: 48.874.000,00
  VI. EGYÉB SZÜKSÉGLETEKRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 630 Pénzforgalmi szolgáltatások díja 350.000,00
  ÖSSZESEN: 350.000,00
  VII. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 
911 90 Folyó költségvetési tartalék 960.000,00
  ÖSSZESEN: 960.000,00
  FELOSZTOTT ÖSSZKIADÁS: 110.172.000,00

 



Број 5 11. 04. 2001. СТРАНА  40.  OLDAL 2001. 04. 11.              5. szám 

  

 
II. KÜLÖN RÉSZ 

 
10.  szakasz 

 
 Az 1. szakasz szerinti közbevételek felosztása a közkiadások finanszírozására igényjogosultak és 
közelebbi rendeltetések szerint a következő: 
 
1. KIADÁSOK ALAPVETŐ ÉS KÖZELEBBI RENDELTETÉSEIK SZERINT 
 

HELY 
REND 
SZÁM 

ALAP- 
RENDEL
TETÉS 

ELEMZŐ 
SZÁMLA 

A KIADÁSOK  FELHASZNÁLÓK ÉS 
KÖZELEBBI RENDELTET. SZERINT 

2001-RE 
ELŐIRÁNYO-

ZOTT ÖSSZEG 

   1. RÉSZ - A KÖZSÉGI SZERVEK 
MŰKÖDTETÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 

 

1.  000 911101 Fizetések  18.238.000,00
2.  010 911102 Anyagi kiadások 7.600.000,00
3.  023 911104 Dolgozók éviszabadság-pótlékára  350.000,00
4.  024 911103 Felszerelés vásárlására és a létesítmények 

beruházási karbantartására  
 

1.500.000,00
5.  025 911105 Lakásszükségletek megoldására 1.200.000,00
6.  029 911106 Egyéb külön célokra 450.000,00
7.  360 911107 Dolgozók egészségvédelmére 100.000,00
8.  000 911120 Közs. Vagyonj. Ügyész. eszközei – fizetések 53.900,00
9.  010 911121 Közs. Vagyonj. Ügyész. eszközei – anyagi kiad. 4.000,00
   1.RÉSZ ÖSSZESEN: 29.495.900,00
 

 
  2.RÉSZ – HELYI ÖNKÖRMÁNYZAT 

MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
10.  130 911210 Beavatkozásokra – árutartalékok 20.000,00
11.  390 911211 Állategészségvédelmi Alap eszközei 100.000,00
12.  390 911212 Rovar- és Patkányirtási Alap eszközei 2.850.000,00
13.  320 911213 Monográfia Szerkesztőbizottságának eszközei 350.000,00
14.  590 911214 Díjalap eszközei 150.000,00
15.  630 911215 Pénzforgalmi szolgáltatások díja 350.000,00
16.  400 911216 Költségvetés állandó tartaléka 800.000,00
17.  900 911217 Folyó költségvetési tartalék 960.000,00
18.  360 911218 Egészségügyi rendezvény védnöksége (függőségi 

betegségek kapcsán) 
50.000,00

19.  590 911220 Tervezetek elókészhítésének költségei 100.000,00
   2. RÉSZ ÖSSZESEN: 5.730.000,00
   3.RÉSZ - A TÁRSADALMI SZERVEZETEK 

MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
20.  500 911301 Harcosszövetség 41.200,00
21.   911303 Rádióamatőrök Községi Szövetsége 30.000,00
22.   911304 Felderítők Szövetsége 72.000,00
23.   911305 Arkus Ökológiai Szakosztály 65.600,00
24.   911306 Ifjú Kutatók 24.500,00
25.   911307 Erdőtelepítők KV-a 80.000,00
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26.   911308 Vöröskereszt KB-a, tevékenységre 25.000,00
27.   911310 Topolyai Bácska VHSE  30.000,00
28.   911314 Nyugdijasok Községi Szövetsége 40.000,00
   3. RÉSZ ÖSSZESEN: 408.300,00
   4. RÉSZ – KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁSRA 

ÉS BEAVATKOZÁSOKRA SZÁNT 
ESZKÖZÖK 

29.  740 911402 A helyi utak épitésére és fenntartására 
(Telekr. Közvállalat) 

2.500.000,00

30.  720 911403 A közművek és a kommunális infrastruktura építésére 
és karbantartására (Telekr. Közvállalat) 3% 

 
7.972.500,00

31.  730 911406 Településrendezési tervezésre és építésre 
(Településr. Kv) 

 
300.000,00

32.  720 911407 Kommunális javak használati díjából (helyi 
közösségek) 

2.327.500,00

33.  720 911408 Komgrad Kv (programok realizálására) 1.725.800,00
34.  720 911409 Programok realizálására (Telekr. Kv) 24.489.900,00
35.  700 911450 Beavatkozásokra (árvíz- és belvízkárok 

elhárítása.) 
1.700.000,00

36.  700 911451 Beavatkozásokra- Községi Tózoltószövetség 300.000,00
37.  750 911460 Szolidáris Lakásépítési Alap eszközei 4.500.000,00
   4. Rész összesen 45.815.700,00
   5.RÉSZ - A HELYI KÖZÖSSÉGEK ESZKÖZEI  
38.  51 911500 Mezőgazdaság ÉS A KISIPARönkéntes járuléka 1.800.000,00
   5. Rész összesen: 1.800.000,00

 
 

  6. RÉSZ - A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁRO- 
ZOTT JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE  SZÁNT 
ESZKÖZÖK 

 300  ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
39.   911610 - anyagi kiadásokra 4.912.400,00
40.   911611 - tanulók utaztatására 5.000.000,00
41.   911612 - építés, felújítás, beruházási és folyó 

karbantartás céljaira 
 

2.000.000,00
   Általános iskolai oktatásra összesen: 11.912.400,00
   KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 

42.   911620 -  anyagi kiadásokra 3.340.000,00
43.   911621 - építésre, felújításra, beruházási és folyó 

karbantartásra 
 

800.000,00
   Középiskolai oktatásra összesen: 4.140.000,00
   MŰVELŐDÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK 

44.  320 911630 - az intézmények működésére 2.476.600,00
45.   911631 - a múvelődési egyesületek részére 569.000,00
46.   911632 - külön célokra a művelődés terén 375.000,00

   Művelődésre összesen: 3.420.600,00
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 TESNEVELÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK 

47.  330 911640 -a sportszervezetek működésére 256.000,00
   Testnevelésre összesen 256.000,00
   POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁRA 

48.  340 911650 - a Szociális Központ tevékenységére 140.000,00
49.   911651 - a törvénnyel és határozattal  megállapított 

jogokra 
1.653.500,00

50.   911652 - humanitárius szervezetek működésére 89.000,00
51.   911653 - népkonyhák működtetésére – Vöröskereszt 391.000,00

   Szociális támogatásra összesen: 2.273.500,00
 350  TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉTRE 

52.   911660 - iskoláskor előtti intézmény működésére 3.768.600,00
53.   911661 - külön célokra a gyermekvédelem terén 551.000,00

   Gyermekjólétre összesen: 4.319.600,00
 590  TÁJÉKOZTATÁSRA 

54.   911672 - a tájékoztatási eszközök működésére 500.000,00
   Tájékoztatásra összesen 500.000,00

55.  590 911673 A hivatalos nyelvhasználatról szölö térvény 
érvényesítésére 

 
100.000,00

   6. rész összesen: 26.922.100,00
   A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA 110.172.000,00

 
11. szakasz 

 
A költségvetés külön részében a községi közigazgatásban dolgozók kereseteire, anyagi 

kiadásokra és egyéb célokra biztosított eszközöket, amelyeket az év végéig nem használnak fel, ugyanazon 
célokra a következő évre kell átvinni. 

 
12. szakasz 

 
Az év végén a különszámlán levő felhasználatlan eszközök a különszámlán maradnak, a 

dolgozók kereseteire átutalt de felhasználatlan eszközök kivételével, amelyek visszatérítendők a 
költségvetésbe. 

 
 

13. szakasz 
 

A Társadalmi Tevékenység- és Általános Igazgatásügyi Osztály biztosítja az intézmények 
szolgáltatásainak igénybevételéért járó kötelező participációk befizetésének, és az intézmények saját 
tevékenységgel vagy más módon megvalósított egyéb bevételeinek nyilvántartását. 

A költségvetés felhasználóinak - az intézményeknek - a térítés ellenében végzett 
szolgáltatásokból vagy a közbevételek egy részének átengedéséből  befolyó bevételeit az eszközöknek a 
költségvetés e felhasználóinak részére való megállapításakor mérlegbe kell foglalni. 

E felhasználók költségvetési eszközeit és saját bevételeit a bevételek és kiadások éves pénzügyi 
tervében kell közelebbi rendeltetések szerint kimutatni és felosztani, amelyet a pénzügyi osztály előzetes 
véleményezése után a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hagy jóvá. A bevételek és 
kiadások éves pénzügyi tervét az intézmény vezetője hozza meg és legkésőbb a folyó év február 28-áig 
megküldi jóváhagyásra. 
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Ha a költségvetési eszközök felhasználója nem hozza meg a pénzügyi tervet az előirányozott 

határidőben, a költségvetési eszközöket legfeljebb az eszközök azon összegének 30%-a erejéig 
használhatja fel, amelyek őt egyenletes ütemben havonta megilletik, kivéve a keresetekre szánt eszközöket. 

 
14. szakasz 

 
A községi szervek tevékenységével megvalósított bevételek e szervek bevételeit képezik. 
Az előző bekezdés szerinti bevételeket a Végrehajtó Bizottság osztja fel. 

 
15. szakasz 

 
A költségvetési eszközök felhasználója csak a költségvetésben számára biztosított eszközök 

erejéig vállalhat kötelezettséget. 
A költségvetés részére új kötelezettség létrehozása alkalmával a Végrehajtó Bizottság a 

költségvetés közbevételeinek és már meghatározott közkiadásainak mérlege alapján megállapítja, hogy 
biztosítva vannak-e az eszközök az új kötelezettség teljesítésére. 

 
16. szakasz 

 
A Végrehajtó Bizottság dönthet az állandó tartalék eszközeinek A közbevételekről és 

közkiadásokról szóló törvény 56. szakasza szerinti célokra való igénybevételéről, az állandó tartalék 
rendelkezésre álló össz eszközeinek erejéig. 

 
17. szakasz 

 
A költségvetés számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök rövid lejáratra kihelyezhetők 

bankok, vagy egyéb pénzügyi szervezetek révén, hitelszerződés megkötésével. 
Az 1. bekezdés szerinti szerződést a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága köti meg. 
A 2. bekezdés szerinti hitelszerződésben a pénzpiacon uralkodóknál kedvezőtlenebb kihelyezési 

feltételek nem határozhatók meg. 
18. szakasz 

 
A költségvetés számláján és a költségvetési eszközök felhasználóinak számláin levő eszközök, az 

általános és középiskolák eszközeinek a község által juttatott részét is ideértve, elhelyezhetők olyan 
ügyviteli bankokban, amelyekkel a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága szerződést köt az 
eszközök látra szóló elhelyezéséről. 

 
19. szakasz 

 
A költségvetésben kimutatott, működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját a saját tőke 

terhére kell leírni. 
A költségvetés felhasználóinak, akiknek tevékenységét egészében vagy túlnyomórészt a 

költségvetés finanszírozza, a 2001. évi működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját az eszközöknek 
a költségvetésből biztosított hányada arányában kell csökkenteniük. 
 

20. szаkasz 
 
A költségvetés felhasználói, akik az anyagi kiadásokra előirányozott eszközök felhasználásában 

egy havi eszmei tizenketted 10%-át meghaladó megtakarítást érnek el, ezt a megtakarítást a 
foglalkoztatottak munkájának ösztönzésére fordíthatják. 

Ha a költségvetés bevétele nem valósul meg a tervezett eszmei tizenketted összegeiben, az 1. 
bekezdés szerinti egyhavi eszmei tizenkettednek az egy hónapra megvalósított bevételek összege 
tekintendő. 
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Az 1. bekezdés szerinti eszközök felosztása negyedévenként történik, a szerv vagy az intézmény  
vezetőjének javaslatára. 

 
21. szakasz 

 
A naptári év végén a programfeladatok teljesítésének értékelése alapján a községi közigazgatás 

titkára határozatot hozhat ösztönző díj kifizetéséről a dolgozók részére a költségvetés Külön részében 1.  
helyrendszám alatt keresetekre mérlegelt eszközök keretében. 

A költségvetés Külön részében 4. rendszám alatt "Felszerelés vásárlására és beruházási 
karbantartásra"  előirányozott eszközök felhasználásáról a Községi Képviselő-testület Végrehajtó 
Bizottságának előzetes hozzájárulásával a Községi Közigazgatás titkára dönt. 

 
22. szakasz 

 
A költségvetés összes felhasználói foglalkoztatottjainak fizetéseire szánt eszközök elszámolását 

és kifizetését a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága követi. 
A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hagyja jóvá mindazon szervek és 

intézmények egyedi kollektív szerződéseit, amelyeknek alapítója a község. 
 

23.szakasz 
 

A Végrejaktó Bizottság jóváhagyja a községi költségvetésből finanszírozott szervezetek általános 
aktusait, amelyek a foglakoztatottak számát és összetételét szabályozzák és jóváhagyja a községi 
költségvetés felhasználói programjainak vagy azok részeinek megvalósításán dolgozó foglakoztatottak és 
más személyek számát és összetételét. 

24. szakasz 
 

A költségvetés végrehajtása az egyes felhasználók részére a bevételek megvalósításának arányában 
történik. 

A Végrehajtó Bizottságmódosíthatja az egyes rendeltetésekre beosztott összegeket a költségvetés 
Külön részének  6. része keretében. 

A költségvetés Külön részében 45. és 46. rendszám alatt művelődésre, 47.  alatt testnevelésre,  
54. alatt tájékoztatásra és 51.  alatt a népkonyhák működésére  /Vöröskereszt/  előirányozott eszközök 
folyósításáról a Végrehajtó Bizottság dönt, kivéve a keresetekre, a munkahelyi étkeztetésre és a dolgozók 
utaztatására szolgáló eszközöket. 

Az 1. Rész – A szervek működésére szánt eszközök tekintetében az egyes helyrendszámok alatti 
közelebbi rendeltetéseket pénzügyi tervben kell megállapítani a Végrehajtó Bizottság egyetértésével. 

 
25. szakasz 

 
Az ingóságok eladásából eredő bevételek és az állami tulajdonban levő ingatlanok bérbe, illetve 

használatba adásából eredő bevételek egy része a községi költségvetést illetik meg. 
 

26. szakasz 
 

A községi költségvetés eszközeinek felhasználói kötelesek a község felszólítására, de évente 
legalább egyszer a munkájukról és programjaik megvalósításáról, valamint a községi költségvetéséből e 
célokra átutalt eszközök felhasználásáról jelentést tenni. 

 
27. szakasz 

 
A megvalósított bevételek felosztása a költségvetés végrehajtásának negyedéves terveivel 

történik. 
A költségvetés végrehajtásának negyedéves terveit a Végrehajtó Bizottság előzetes 

hozzájárulásával a pénzügyi osztály hozza meg. 
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A zárszámadás szerint áthozott 2000. évi eszközöket a 2001. évi költségvetés végrehajtásának 

pénzügyi tervében kell felosztani. 
 

28. szakasz 
 

A községi költségvetés végrehajtásáért a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága a 
felelős. 

Minden egyes kifizetés a községi költségvetés terhére az utalványozó végzése alapján történik, 
amely meghatározza a kifizetés kötelezettségét és összegét. 

 
29. szakasz 

 
A községi közigazgatás eszközeinek törvényes felhasználásáért az összes rendeltetések 

tekintetében a községi közigazgatás titkára a felelős. 
A községi közigazgatás titkára az 1. rész keretében ideiglenesen módosíthatja az egyes 

rendeltetésekre előirányozott eszközök felosztását, kivéve a keresetekre előirányozottakét.  
A különszámlák (a menekültek különszámlájának kivételével) eszközeinek törvényes és 

rendeltetésszerű felhasználásáért a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke a felelős. 
A közvállalatoknak  átutalt eszközök törvényes felhasználásáért a közvállalat igazgatója a felelős. 
 

30. szakasz 
 

E határozat a  Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2001. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-12/2001-II Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 04. 11. elnöke  
 
 
24. 
 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 szám) 80. szakaszának 1. 
bekezdése és Topolya község statútuma  (Topolya Község Hiv.Lapja, 2000/4 szám – tisztázott szöveg) 29. 
szakasza 1. bekezdésének 19. pontja alapján, Topolya Község Képviselő-testülete, a 2001. április 11-i 
ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 
 A községi jogszabályok és azon köztársasági törvények és más jogszabályok közvetlen 
végrehajtása végett, amelyeknek végrehajtását a községre ruházták, továbbá a Községi Képviselő-testület 
és Végrehajtó Biottsága által meghozandó határozatok és más aktusok tervezeteinek előkészitése, és azon 
szakmai, szervezési és más teendők ellátása végett, amelyekkel a Köztársaság, a Községi Képviselő-
testület és Végrehajtó Bizottsága megbizza, megalakitjuk a Községi Közigazgatást. 
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2. szakasz 
 
 A Községi Közigazgatás a hatáskörébe tartozó igazgatási, szakmai  és más teendőket az 
alkotmány, a törvény és a község statútuma alapján és keretében végzi. 
 A Községi Közigazgatás az 1. bekezdés szerinti teendőket csak akkor végzi, ha a Községi 
Képviselő-testület határozatával nincsenek átruházva  közszolgálatokra vagy egyéb közfelhatalmazással 
biró szervezetekre. 
 A Községi Közigazgatás egyedi aktusai, intézkedései és eljárásai a törvényen, a község statútumán 
és a törvény és a statútum alapján meghozott egyéb jogszabályokon alapulnak. 
 

3. szakasz 
 
 A Községi Közigazgatás teendőinek az egyes területeken való ellátására a Községi Közigazgatásban osztályok 
és ügyosztályok alakulnak. 
 Az igazgatási szervek meghatározott teendőinek székhelyen kivüli ellátására helyi irodák alakulnak. 
 

4. szakasz 
 
 A Községi Közigazgatás munkáját a Községi Közigazgatás titkára irányitja. 
 A Községi Képviselő-testület titkára egyidejüleg a Községi Közigazgatás titkára is. 
 Az osztályok teendőinek ellátását az osztályvezetők irányitják. 
 Az ügyosztályok teendőinek ellátását az osztályfőnökök irányitják. 
 

5. szakasz 
 
 A Községi Közigazgatásban dolgozóknak, illetve a választott, kinevezett és hatáskörbe helyezett 
személyeknek a munka alapján Az államigazgatási szervek munkaviszonyairól szóló törvényben, az 
általános,  külön, egyedi és a kollektiv szerződésben, és az egyéb községi jogszabályokban meghatározott 
jogaik, kötelezettségeik és felelősségeik vannak. 

6. szakasz 
 
 A községi igazgatási szervek belső szervezetéről és munkaköri teendőinek és feladatainak besorolásáról 
szóló szabályzatot a Községi Közigazgatás titkára hozza meg a Végrehajtó bizottság egyetértésével. 
 

7. szakasz 
 
 A Községi Közigazgatás köteles minden polgár számára jogainak és érdekeinek érvényesitésében 
illetve kötelezettségeinek teljesitésében jogegyenlőséget és jogvédelmet biztositani, és a község területén 
hivatalos használatban levő nyelvek használatát lehetővé tenni. 
 

8. szakasz 
 
 A Községi Közigazgatás munkája nyilvános. 
 A Községi Közigazgatás munkájának nyilvánossága a Községi Képviselő-testületen, a Végrehajtó 
Bizottságon, a Községi Közigazgatás titkárán és a titkár által felhatalmazott személyeken keresztül érvényesül. 
 A Községi Közigazgatás munkájának nyilvánossága 

- a munkáról szóló jelentések benyujtása és megküldése, 
- tájékoztatók és közlemények közzététele,  
- a hatáskörébe tartozó kérdések megválaszolása révén, és más módon érvényesül. 

 A Községi Közigazgatás az információk szolgáltatását akkor tagadja meg, ha tartalmuk állami, 
hivatali vagy üzleti titoknak minősül, amiről a titkár dönt. 
 

9. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban dolgozók a teendőik ellátásában nem igazodhatnak politikai 
meggyőződéseikhez, s nem is  érvényesithetik és képviselhetik azokat. 
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 A Községi Közigazgatásban politikai párt és egyéb politikai szervezetek vagy azok egyes belső 
szervezeti formáinak alapitása tilos. 
 

II. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ÉS HATÁSKÖRE 
 

10. szakasz 
 
 A Községi Közigazgatásban: 
 1. Társadalmi Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási 
Osztály, 
 2. Épités-, Lakáskezelés és Közművesités-, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi 
Osztály, és  
 3. Pénzügyi Osztály alakul. 

11. szakasz 
 

 A Társadalmi Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati és Jogsegélyszolgátlatási 
Osztály végzi: 

- azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtásának teendőit, amelyeknek 
végrehajtását törvénnyel a községre ruházták: a társadalmi gyermekjólét, a családi pótlék, a szülő nők 
jogai, a szociális és a harcos- és rokkantvédelem, és az általános és középiskolai oktatás terén, 

- a polgárok igényeinek kielégitéséről való gondoskodás követésének teendőit, valamint az 
igazgatási és más szakmai teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtásának keretében: a 
művelődés, az oktatás, az egészségvédelem, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét, a testnevelés, 
a műszaki kultúra, a tömegtájékoztatás, a humanitárius szervezetek terén és a polgárok közvetlen 
érdekében álló egyéb területeken, 

- a község által alapitott intézmények munkájának követését és a munkájuk feletti felügyeletnek 
a község alapitói jogainak keretében való gyakorlását, 

- a külön- és mellékszámlák eszközei beáramlásának és felhasználásának követését, a 
kötelezettségek teljesitésére vonatkozó tervek és a kötelezettségek teljesitéséről szóló jelentések és 
elemzések előkészitését, 

- az ügyintézési-szakmai teendőket a Községi képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és a 
munkatestületeik szükségleteire, 

- a jogi teendőket a Községi képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és a munkatestületeik 
szükségleteire,  

- a Községi Közigazgatás aktustervezeteinek kidolgozását, 
- a Községi Képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és testületeik üléseinek előkészitését és 

szervezését és ezen ülések jegyzőkönyveinek vezetését és kidolgozását, 
- az anyagok forditását és lektorálását a Községi Képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és 

munkatestületeik részére, 
- a tájékoztatási-dokumentálási és protokoláris teendőket a Községi Képviselő-testület, a 

Végrehajtó Bizottság és e szervek elnökeinek szükségleteire, 
- az ügyintézési-technikai  és a kisérő technikai teendőket a Községi Képviselő-testület és a 

Végrehajtó Bizottság elnökeinek és a Községi Közigazgatás titkárának szükségleteire, 
- az igazgatási és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtása 

keretében, amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták az anyakönyvek vezetése, az 
állampolgárság, a házasság, a személyi név, a polgárok törzsszáma, a választói névjegyzékek és a hivatali 
ügyintézés, az irattár, a levéltár, az aláirás, a másolat és a kézirás hitelesitése, a menekültstátus elismerése 
terén és más téren, 

- az anyagok sokszorositását,  
- a Községi Képviselő-testület képviselőinek választásával és a községi népszavazás 

lebonyolitásával kapcsolatos teendőket, 
- a Községi Közigazgatásban dolgozók, valamint a községben választott és kinevezett 

személyek munkaviszonyaival kapcsolatos teendőket és a munkára vonatkzó nyilvántartás vezetését, 
- az iratok átvételének, nyilvántartásának, közigazgatási-technikai feldolgozásának és munkába 

való besorolásának, a posta továbbitásának, a tárgyak osztályozásának és őrzésének teendőit,  
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- az épület és a terület használatával, fenntartásával és tisztántartásával, a Községi Közigagzatás 
épületeinek és egyéb működési feltételeinek őrzésével kapcsolatos teendőket, 

- a község létesitményeinek és felszerelésének kezelésével, folyó beruházási karbantartásával 
kapcsolatos teendőket, 

- a szállitási és járműkarbantartási szolgáltatásokat, 
- a polgároknak és a jogi személyeknek való jogsegélynyújtás teendőit, ha a jogsegélynyújtási 

eljárás a község érdekeivel nincs ellentétben, 
- a hatáskörébe tartozó azon aktusok tervezeteinek előkészitését és kidolgozását, amelyeket a 

Községi Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság hoz meg, 
- az egyéb teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a Végrehajó Bizottság és a 

Községi Közigazgatás titkára megbizza. 
12. szakasz 

 
 A Társadalmi Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási 
Osztály teendőit végzik az alábbi helyi irodák is: 

1. Moravicai Helyi Iroda, 
2. Pacséri Helyi Iroda, 
3. B.Sokolac-i Helyi Iroda, 
4. Gornja Rogaticai Helyi Iroda, 
5. Oreškovići Helyi Iroda, 
6. Bajsai Helyi Iroda, 
7. Mali Beograd-i Helyi Iroda, 
8. Karađorđevoi Helyi Iroda, 
9. Gunarasi Helyi Iroda, 
10. Njegoševoi Helyi Iroda, 
11. Pobedai Helyi Iroda, 
12. Zentagunarasi Helyi Iroda. 

13. szakasz 
 

Az Épités-, Lakáskezelés és Közművesités, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi 
Osztály végzi: 

- az igazgatási, felügyeleti és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen 
végrehajtása keretében, amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták a településrendezés, a 
lakáskezelés és  közművesités, az épitési telek és az épités terén, 

- az igazgatási, felügyeleti és egyéb teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtása keretében 
a telepőlésrendezés, a lakáskezelés és közművesités, a városi épitési telek, a helyi utak, az utcák és az egyéb 
községi jelentőségű létesitmények használata, a természeti javak és a környezet védelme és fejlesztése terén, 

- a község által alapitott közvállalatok munkájának követését és a munkájuk felletti felügyeletnek a 
község alapitói jogainak keretében való gyakorlását, 

- a község beruházási programjai előterjesztésének és végrehajtásának teendőit, 
- a polgárok meghatározott szükségleteinek a kisipar, az idegenforgalom, a vendéglátóipar és 

kereskedelem, a gazdaság terén és a község érdekében álló egyéb területeken való kielégitésével kapcsolatos 
teendőket, 

- a kommunális és egyéb szolgáltatások dijainak megállapitásával kapcsolatos teendőket, 
- a mezőgazdaságra, a mezőgazdaság, a termőföld, az erdők, a vizek és  az állatvilág védelmére, 

hasznositására és fejlesztésére, a vizgazdálkodásra, a gyáriparra, a kisiparra, a magánvállalkozásokra, a 
kereskedelemre, a piac ellátottságára, a gazdaságfejlesztésre, az idegenforgalomra és az egyéb olyan területekre 
vonatkozó teendőket, amelyeket az állami szervek a törvény és más jogszabályok értelmében a községre ruháznak, 

- a polgárok és az anyagi javak elemi és az egyéb nagyobb csapások elleni védelme megszervezésének 
teendőit, 

- az épitésügyi, a településrendezési, a kommunális és a közlekedési felügyelőség és a 
környezetvédelmi felügyeleti ellenőrzés teendőit, 

- a község és a községi közigazgatás egyes szervei vagyoni és minden egyéb jogi érdekeinek az állami 
és a helyi önkormányzati szervek előtti jogi képviseletének teendőit (lakást jogtalanul használók kiköltöztetése, 
lakások tulajdonjogának megállapitására illetve elvitatására irányuló eljárások, kártéritési eljárások, birtokháboritás 
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miatti eljárások, a községi tulajdonban levő lakások odaitélésével kapcsolatos eljárások, a község által kötött 
szerződések felbontása körüli eljárások, a törvényes örökös nélkül elhunyt örökhagyók hagyatéki 
tárgyalásaival kapcsolatos eljárások, a szóbeli és irásbeli végrendeletek és élethossziglani eltartási 
szerződések elismerése illetve elvitatása, a község végrehajtási eljárásban való képviselése, közigazgatási 
perek inditása és folytatása és a Községi Közigazgatás egyes osztályai végzéseinek megsemmisitése vagy 
módositása), 

- a hatáskörébe tartozó, és a Községi Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság által meghozandó 
aktusok tervezetei előkészitésének, kidolgozásának és előterjesztésének teendőit, 

- az igazgatási és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtása 
keretében amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták a vagyonjogi ügyek terén (föld kisajátitása,  
tagositása, arrondálása, államositása, föld visszaszármaztatása, lakások eladása és felvásárlása) 

- az igazgatási és egyéb teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtása keretében a 
vagyonjogi ügyek terén (a község tulajdonában levő helyiségek megállapitása és biztositása, a polgárok 
meghatározott igényeinek kielégitése, igazgatási eljárás lakásügyekben, a község ingóságainak védelme, 
megőrzése és nyilvántartása, a község ingatlanainak igazgatása, használata és kezelése, a városi épitési telek 
igazgatásával, rendezésével és használatával, valamint tartós vagy ideiglenes használatba adásával kapcsolatos 
teendők), 

- a község rendelkezési joga alá tartozó ingatlanokkal és a község vagyoni jogainak és érdekeinek 
védelmével kapcsolatos teendőket (községi lakás bérlőjének kijelölésével kapcsolatos eljárások, szolgalomnak a 
községi ingatlanon való létrehozásával kapcsolatos eljárások, befektetés miatti társtulajdon megállapitásával 
kapcsolatos eljárások, ingatlanok nyilvános árverezése, földvisszaszármaztatási eljárások, kisajátitási eljárás 
inditása azokban az esetekben, amelyekben a végső igénybevevő a község, valamint az épitkezési körzetben, a 
kisajátitott vagyonért járó igazságos térités meghatározására irányuló eljárások), és 

- a szakmai, ügyintézési, technikai és egyéb teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a 
Végrehajtó Bizottság és a Községi Közigazgatás titkára megbizza. 
 

14. szakasz 
 

A Pénzügyi Osztály végzi: 
- a községi költségvetésből finanszirozott közkiadások általános mérlege kidolgozásának szakmai 

teendőit, 
- a községi költségvetés tervezetének előkészitését, 
- a költségvetés, a külön- és mellékszámlák és a költségvetési alapok eszközei nyilvántartásának 

vezetését, 
- a költségvetés, a külön- és mellékszámlák és a költségvetési alapok eszközei beáramlásának és 

felhasználásának követését, 
- a községi költségvetés végrehajtásának (havi, negyedévi) tervezését és jelentéseket készit a költségvetés 

végrehajtásáról, 
- a községi költségvetés zárszámadása tervezetének kidolgozását, 
- a községi költségvetéssel kapcsolatos egyéb szakmai és közigazgatási teendőket, 
- a pénzügyi terv, a községi közigazgatás és az egyéb községi szervek terveinek elkészitését, 
- a Községi Közigazgatás és az egyéb községi szervek időszaki elszámolásai és zárszámadása 

kidolgozásának teendőit, 
- a Községi Közigazgatás és az egyéb községi szervek eszközei állásának követését, elemzését és 

jelentésekbe foglalását, 
- a kényvviteli és számviteli teendőket, a pénzügyi-anyagi ügyviteli teendőket, a számfejtőség teendőit és 

az elszámolási teendőket, 
- a tervezési, elemzési és statisztikai teendőket, 
- a község és a községi szervek eszközei és vagyona értékének könyvelését, 
- a biztositási teendőket, 
- a leltározás végrehajtásának szervezésével és követésével kapcsolatos teendőket, 
- a hatáskörébe tartozó teendők végrehajtásához kapcsolódó egyéb szakmai, ügyintézési és technikai  

teendőket és azon teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és a Községi 
Közigazgatás titkára megbizza. 
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III. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS IRÁNYITÁSA, 
A VEZETŐ DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
15. szakasz 

 
A titkár képviseli a Községi Közigazgatást, biztositja teendőinek törvényes és hatékony ellátását, 

szervezi és egybehangolja munkáját a Községi Képviselő-testületével és a Végrehajtó Bizottságéval, 
létrehozza az együttműködést a Végrehajtó Bizottság tagjaival, utasitásokkal és irányelvekkel szolgál az 
osztályoknak teendőik és feladataik teljesitése tekintetében, elkésziti a Községi Közigazgatás aktusait, 
gondoskodik a Községi Közigazgatás hatékony működéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételek 
biztositásáról, dönt a foglalkoztatottak jogairól, kötelességeiről és felelősségéről első- és másodfokon a 
törvénnyel összhangban, ellátja az egyéb teendőket is a törvénnyel, a község statútumával és egyéb 
jogszabályaival összhangban. 

A titkár a Községi Képviselő-testületnek és a Végrehajtó Bizottságnak felel a Községi 
Közigazgatás munkájáért. 

A titkár a tisztségével összeegyeztethetetlen közéleti, hivatásos vagy egyéb tisztséget nem tölthet 
be. 

16. szakasz 
 

Az osztály működését az osztályvezető irányitja. 
Az osztályok vezetőit a titkár javaslatára a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága 

helyezi hatáskörbe és menti fel. 
Az ügyosztályok főnökeit a titkár osztja be. 

 
17. szakasz 

 
Az osztályvezető meghozza és aláirja az aktusokat, megszervezi és felel az általa irányitott osztály 

működéséért, együttműködik a Végrehajtó Bizottság tagjaival, gondoskodik a teendőknek a dolgozók 
közötti szabályos elosztásáról, fegyelmi eljárást indit a munkakötelezettségek teljesitését elmulasztó 
dolgozók ellen, és ellátja a Képviselő-testület általános és egyéb aktusaiban előirányozott teendőket. 

Az osztályvezetők a Községi Közigazgatás titkárának és a Végrehajtó Bizottságnak felelnek 
osztályuk teendőinek törvényes és idejekorán való végrehajtásáért. 

 
18. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testület titkára, aki egyben a Községi Közigazgatás titkára is, a következő 

teendőket látja el: 
- biztositja a Községi Képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és munkatestületeik üléseinek 

idejekorán való előkészitését, 
- megszervezi a Községi Közigazgatás működését, 
- meghozza a Községi Közigazgatás belső szervezetéről és munkaköri teendőinek és 

feladatainak besorolásáról szóló szabályzatot, a Végrehajtó Bizottság egyetértésével, 
- meghozza a Községi Közigazgatás dolgozóinak jogait és kötelességeit szabályozó egyéb 

általános aktusokat is, 
- dönt a fegyelmi ügyekben első- és másodfokon, 
- közreműködik a Községi Képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és szükség szerint 

munkatestületeik munkájában is, 
- előterjeszti véleményét a Községi Képviselő-testületnek és a Végrehajtó Bizottságnak és 

munkatestületeiknek a jogszabály tervezetekről és az egyéb jogi kérdésekről, 
- dönt a Községi Közigazgatás szervezeti egységei közötti illetékességi vitákban. 
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IV. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSNAK A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

ÉS A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG IRÁNTI VISZONYA 
 

19. szakasz 
 

A Községi Közigazgatás az illetékességének körébe tartozó teendők ellátásában a Végrehajtó 
Bizottság irányelveihez, utasitásaihoz és elvi álláspontjaihoz tartja magát. 

A Községi Közigazgatásnak joga van arra, hogy a Végrehajtó Bizottságtól irányelveket, 
utasitásokat és elvi álláspontokat kérjen meghatározott, a község jogszabályainak végrehajtása 
szempontjából jelentős kérdésekben. 

Ha a Községi Közigazgatás és a titkár a teendőit nem teljesiti szakszerűen, törvényesen és 
felelősen, a Végrehajtó Bizottság figyelmezteti erre  a titkárt és követeli, hogy adott határidőben tegyen 
megfelelő intézkedéseket. 

Ha az előző bekezdés szerinti helyzet a figyelmeztetés után sem változik, a Végrehajtó Bizottság 
tájékoztatja erről a Községi Képviselő-testületet és javasolhatja az elnöknek a titkár felmentésére irányuló 
eljárás meginditását. 

20. szakasz 
 

A Községi Közigazgatás köteles a Községi Képviselő-testületnek a munkájához szükséges 
tájékoztatást, magyarázatot és adatokat a maga hatáskörében megadni. 

A Községi Közigazgatás a törvény és az egyéb jogszabályok értelmében önálló azok alkalmazása 
tekintetében. 

Ha a Végrehajtó Bizottság vagy a Végrehajtó Bizottság valamely tagja a  Községi Közigazgatás 
illetékességével vagy munkájának törvényességével ellenkező irányelvek, utasitások vagy álláspontok 
végrehajtását követeli, a titkár figyelmezteti erre a Végrehajtó Bizottságot és követeli, hogy adott határidőn 
belül tegyenek megfelelő intézkedéseket. 

Ha az előző bekezdés szerinti helyzet a figyelmeztetés után sem változik, a titkár tájékoztatja erről 
a Községi Képviselő-testületet. 

21. szakasz 
 

A Községi Közigazgatásnak a község illetékességi körébe tartozó teendők ellátása érdekében való 
finanszirozására szolgáló eszközöket a község költségvetésében a Községi Közigazgatás részére 
egységesen kell megállapitani, a községi közigazgatás pénzügyi terve alapján, amelyet a titkár hoz meg. 

Az egyes rendeltetésekre szolgáló eszközök összegét a törvénnyel és a község szerveinek 
finanszirozását szabályozó egyéb jogszabályokkal összhangban kell megállapitani. 

A Községi Közigazgatásban dolgozók munkájára szolgáló eszközöket A Községi Közigazgatás 
belső szervezetéről és munkaköri teendőinek és feladatainak besorolásáról szóló szabályzat alapján, az 
egyedi és kollektiv szerződés és a törvényben és az államigazgatás dolgozói kereseteinek összegét 
szabályozó egyéb jogszabályokban és általános aktusokban meghatározott kritériumok szerint kell 
megállapitani. 

22. szakasz 
 

Az eszközök törvényes felhasználásáért valamennyi rendeltetés tekintetében a titkár vagy az általa 
felhatalmazott személy a felelős, azon meghagyások, rendeletek és egyéb aktusok kivételével, amelyeket 
nem ők adtak ki és irtak alá. 
 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

23. szakasz 
 

A hivatali ügyintézés a Községi Közigazgatás teendőinek a község illetékessége keretében való 
ellátása során azon hivatali ügyintézésre vonatkozó jogszabályok szerint történik, amelyek az 
álamigazgatásra is érvényesek. 
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24. szakasz 
 

A Községi Közigazgatás és a polgárok közötti viszonyokra a község illetékességébe tartozó 
teendők ellátása során a polgárok és az álamigazgatás viszonyait szabályozó jogszabályok alkalmazandók. 
 

25. szakasz 
 

A Községi Közigazgatás munkaidejét külön határozattal a titkár állapitja meg és meghozza a 
szabályzatot a közigazgatás belső rendjéről. 
 

VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

26. szakasz 
 

A Községi Közigazgatás eddigi dolgozói folytatják a munkát a munkahelyeiken az új belső 
szervezeti rend és besorolás szerinti beosztásukig. 

A beosztatlan dolgozóknak a törvényben megállapitott jogaik vannak. 
 

27. szakasz 
 

E határozat meghozatalától számitott 90 napon belül a titkár köteles A Községi Közigazgatás belső 
szervezetéről és munkaköri teendőinek és feladatainak besorolásáról szóló szabályzatot meghozni és arra 
az egyetértést megszerezni. 
 

28. szakasz 
 

E határozat hatályba lépésének napján A Községi Közigazgatásról szóló határozat (Topolya 
Község Hiv. Lapja 92/8 szám) összes módositásaival és kiegészitéseivel együtt hatályát veszti. 
 

29. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és hatálybalépésétől kezdve kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 323-1/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 04. 11.  elnöke 
 
25. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 99/39 szám) 63. és 64., és Topolya 
község statútumának (Topolya Község Hiv. Lapja, 2000/4 és 2000/5 szám) 29. szakasza alapján, Topolya 
Község Képviselő-testülete a 2001. április 11-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖZÉRDEKŰ KOMMUNÁLIS JAVAK HASZNÁLATI DIJÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

A közérdekő kommunális javak használati diját Topolya község területén a 2001. március 31-étől 
május 31-éig terjedő időszakra 4,0%-os kulcs szerint állapitjuk meg, A Topolya község 2001. évi 
költségvetéséről szóló határozatban megállapitott célokra. 
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2. szakasz 

 
E határozat meghozatalának napján A közérdekű kommunális javak használati dijáról szóló 

határozat (Topolya Község Hiv. Lapja, 92/3, 93/3, 93/5, 95/3, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1 és 2000/1 szám) 
hatályát veszti. 

3. szakasz 
 

E határozat a meghozatalának napján lép hatályba, 2001. április 1-jétől kell alkalmazni, és közzé 
kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-5/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2001. április 11. elnöke                    
 
26. 
 
 A környezetvédelmi törvény (SzK Hiv.Közlönye, 91/66, 92/83, 93/53, 93/67, 94/48 és 95/53 
szám) 83. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya Község Hiv. Lapja, 2000/4 – 
tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 29. szakaszának 32. pontja alapján, Topolya Község Képviselő-testülete, 
a 2001. április 11-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖRNYEZETVÉDELEMRE ÉS –FEJLESZTÉSRE SZOLGÁLÓ 
ESZKÖZÖK BIZTOSITÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
E határozat megállapitja azokat a forrásokat, amelyekből a Topolya község jogainak és 

kötelességeinek a környezetvédelem és –fejlesztés terén való érvényesitéséhez és teljesitéséhez szükséges 
anyagi feltételek megteremtése érdekében biztosithatók a környezetvédelemre és –fejlesztésre szolgáló 
külön eszközök, továbbá ezen eszközök megfizettetésének módját és határideit és a felhasználásukkal 
összefüggő egyéb kérdéseket. 

2. szakasz 
 

Az 1. szakaszban emlitett eszközöket a következőképpen kell biztositani: 
- havonta m2 -enként 5 para (5/100 dinár) beszedésével a lakótér tulajdonosaitól illetve 

használóitól, és havonta  m2-ként 10 para (10/100 dinár) beszedésével az üzlettér tulajdonosaitól illetve 
használóitól A Topolya általános rendezési tervéről szóló határozattal (Topolya község Hiv. Lapja, 97/3 
szám) és a többi település esetében A település épitési körzetében levő telek kijelöléséről szóló határozattal 
(Topolya község Hiv. Lapja, 91/6 szám) felölelt körzetben, havonta m2-ként 15 para (15/100 dinár) 
beszedésével a gépjárműkarbantartó és –javitó tevékenység végzésére szolgáló munkaterület 
tulajdonosaitól, illetve használóitól  

- az olyan gazdasági, mezőgazdasági és ipari létesitményekbe való beruházások  eszközeiből, 
amelyekre vonatkozóan a törvény előirja a környezeti hatások elemzésének kötelező kidolgozását és 
amelyekre az engedélyt a Községi Közigazgatás adja ki, a létesitmény rendeltetése és költségvetési értéke 
szerint: 

1. Motorüzemanyagokkal és kenőanyagokkal való kereskedelem.................................0,5% 
2. Szén, földgáz, kőolaj és olajszármazékok raktározása ...............................................0,5% 
3. Műanyagok előállitása és feldolgozása ......................................................................0,5% 
4. Keményitő, cukor és szénhidrát alapú termékek gyártása..........................................0,5% 
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5. Édesipari termékek gyártása.......................................................................................0,5% 
6. Tejfeldolgozás és  tejtermékek előállitása .................................................................0,2% 
7. Növényi és állati eredetű termékek konzerválása.......................................................0,2% 
8. Bor, szeszes ital és gyümölcslé előállitása .................................................................0,5% 
9. Gépgyártás és fémfeldolgozó ipar ..............................................................................0,5% 
10. Fémek megmunkálása és felületvédelme .................................................................0,5% 
11. Halastavak 50 hektárig .............................................................................................0,2% 
12. Vágóhidak 50 és több feltételes vágójószág teljesitőképességig..............................0,5% 
13. Gyepmestertelepek és fehérjetápgyártó-üzemek ......................................................0,5% 
14.Trafóálláomások 110 kW-ig......................................................................................0,5% 
15. Silók és száritók 500 T feletti kapacitással...............................................................0,2% 
16. Jószágtenyésztő és baromfitelepek 50 és több feltételes egyed tartására .................0,2% 
17. Rovarirtók, festékek, lakkok és peroxidok gyártása.................................................0,5% 
18. Fafeldolgozás és – nemesités, forgács-, lesonit-, sper- és panellemez gyártása .......0,5% 
19. Gyógyszerészeti és kozmetikai készitmények gyártása ...........................................0,5% 
20. Növényi és állati eredetű zsiradékok, olajok és viasz előállitása és feldolgozása ....0,5% 
 
- 800,00 dinár összegű dij beszedésével az üzlettérre vonatkozó feltételek környezetvédelmi 

szempontból való teljesitésének megállapitásakor a magánüzletek megnyitása alkalmával, 
- a helyszini és szabálysértési birságoknak a hatályos környezetvédelmi jogszabályokkal 

összhangban községi határozatban megállapitott szabálysértésekért való megfizettetéséből, 
- a mezőgazdasági termelőket a D-2 Diesel-üzemanyag beszerzésére jogositó bizonylat kiadása 

utáni dij megfizettetéséből, 
- az egyéb bevételekből, ajándékokból, támogatásokból, adományokból és egyéb forrásokból a 

törvénnyel összhangban. 
 
 

3. szakasz 
 

A dijfizetési kötelezettség és a dij megállapitásának kritériumait a lakás és az üzlethelyiség területe 
tekintetében a telek tekintetében, amelyen a létesitmény épült, és az övezet tekintetében, amelyben a 
létesitmény van, A telekhasználati dijról szóló határozatban (Topolya  Község Hiv. Lapja, 2000/1 szám) 
foglalt kritériumok képezik. 

 
4. szakasz 

 
A jelen határozat 2. szakasza 1. bekezdésének 1. fordulata szerinti dij összegét a topolyai 

Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesitési KV állapitja meg, a topolyai Ingatlannyilvántartási 
Szolgálat és az egyéb illetékes szolgálatok nyilvántartása alapján, és végzést hoz a dij évi összegéről. 

A dij fizetése negyedévenként válik esedékessé: 
- az 1. negyedévre március 31-éig, 
- a 2. negyedévre június 30-áig, 
- a 3. negyedévre szeptember 30-áig, 
- a 4. negyedévre december 31-éig, a folyó évben. 
A 2. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulata szerinti dij összegét a Településrendezési, Kommunális 

Gazdasági, Vagyonjogi és Harmadlagos Tevékenységügyi Osztály állapitja meg az épitési engedély 
kiadása alkalmával, a beruházási-műszaki dokumentáció és az előirt százalékok alapján. 

A dij befizetéséről szóló igazolás az épitési engedély kiadása iránti kereset melléklete. 
A 2. szakasz 1. bekezdésének 3., 4. és 5. fordulata szerinti díjat a Településrendezési, Kommunális 

Gazdasági, Vagyonjogi és Harmadlagos Tevékenységügyi Osztály szedi be. 
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5. szakasz 

 
A jelen határozat 2. szakaszának 1. bekezdése szerinti dijat 25%-kal csökkenteni kell a jogi 

személy részére, ha ügyvitelének finanszirozása közbevételekből (a költségvetésből) történik. 
Mentesülnek a dij fizetése alól az anyagi ellátmányra jogosultak és az anyagi szempontból 

különösen veszélyeztetett egyéb személyek, a Topolya Község Képviselő-testületének Végrehajtó 
Bizottsága által megállapitott kritériumok szerint. 

Az e szakasz értelmében való mentesités feltételeinek meglétét a Községi Közigazgatás 
Településrendezési, Kommunális Gazdasági, Vagyonjogi és Harmadlagos Tevékenységügyi Osztálya 
állapitja meg. 

6. szakasz 
 

Ha a kötelezett a jelen határozat 2. szakaszának 1. bekezdése szerinti esedékes dijat nem fizeti be, a 
tartozást kényszerbehajtás útján kell megfizettetni, az adókra és közbevételekre vonatkozó jogszabályok szerint. 

 
7. szakasz 

 
A 2. szakasz szerinti eszközöket Topolya község költségvetési bevételeinek javára kell befizetni, 

és a környezetvédelem és –fejlesztés különdijának 45200-840-206-31600 sz. számlájára kell átutalni. 
 

8. szakasz 
 

A jelen határozat 2. szakaszának rendelkezései szerint biztositott eszközöket A környezetvédelem 
és –fejlesztés középtávlatú programja és A környezetvédelem és –fejlesztés éves programja alapján kell 
felhasználni. 

A környezetvédelem és –fejlesztés középtávlatú programját Topolya Község Képviselő-testülete, 
az éves programot pedig a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága hozza meg. 

A jelen határozat rendelkezései szerint biztositott eszközöket a környezetvédelemre és –
fejlesztésre irányuló beruházási programok  és tervek, a környezetvédelemre és –fejlesztésre vonatkozó 
tudományos kutatási programok és tervek, az ökológiai nevelési programok és tervek, a 
környezetvédelemre és –fejlesztésre vonatkozó tájékoztatási-propaganda és marketing programok és tervek 
finanszirozására vagy társfinanszirozására, valamint a programok valóra váltása költségeinek fedezésére 
kell felhasználni. 

Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága az éves program alapján 
negyedévenként meghatározza a prioritásokat a környezetvédelmi és –fejlesztési programokra és tervekre 
szolgáló eszközök felhasználásában. 

 
9. szakasz 

 
Topolya Község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága évente legalább egyszer jelentést 

tesz a Községi Képviselő-testületnek a környezetvédelmi és –fejlesztési programok megvalósitásáról és az 
eszközök felhasználásáról. 

 
10. szakasz 

 
A jelen határozat valóra váltásával összefüggő szakmai, technikai és ügyintézési teendőket a 

Községi Közigazgatás Településrendezési, Kommunális Gazdasági, Vagyonjogi és Harmadlagos 
Tevékenységügyi Osztálya látja el. 
 

11. szakasz 
 

A Községi Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy e határozat 8. szakaszának 
értelmében a középtávlatú tervet legkésőbb e határozat hatályba lépésétől számitott 6 hónapon belül 
meghozza. 
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12. szakasz 

 
E határozattal A községi közigazgatási illetékekről szóló határozat (Topolya Község Hiv. Lapja, 

2001/3 szám) alkotó részét képező községi közigazgatási illetékdijszabás 2. dijtételének 2. pontját hatályon 
kivül helyezzük. 

 
13. szakasz 

 
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 501-20/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő- testület 
2001. 04. 11. elnöke 
 
27. 
 A környezetvédelmi törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/66, 92/83, 93/53, 94/48 és 95/53 szám) 40. 
szakaszának 3. bekezdése, Az állategészségvédelmi törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/37, 92/50, 93/33, 
93/52, 93/53, 93/67, 94/48, 95/53 és 96/52 szám) 11. szakasza, Az állattenyésztés fejlesztésére irányuló 
intézkedésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/61 szám) 36. szakaszának 4. bekezdése és Topolya 
község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 és 2000/5 szám) 29. szakasza alapján Topolya 
község Képviselő-testülete, a 2001. április 11-i ülésén, megerősitette e 
 

HATÁROZATTERVEZETET 
 

A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁNAK ÉS VÉDELMÉNEK FELTÉTELEIRŐL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. szakasz 
 

 E határozat részletesen szabályozza a háziállatok tartásának és védelmének feltételeit Topolya 
község területén. 
 Háziállat e határozat értelmében a kedvtelésből tartott állat, a jószág és egyéb számosállat,  a 
borimfi, a házigalamb és a méh. 
 Kedvtelésből tartott állat e határozat értelmében a kutya és a macska. 
 A háziállatok tartásának és védelmének e határozatban előírt feltételei nem vonatkoznak a 
településen kívüli ipari termelési létesítményekre (valamennyi fajta jószágtelepre) és a tanyákra. 
 
 

2. szakasz 
 

 Topolya község területén a háziállatok tartása azzal a feltétellel és oly módon engedélyezett, hogy 
az harmadik személyt ne zavarjon, szavatolva legyen a biztonság és a tisztaság és megfeleljen az e 
határozatban előírt egyéb feltételeknek. 
 Az állattartó köteles az állatot fajtájának és igényeinek függvényében etetni, nevelni, gondozni és 
az egészségvédelmét biztosítani. 
 Állattartó e határozat értelmében bármely jogi vagy természetes személy, aki állat gazdája, 
hasznosítója, vagy őrzője. 
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3. szakasz 
 

 E határozatnak a tartható kutyák és macskák számát szabályozó rendelkezései nem vonatkoznak 
azokra a jogi és természetes személyekre, akik be vannak jegyezve ezen  állatok tenyésztésében való 
szolgáltatások végzésére. 
  

II. KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
 

4. szakasz 
 

 A kutya- vagy macskatartó köteles ezekről a kedvtelésből tartott állatokról gondoskodni, azokat 
ápolni, etetni, és számukra a szükséges egészségügyi- tisztasági feltételeket és az egészségvédelmet 
biztosítani. 
 A kutyatartó köteles a kutyáját a törvényben előírt módon nyilvántartásba vetetni. 
 

5. szakasz 
 

 Egyéni lakóépületekben a lakásban két kutya és két macska tartható. 
 Három vagy több lakásból álló közös lakóépületekben a lakásban csak egy kutya vagy egy macska 
tartható. 
 Az e szakaszban említett állatok kölykei a lakásban legfeljebb 6 hónapos korukig tarthatók. 
 Közös lakóépületekben tilos kutyát és macskát tartani a folyosókon és más közös helyiségekben, 
balkonon, teraszon. 
 

6. szakasz 
 

 Családi lakóépület udvarában két kutya tartható és kölykeik 6 hónapos korukig. 
 Lakóépület közös udvarában kutya csak a közös udvar használóinak egyetértésével tartható. 
 Az e szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti lakóépületek udvarának bejarátan a kutya gazdája köteles 
jól látható helyen a kutya jelenlétére figyelmeztető táblát elhelyezni. 
 Az e szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti lakóépületek udvarában a kutyát oly módon kell tartani, 
hogy ne álljon fenn annak veszélye, hogy az udvart elhagyja, vagy a járókelőket és a szomszédokat más 
módon veszélyezteti és nyugtalanítja. 
 

7. szakasz 
 

 Az ebtartó köteles a kutyát pórázon, a szolgálati és a harapós kutyát pedig szájkosárral is ellátva 
kivezetni (sétáltatni). 
 Tilos a kutyát a pórázról szabadon engedni, kivéve az e célra kijelölt parkokban és egyéb zöld 
területeken. 
 A Telekrendezés, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat és a települések helyi közösségei, 
amelyeket A zöldterületek Topolya község területén való kijelöléséről, karbantartásáról és védelméről 
szóló határozat értelmében megbíztak a zöldterületek karbantartásával, kijelölik azokat a zöldterületeket, 
amelyeken a kutyák az e határozatban előírt módon szabadon engedhetők, s kötelesek az erről szóló aktust 
Topolya község Hivatalos Lapjában közzétenni és a polgárokat erről a tömegtájékoztatási eszközök útján 
tájékoztatni. 

8. szakasz 
 

 Kutyát és macskát nem szabad nyilvános helyiségbe és nyilvános strandra vinni, más olyan 
nyilvános helyen pedig, ahol nagyobb számú polgár jön össze, a kutya csak rövid pórázon vezethető. 
 A kutya vagy a macska gazdája köteles megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az állat harmadik személynek harapással, vagy más módon sérülést ne okozzon. 
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9. szakasz 

 
 Ha a kutya a kivezetése és sétáltatása alkalmával közterületet piszkít be, gazdája köteles azt 
haladéktalanul feltakarítani. 
 Ha a kutya vagy a macska a lakásból való kivezetésekor a közös helyiségek valamelyikét 
bepiszkítja, gazdája köteles a szennyezett területet megtisztítani és felmosni, szükség esetén pedig 
fertőtleníteni is. 
 

10. szakasz 
 

 Kutyát másik kutyára vagy emberre uszítani, valamint kutyák között viadalt szervezni tilos. 
 Pitbull-terrier fajtájú kutyát tartani, tenyészteni és kivezetni tilos. 
 
 

III. JÓSZÁG ÉS BAROMFI 
 

11. szakasz 
 

 Topolya város (Általános rendezési terv szerinti) szélesebb központjának körzetében jószág és 
baromfi tartása nem engedélyezett. 
 E körzet határa: a Nikola Tesla, az Adria, a Nušić, a Svetozar Marković, a Bólya Farkas, a 
Karađorđe, a Május 1-je utca, magában foglalja a Rade Koncar u. déli oldalát (kb. egy sor házhely 
mélységében), a Népfelszabadulás utcáig, magában foglalja a Pravoszláv temélom komplexumát, majd a 
Rade Končar u. északi oldala mentén folytatódik (kb. egy sor házhely mélységében), magában foglalva a 
Topolina és a Dózsa György létesitményeit, a Nikola Tesla utcáig. 
 E körzet területi helyzetét Topolya Általános rendezési terve szemlélteti. 
 Topolya város újabban épült részeiben, amelyekre vonatkozóan  érvényes részletes rendezési 
illetve egyéb rendezési tervek vannak, amelyek állattartó létesítmények építését nem irányozzák elő, jószág 
és baromfi tartása úgyszintén nem engedélyezett. 
 
 

12. szakasz 
 

 Topolya város területén – szélesebb központjának körzetén kívül -, és a Topolya község területén 
levő településeken jószág és baromfi tartható, azzal a feltétellel, hogy: 
 - az istálók, az aklok, a sertés- és baromfiólak a szomszédos lakóépületektől legalább 15 méter, a 
mezsgye vonalától pedig 5 m távolságra vannak, továbbá, hogy fel vannak szerelve minden szükséges 
tartalommal a megfelelő tisztaság fenntartása céljából (külön épületek a jószágtartásra, drótkerítéssel 
elkerített terület a baromfitartásra, közvetlen megközelítési lehetőség a tiszítás végett, stb.), 
 - az istálókat, az aklokat, a sertés- és baromfiólakat rendszeresen tisztítják, és az istálótrágyát 
trágyatárolókba helyezik, 
 - az istálóhulladék-tárolók szivárgásmentesek, betonból készültek és mozgatható fedéllel ellátottak 
legyenek, és távolságuk a lakóépületektől legalább 15 m, a mezsgye vonalától pedig 3-5 m legyen, 
 - a jószágot és a baromfit nem engedik ki a közterületekre, 
 - a jószágot nem itatják a nyilvános vízcsapok, kutak és egyéb ivóvízforrások helyén. 
 Annak, aki az e szakasz 1. bekezdése szerinti feltételeket nem teljesíti maradéktalanul, a jószág- 
ill. baromfitartást meg kell tiltani. 

 
IV. KÓBOR KUTYÁK ÉS MACSKÁK ELFOGÁSA ÉS ELPUSZTITÁSA ÉS 

AZ ÁLLATI TETEMEK ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS ELHANTOLÁSA 
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13. szakasz 
 

 A kóbor kutyák és macskák elfogását Topolya város területén a szabadkai Állatorvosi Állomás 
végzi, Topolya község többi településén pedig ezeknek a teendőknek az ellátását e települések helyi 
közösségei kötelesek megszervezni. 
 Kóbor kutya és macska e határozat értelmében az a kutya és macska, amelyet gazdája tudatosan 
elhagyott, ill. amely gazdáját annak akarata ellenére elhagyta, és amelyet felügyelet nélkül találnak az 
utcákon, parkokban és egyéb közterületeken, e határozat rendelkezéseivel ellentétben. 
 A Topolya község területén e szakasz 1. bekezdése értelmében elfogott kóbor kutyákat és 
macskákat a szabadkai Állatorvosi Állomás, ill. a helyi közösségek által e teendők ellátásával megbízott  
köz- vagy egyéb vállalat helyezi karanténba és kezeli a törvénnyel, A kóbor kutyák és macskák 
emberséges elfogásának és elpusztításának feltételeiről és intézkedéseiről szóló szabályzattal (SzK Hiv. 
Közlönye, 94/29 szám) és a törvény alapján meghozott egyéb aktusokkal összhangban. 
 A kóbor kutyák és macskák egészségre ártalmatlan módon való megsemmisítését az e szakasz 
szerinti esetekben  Topolya község területén a szabadkai Állatorvosi Állomás végzi. 
 

14. szakasz 
 

 A jelen határozat 13. szakasza szerinti teendők ellátása során az illetékes állatorvosi állomás, 
illetve a kommunális köz- vagy egyéb vállalat, amelyet e teendőkkel megbíztak, együttműködik az 
Állatbarátok Egyesületével, és ha erre lehetőség van,  az elfogott kutyákat és macskákat elhelyezheti ennek 
az egyesületnek a menhelyén (ha van neki), amely godnoskodni fog róluk és lépéseket tesz az irányban, 
hogy ezek az állatok otthonra találjonak. 
 Az Állatbarátok Egyesülete a menhelyen elhelyezett kutyákat és macskákat, amelyek számára nem 
sikerül gazdát találnia, nem engedheti szabadon. 
 

15. szakasz 
 

 Az állati tetemek összegyűjtését és elhantolását Topolya város területén a topolyai Komgrad 
Közvállalat, a településeken pedig az e teendők ellátásval megbízott kommunális köz- vagy egyéb válallat 
végzi, amennyiben a tetemeket közterületen találják. 
 Az 1. bekezdés szerinti teendők ellátásának megfizetését a teendők végrehajtója és Topolya község 
Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, ill. a helyi közösség illetékes szerve közötti szerződés 
szabályozza. 
 

16. szakasz 
 

 Az állattemetők helyét a rendezési tevekkel kell kijelölni, az építési körzet határán kívül. 
 Az állattemető  kijelöléséről és karbantartásáról az egészségügyi- műszaki szabványokkal és a 
településrendezési- műszaki feltételekkel összhangban Topolya város területén a Komgrad KV., a  többi 
település területén pedig  az e teendők ellátásval megbízott kommunális köz- vagy egyéb vállalat 
gondoskodik. 
 Az állattemető építését, rendezését és karbantartását a telekhasználati díjból, e szolgáltatások 
végzésének díjából, A környezetvédelemre- és fejlesztésre szolgáló eszközök biztosításáról szóló határozat 
rendelkezései alapján begyűjtött eszközökből és egyéb forrásokból kell finanszírozni. 
 

17. szakasz 
 

 Az állattartó köteles az állat elpusztulását haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a  topolyai 
Komgrad Kv-nak, ill. a településeken a helyi közösségnek bejelenteni. 
 Az elpusztult állatokat közterületeken hagyni, vagy felhatalmazással nem rendelkező személy 
részéről és az állattemetőn kvül elhantolni tilos. 
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V. HÁZIGALAMBOK 
 

18. szakasz 
 

 Házigalambok tarthatók a közös lakóépületekben külön e célra épült helyiségekben vagy az 
átjárható tetőn vagy padláson elhelyezett létesítményekben, a házitanács előzetesen megszerzett 
egyetértésével és azzal a feltétellel, hogy nem zavarják a szomszédokat és nem szennyezik a környezetet. 
 Házigalambokat tartani a közös lakóépületek teraszain, balkonjain, lózsáin és közösen használt 
teraszain tilos. 
 Házigalambok tarthatók a családi lakóépületekben a padláson vagy a teraszon külön e célra 
kiépített létesítményekben, azzal a feltétellel, hogy nem zavarják a szomszédokat és nem szennyezik a 
környezetet. 
 
 Házigalambok tarthatók a családi lakóépület udvarában külön e célra kialakított létesítményekben 
azzal a feltétellel, hogy azok a lakóépületek szabályozó vonalától és a vízszolgáltató létesítményektől 
legalább 10 m távolságra vannak. 
 Lakóépület közös udvarában házigalambok csak a közös udvar használóinak egyetértésével 
tarthatók. 

19. szakasz 
 

 Tíznél több galamb tartására állandó létesítményt kell építeni, legfeljebb 10 galamb tartására pedig 
ideiglenes létesítmény, pl. deszkából, drótból és hasonló anyagokból készülő ketrec is építhető. 
 A galambtartásra szolgáló állandó vagy ideiglenes létesítmények padlójának szivárgásmentes 
anyagból épültnek, a szennyet és a vizet a megfelelő csatornahálózatba vagy szeméttárolóba elvezető 
csatorna felé lejtőnek kell lennie. 
 A galambtartásra szolgáló állandó és ideiglenes létesítményeket el kell keríteni, rendszeresen kell 
tisztítani és szükség szerint, de évente legalább kétszer fertőtleníteni is. 
 

VI. MÉHEK 
 

20. szakasz 
 

 A méhek gazdája köteles a méhest oly módon elhelyezni, hogy a méhek ne zavarják a 
szomszédokat és a járókelőket. 
 A méhest lakóépületekben, sűrűn lakott helyeken elhelyezni nem szabad. 
 Legfeljebb 10 kaptárból álló méhes tartható családi lakóépület udvarában, azzal a feltétellel, hogy 
a kaptárok a lakóépületek szabályozó vonalától és az állattartásra és a vízellátásra szolgáló 
létesítményektől legalább 10 m távolságra vannak. 
 Tíznél több kaptárból álló méhes csak oly módon tartható, ill. helyezhető el, hogy a közutaktól és a 
szomszédos lakóépületektől legalább 50 m távolságra legyen. 
 Az előző bekezdés szerinti méheseken, a legelőn, jól látható helyen fel kell tüntetni a méhek 
gazdájának vezetéknevét, nevét és teljes címét és a kaptárokat sorszámmal kell megjelölni. 
 

VII. A FELÜGYELET 
 

21. szakasz 
 

 A felügyeletet e határozat végrehajtása felett a Községi Környezetvédelmi Felügyelőség és 
Kommunális Felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) gyakorolja. 
  

22. szakasz 
 

 A felügyelőségnek felhatalmazása van arra, hogy azoknak a személyeknek, akik háziállatokat tartanak 
abban a körzetben ahol ez nem engedélyezett, vagy az előírtnál nagyobb számban, végzéssel megtiltsa a 
háziállatok tartását. 
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23. szakasz 
 

 A felügyelőségnek felhatalmazása van arra, hogy azoknak a személyeknek, akik nem tartják 
magukat a háziállatok tartásának e határozatban előírt feltételeihez, végzéssel elrendelje az állatok tartására 
előírt egészségügyi és egyéb feltételek teljesítését, vagy az állatok eltávolítását, és hogy megszabja a 
határidőt ennek végrehajtására. 
 Ha az állattartó nem jár el az előző bekezdés szerinti végzésnek megfelelően, a felügyelőség 
végzést hoz az állatok tartásának megtiltásáról. 
 A végzés kényszervégrehajtása lefolytatható az állatnak az állattartótól való elvételével 
és a szabadkai Állatorvosi Állomásnak való átadásával karanténban való őrzése céljából, 
amennyiben kutyáról vagy macskáról van szó, ill. más illetékes intézménynek való átadásával, 
ha másfajta állatról van szó. 
 

VIII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
24. szakasz 

 
 Szabálysértésért 3000,00-től 50.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható: 
 1. A topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, és Közművesítési Közvállalat, ha: 
 - a kutyák szabadon engedésére szolgáló zöldterületeket nem jelöli ki és nem jelöli meg, ill. a jelen 
határozat 7. szakasza szerinti aktust nem teszi közzé, 
 2. A szabadkai Állatorvosi Állomás, a kommunális köz- vagy egyéb vállalat, ha a jelen határozat 
13. és 14. szakasza szerinti teendőket nem látja el, 
 3. A topolya Komgrad Közvállalat, és a helyi közösségek által a jelen határozat 15. és 16. szakasza 
szerinti teendőkkel megbízott kommunális köz- vagy egyéb vállalatok, ha e teendőket nem látják el e 
szakaszok rendelkezéseivel összhangban.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a jelen szakasz 1., 2. és 3. pontja szerinti jogi 
személy felelős személye 500,00-tól 3.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

 
25. szakasz 

 
 Szabálysértésért 3.000,00 dinár pénzbírsággal sújtható a természetes személy, ha  
 1. a kutyát uszítja, vagy kutyaviadalt szervez e határozat 10. szakaszának rendelkezéseivel 
ellentétben, 
 2. jószágot és baromfit tart a város azon részeiben, amelyekben ez nem engedélyezett, illetve e 
határozat 11. szakaszának rendelkezéseivel ellentétben. 
 A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti pénzbírságot a kommunális felügyelő, vagy a 
környezetvédelmi felügyelő a helyszínen fizetteti meg. 
 

26. szakasz 
 

 Szabálysértésért 500,00-tól 3.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a természetes személy, ha: 
1. e határozat 4. szakaszának rendelkezéseivel ellentétben járt el, 
2. több kutyát vagy macskát tart az e határozat 5. és 6. szakaszában előírtnál, 
3. a kutya és a macska kölykeit 6 hónapos koruknál tovább tartja e határozat 5. és 6. 

szakaszának rendelkezéseivel ellentétben, 
4. a lakóépület közös udvarában kutyát tart a közös udvar használóinak egyetértése nélkül a 

6. szakasz 2. bekezdésének rendelkezéseivel ellentétben, 
5. kutyát vagy macskát tart a folyosón vagy más közös helyiségekben, az 5. szakasz 4. 

bekezdésének rendelkezéseivel ellentétben, 
6. nem a 6. szakasz 3. és 4. bekezdésének rendelkezései szerint ját el, 
7. a kutyát póráz és szájkosár nélkül vezeti ki, illetve sétáltatja (7. szakasz 1., és 8. szakasz 1. 

bekezdése),  
8. a kutyát szabadon engedi e határozat 7. szakaszának rendelkezéseivel ellentétben, 
9. kutyát és macskát nyilvános helyre bevisz a 8. szakasz 1. bekezdésének rendelkezéseivel 

ellentétben, 
10. nem teszi meg a 8. szakasz 2. bekezdése szerinti intézkedéseket, 
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11. nem takarítja fel a közterületet, amelyet a kutya vagy a macska a kivezetése alkalmával 
bepiszkít, ill. nem tisztítja meg, mossa fel és fertőtleníti is szükség esetén a lépcsőházat, vagy más közös 
helyiséget, amelyet a kutya vagy a macska bepiszkít. 

12. jószágot és baromfit a jelen határozat 12. szakaszában előírt feltételekkel ellentétben tart, 
13. az állat elpusztulását az előírt határidőben nem jelenti be, ill. az elpusztult állat tetemével 

az e határozat 17. szakaszának rendelkezéseivel ellentétben jár el, 
14. házigalambokat tart a 18. és 19. szakasz szerinti feltételekkel ellentétben, 
15. méheket tart a 20. szakasz szerinti feltételekkel ellentétben. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti pénzbírságot a kommunális felügyelő, vagy a 
környezetvédelmi felügyelő a helyszínen fizetteti meg. 
 

IX. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

27. szakasz 
 

 Az állatartók kötelesek az állatartást e határozat rendelkezéseivel e határozat hatálybalépésétől 
számított három hónapon belül egybehangolni. 

 
28. szakasz 

 
 A topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat köteles haladéktalanul 
közzétenni azt az aktust, amellyel kijelöli azokat a zöldterületeket, amelyeken a kutyák a jelen határozat 7. 
szakaszában előírt módon szabadon engedhetők, és e területeket szabályosan megjelölni. 
 A topolyai Komgrad Kv. köteles az ügyvitelét e határozat rendelkezéseivel a meghozatalától 
számított 30 napon belül egybehangolni. 
 

29. szakasz 
 

 E határozattal A kóbor kutyák és macskák elfogásáról és elpusztításáról és az állati tetemek 
Topolya község területén való eltakarításátról szóló határozatot (Topolya község Hiv. Lapja, 96/1 szám) 
hatályon kívül helyezzük. 

 
30. szakasz 

 
 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 323-1/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 04. 11. elnöke 
 
28. 
 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4 szám – tisztázott szöveg) 
22. és A helyi közösségekről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/3 szám) 13. szakasza 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2001. április 11-i  ülésén megerősítette e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁNAK ÉS VÉDELMÉNEK FELTÉTELEIRŐL  
SZÓLÓ HATÁROZATTERVEZET VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
 A határozattervezetet közvitára bocsátjuk. 
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 A közvita A háziállatok tartásának és védelmének feltételeiről szóló határozattervezetnek Topolya 
község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 45 napig tart. 
 A javaslatokat, véleményeket és észrevételeket Topolya község Képviselő-testülete 
Településrendezési, Kommunális, Gazdasági, Vagyonjogi és Harmadlagos Tevékenységügyi Osztályának 
osztályvezetőjéhez kell eljuttatni. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETE 
Szám: 323-1/2001-I                                                                                             Bábi Attila s.k., 
Topolya,                                                                                              a Községi Képviselô-testület 
2000. 12. 28.                                                                                                       elnöke 
 
 
29. 
 
 A terület- és településtervezésről és –rendezésről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 95/44 és 
97/16 szám) 27. szakasza és Topolya község statútuma („Topolya község Hiv. Lapja”, 2000/4 és 2000/5 
szám) 29. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. április 11-i ülésén, 
meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI 7. TELEKTÖMB EGY RÉSZE RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZITÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

 El kell késziteni Topolya 7. sz. telektömbje egy részének rendezési tervét (a továbbiakban: 
rendezési terv), a terület Topolya általános rendezési tervével összhangban való rendezéséhez, 
szervezéséhez, tervszerű hasznositásához és létesitményekkel való beépitéséhez szükséges feltételek 
megteremtése céljából. 
 

2. szakasz 
 

 A rendezési tervvel felölelt terület határa: 
 - keleten a Május 1-e utca, 
 - északon az egykori Március 8-a utca (a Topolya városi i.k. 5467 sz.parcellája) 
 - nyugaton a November 29-e utca, 
 - délen az un. Nyugdijas lakóépület (November 29-e u. 9. sz.) és a Május 1-e u. 22.sz.alatti 
lakóépület, 
 Ezt a területet a Topolya városi ingatlannyilvántartási község 5467, 5467/1, 5471, 5472,5473, 
5474, 5477, 5478/1, 5478/2, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 7556/1. (Május 1-e u. ) és 7558. 
(November 29-e u.) parcellája alkotja. 
 A tervvel felölelt terület összterülete kb. 2,00 ha. 
 A szóban forgó terület Topolya általános rendezési terve (melyet E-1759/97 szám alatt az ujvidéki 
Tartományi Városrendezési Intézet dolgozott ki) és az elfogadásáról szóló határozat (Topolya község Hiv. 
Lapja, 97/3 szám) értelmében kollektiv lakóépületek és kisérő kommunális infrastruktúra épitésére van 
előirányozva, és a 7. telektömbhöz tartozik. 

 
3. szakasz 

 
 A rendezési tervet Topolya község Településrendezési Intézete késziti el a településrendezési és 
gazdasági szempontból legoptimálisabb megoldást szorgalmazva, és Topolya általános rendezési tervével 
összhangban. 
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4. szakasz 
 

 A tervet e határozat meghozatalától számitott 30 napon belül kell elkésziteni. 
 

5. szakasz 
 

 A rendezési terv kidolgozásának költségeit a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és 
Közművesitési KV és a Szerb Köztársaság belgrádi Ujjáépitési Igazgatósága viseli. 
 

6. szakasz 
 

 A rendezési terv elkészitésének tartama alatt az ingatlanforgalom, a településrendezési és épitési 
engedélyek kiadása és létesitmények épitése a 2. szakaszban foglalt parcellákon tilos. 
 

7. szakasz 
 

 A rendezési terv tervezetét 30 nap tartamú közszemlére kell tenni, és ez alatt a rá vonatkozó 
szakmai vitát is le kell folytatni. 
 A rendezési terv tervezetének közszemlére tételét és szakmai vitáját a helyi napilapokban szerb és 
magyar nyelven ki kell hirdetni. 
 

8. szakasz 
 

 A rendezési terv elkészitéséről szóló határozatot és a tárgyát képező terület alaprajzát a 
meghozatalától számitott 15 napon belül meg kell küldeni a belgrádi Településrendezés- és Épitésügyi 
Minisztériumnak. 
 

9. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 320-2/2001-IV Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő- testület 
2001. 04. 11. elnöke 
 
 
 
30. 
 
 A terület- és településtervezésről és –rendezésről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 95/44 és 
97/16 szám) 27. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 és 2000/5 
szám) 29. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya Község Képviselő-testülete, a 2001. április 11-i ülésén, 
meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI  PIACKOMPLEXUM RENDEZÉSI TERVE 
MÓDOSITÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZITÉSÉNEK ELKÉSZITÉSÉRŐL 
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1. szakasz 
 

El kell késziteni a piackomplekszum azon rendezési tervének módositását és kiegészitését, amelyet 
1998 októberében E-1812 szám alatt az ujvidéki Vajdasági Településrendezési Intézet dolgozott ki, az 
ügyviteli létesitmények, a piaccsarnokok, a  kisérő létesitmények és a kommunális infrastruktúra épitésére 
szolgáló terület szervezéséhez, rendezéséhez és használatához szükséges feltételek megteremtése céljából. 
 

2. szakasz 
 

A módositott rendezési tervvel felölelt terület határa: 
-     keleten a Karadjordje utca, 
- délen a vásártér utca, 
- nyugaton az Agrobacka komplexuma és a topolyai városi i.k. 6604. parcellaszáma alatti 

csatorna, 
- és északon magában foglalja a topolyai városi i.k. 6603 és 6606 sz. parcelláinak egyes  részeit 

(a Népfelkelés u. irányában). 
A rendezési tervvel felölelt terület összterülete cca. 2,50 ha, és a topolyai városi i.k. következő 

parcelláit foglalja magában: 6589, 6590, 6591/1, 6591/2, 6592, 6593, 6594, 6595, 6605/1, 6605/2 és 6610 
– teljes egészében, továbbá a 6603, 6606, 7548 sz. parcellák (Vásártér u. ) és a 7551 sz. parcella 
(Karadjordje u.) egy részét. 
 

3. szakasz 
 

A topolyai piackomplexum rendezési tervének módositását és kiegészitését Topolya község 
Településrendezési Intézete fogja kidolgozni. 
 

4. szakasz 
 

A topolyai piackomplexum rendezési tervét módositó és kiegészitő tervezet elkészitésének 
határideje e határozat meghozatalától számitott 30 nap. 

 
5. szakasz 

 
Az optimális településrendezési megoldást Topolya község illetékes szerveivel és szervezeteivel, 

továbbá az illetékes köztársasági szervekkel együttműködve, és A terület- és településtervezésről és –
rendezésről szóló törvénnyel összhangban kell kiválasztani. 

 
6. szakasz 

 
Az 1. szakasz szerinti terv tervezetének kidolgozására az eszközöket a topolyai Telekrendezési, 

Útgazdálkodási és Közművesitési Közvállalat biztositja. 
 

7. szakasz 
 

A topolyai piackomplexum rendezési tervét módositó és kiegészitő tervezettel felölelt területen az 
épitési telkek forgalmazása és a településrendezési és épitési engedélyek kiadása a szóban forgó terv 
meghozataláig, de legfeljebb e határozat meghozatalától számitott 6 hónapig tilos. 

 
8. szakasz 

 
Az 1. szakasz szerinti rendezési terv tervezetét a topolyai Községi Közigazgatás helyiségeiben 15 

nap tartamú közszemlére kell bocsátani, és erről a tömegtájékoztatási eszközök útján szerb és magyar 
nyelven értesiteni kell a polgárokat. 
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Az értesitésnek tartalmaznia kell: a rendezési tervre vonatkozó adatokat, közszemlére tételének és 
a rá vonatkozó szakmai vita lefolytatásának helyét és idejét, az észrevételek és javaslatok előterjesztésének 
módját és határidejét. 

 
9. szakasz 

 
E határozattal A topolyai piackomplexum rendezési tervének elkészitéséről szóló határozatot 

(Topolya község Hiv. Lapja, 97/3 szám) hatályon kivül helyezzük. 
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 350-3/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 04. 11. elnöke 
 
31. 
 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2000/4 és 2000/5 szám) 29. szakasza 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. április 11-i ülésén meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÁBELES MŰSORKÖZVETITŐ RENDSZER 
KIÉPITÉSÉNEK ELŐKÉSZITÉSÉRŐL TOPOLYA KÖZSÉGBEN 

 
1. szakasz 

 
 Topolya község területén hozzá kell látni a földi és műholdas rádió- és tévéműsorok vételére 
szolgáló kábeles műsorközvetitő rendszer (a továbbiakban: KMR) kiépitéséhez. 
 
 A KMR kiépitése szakaszokban, a község egy-egy részére kiterjedően történik. 
 

2. szakasz 
 

 A rendszer kiépitésének hordozója a topolyai Telekrendezési Közvállalat. 
 A topolyai Telekrendezési Közvállalatnak meghagyjuk, hogy e határozat alapján irja ki a 
pályázatot a KMR kiépitésére, állapitsa meg a legelőnyösebb ajánlattevőt, kössön vele szerződést a KMR 
kiépitéséről Topolya község területén és jelölje ki a műsorközvetités alanyát a Végrehajtó bizottság 
egyetértésével. 

3. szakasz 
 

 A pályázaton elektronikus szerkezetek és antennarendszerek épitésére, felszerelésére, 
karbantartására és szervizelésére, valamint kábeles műsorközvetitő rendszerek épitésére bejegyzett jogi 
személyek vehetnek részt. 
 A pályázat résztvevői ajánlatuk keretében, a Topolya községre és városra vonatkozó eszmei 
megoldáson kivül kötelesek benyujtani, illetve feltüntetni a kábeles műsorközvetitő rendszer 
frekvenciatartományát, kiépitése finanszirozásának módját, a rendszerrel felölelt csatornák számát, a 
csatlakozások értékét, a kábeles műsorközvevitő rendszer karbantartási dijának összegét és a rendszer 
kiépitésének határideit. 

4. szakasz 
 

 E határozat meghozatalával Topolya község Képviselő-testületének 1997.06.20-i 345-1/27-I 
számú határozatát hatályon kivül helyezzük. 
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5. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 345-1/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 04. 11.                                                                                                            elnöke 
 
 
 
32. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye 99/49 szám) 68. szakasza és Gornja 
Rogatica Helyi Közösség alapszabálya 15. szakaszának 4. pontja alapján Gornja Rogatica Helyi Közösség 
végrehajtó bizottsága a 2001. március 29-i ülésén megállapította, hogy a polgárok a lefolytatott írásbeli 
vélmenénnyilvánítási eljárás keretében meghozták e  

 
 HATÁROZATOT   

 
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 
terjedő 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. 
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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, 

-     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. 
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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. 
 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 
szóló törvény rendelkezései alkalmazandók. 
 

21. szakasz 
 

 E határozati javaslat elfogadásáról a polgárok közvetlenül, írásbeli nyilatkozattétel útján döntöttek 
 
 

22. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
GORNJA ROGATICA 
HELYI KÖZÖSSÉG 
Szám: 8/2001 Nikola Marić s.k., 
Gornja Rogatica  G. Rogatica Helyi Közösség 
2001. 03. 29.  végrehajtó bizottságának elnöke 
 
 



Број 5 11. 04. 2001. СТРАНА  70.  OLDAL 2001. 04. 11.              5. szám 

  

33. 
 
 A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységekről szóló törvény (Sz K Hiv.Közlönye 2000/25 
szám) 12. és 15. szakasza, A Topolya község Településrendezési Intézetének Topolya és Kishegyes 
községek Településtervezési- és rendezési Kft Közvállalatává szervezéséről szóló határozat (Topolya 
község Hiv. Lapja 2001/4 szám) 3. szakaszának 2. bekezdése és 6. szakaszának 2. bekezdése és Topolya 
község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 – tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 29. szakaszának 
22. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. április 11-i ülésén, meghozta e 
 

 
V É G Z É S T 

 
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK TELEPÜLÉSTERVEZÉSI  

ÉS -RENDEZÉSI KFT KÖZVÁLALATA IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐ- 
BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 
 

 Kinevezzük Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési Kft közvállalatának 
igazgatóbizottságát 4 éves időszakra 2001. 04. 11-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

- a közvállalat tevékenysége terén tekintélyes szakemberek vagy pénzügyi szakemberek sorából: 
 
1. Dr. Harkai Imre - elnök, Topolyáról, 
2. Hallgató Imre - tag, Topolyáról, 
3. Novković Bogdan - tag, Topolyáról, 
4. Perić Smilja - tag, Kishegyesről, 
- a közvállalat dolgozóinak sorából: 

 
5. Kovács Tibor - tag, Topolyáról, 
6. Lőrinc László - tag, Topolyáról. 

 
II. 
 

 Kinevezzük Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési Kft közvállalatának 
felügyelőbizottságát 4 éves időszakra 2001. 04. 11-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

1. Turcsánji András - elnök, Topolyáról, 
2. Ušumović Vojislav - tag, Topolyáról, 
3. Szűgyi István - tag, Kishegyesről. 

 
III. 

 
 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-19/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 04. 11. elnöke 
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34. 
 
 Az építési telekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44 és 97/16 szám) 22. szakasza 1. 
bekezdésének 1. pontja és Az építési telekről  szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 96/6 szám) 
22. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2001. március 21-i 
ülésén meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

BEÉPITETLEN ÉPITÉSI TELEKNEK A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI ÉS  
KÖZMŰVSITÉSI KÖZVÁLLALAT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 

 
 

I. 
 

 A topolyai városi i.k. 1. sz. tkv. betétében 6595. parcellaszám alatt bejegyzett 00-23-28 ha területű 
beépitetlen épitési telket használatba adjuk a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesitési 
Közvállalatnak piaci létesitmények és kisérő ifrastruktura épitése céljából. 
 
 

II. 
 

 Az I. pontban emlitett telket térítés nélkül adjuk használatba, azzal a feltétellel, hogy az új 
használó a telket a piackomlexum rendezési tervének megfelelően közművesítési és a piaccal gazdálkodni 
hivatott közvállalat megalakítása után arra azt térítés nélkül átruházza. 
 

III 
 

 Az e végzésből eredő jogokat és kötelezettségeket e végzés meghozatalától számított 30 napon 
belül külön szerződéssel kell szabályozni. 
 A szerződést a Községi képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága nevében az elnök írja alá. 
 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 46-4/2001-IV Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2001. 03. 21. Végrehajtó Bizottságának elnöke 
 
 
35. 
 
 Az építési telekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44 és 97/16 szám) 22. szakasza 1. 
bekezdésének 1. pontja és Az építési telekről  szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 96/6 szám) 
22. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2001. március 21-i 
ülésén meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

BEÉPITETLEN ÉPITÉSI TELEKNEK A KÖZTÁRSASÁGI ÚJJÁÉPITÉSI  
IGAZGATÓSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 
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I. 
 

 A topolyai városi i.k. 1. sz. tkv. betétében 5467/5  parcellaszám alatt bejegyzett 00-3-36 ha területű 
beépitetlen épitési telket használatba adjuk a belgrádi Köztársasági Újjáépitési Igazgatóságnak kollektív 
lakóeépület építése céljából. 
 

II. 
 

 Az I. pontban emlitett telket térités nélkül adjuk használatba, azzal a feltétellel, hogy az új 
használó a telket a topolyai 7. sz. telektömb egy részének rendezési terve szerint közművesíti és az I. 
pontban említett lakóépület építésére vonatkozó településrendezési – műszaki feltételeknek megfelelő 
infrastruktúrával ellátja. 
 

 
III 

 
 Az e végzésből eredő jogokat és kötelezettségeket e végzés meghozatalától számított 30 napon 
belül külön szerződéssel kell szabályozni. 
 A szerződést a Községi képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága nevében az elnök írja alá. 
 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 46-3/2001-IV Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2001. 03. 21. Végrehajtó Bizottságának elnöke 
 
 
36. 
 
 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 meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

A TITKÁR MEGBIZOTT PÉNZÜGYI TANÁCSOSÁNAK – A PÉNZÜGYI 
OSZTÁLY MEGBIZOTT OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 KNEŽEVIĆ SMILJANA  okleveles közgazdászt, a topolyai Községi Közigazgatás dolgozóját, a  
titkár megbizott pénzügyi tanácsosának – a Pénzügyi Osztály megbizott osztályvezetőjének tisztségéből 
2001. április 15-i hatállyal felmentjük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
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TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 02-16/2001-I Dudaš Aleksandar, s.k., 
Topolya,  a Végrehajtó Bizottság 
2001. 04. 11. elnöke 
 
 
37. 
 
 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 meghozta az alábbi 
 

 
V É G Z É S T 

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

 
I. 
 

 FEKETE ILDIKÓ okleveles közgazdászt, a topolyai Községi Közigazgatás dolgozóját, a topolyai 
Községi Közigazgatás titkárának megbizott pénzügyi tanácsosává – Pénzügyi Osztályának megbizott 
osztályvezetőjévé 2001. április 15-i hatállyal kinevezzük. 

 
II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 02-17/2000-I Dudaš Aleksandar, s.k., 
Topolya,  a Végrehajtó Bizottság 
2001. 04. 11. elnöke 
 
38.  
 
 Az állattenyésztés fejlesztésére irányuló intézkedésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 91/61 
szám) 19. és A Községi Közigazgatásról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 94/6 és 
95/2 szám) 8. szakasza alapján a topolyai Településrendezési, Kommunális Gazdasági, Vagyonjogi és 
Harmadlagos Tevékenységügyi Osztály 2001. április 11-én meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A HIM TENYÉSZÁLLATOKAT KIVÁLASZTÓ  
BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 

  
I. 
 

 Megalakítjuk a Hím Tenyészállatokat Kiválasztó Bizottságot, az alábbi összetételben: 
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 1. HOLLÓ DÁNIEL,  okl. állatteny. szakirányú mezőgazdasági mérnök – elnök, 
 2. SREĆKOV SAVO, okl. állatorvos – tag, 
 3. PEVEC ALEKSANDRA, okl. állatteny. szakirányú mezőgazdasági mérnök – tag, 
 4. A helyileg illetékes állatorvos egy-egy helyi közösségben – tag. 
 

II. 
 

 A Bizottság feladata az, hogy elvégezze a természetes pároztatásra szolgáló hím tenyészállatok 
kiválasztását a szarvasmarha- és lótenyésztésben évente legalább egyszer, az egyéb jószágfajtáknál pedig 
évente legalább kétszer. 
 

III. 
 

 A Bizottság a hím tenyészállatok számára vonatkozó adatok valamennyi helyi közösségből való 
begyűjtése alapján elvégzi a bejelentett tenyészállatok vizsgálatát és kiválasztását, s elkészíti a 
jegyzőkönyvet a tenyésztésben való részvételre vonatkozó engedély kiadása végett. 

 
IV. 

 
 A Bizottság költségeit a hím tenyészállatok tulajdonosai viselik tenyészállatonként egy pároztatás 
díjának összegében. 

V. 
 

 E végzés meghozatalával A  Hím Tenyészállatokat Kiválasztó Bizottság megalakításáról szóló 
végzés (Topolya község Hivatalos Lapja, 95/1 szám) hatályát veszti. 
 

VI. 
 

 E Végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
Településrendezési, Kommunális Gazdasági,  
Vagyonjogi és Harmadlagos Tevékenységügyi Osztály 
Szám: 02-23/200-IV Radmila Šilobad s.r., 
Topolya,         Osztályvezető 
2001. 04. 11. 
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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 
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