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39. 
 
 A keresetalap utáni adó (SzK Hivatalos Közlönye, 2001/27. szám) 4. szakaszának 2. bekezdése és 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4. – Tisztázott szöveg- és 2000/5 
szám) 29. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. május 31-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
  

A KERESETALAP UTÁNI ADÓ TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 
ÉRVÉNYES KULCSÁNAK MEGÁLLAPITÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
A keresetalap utáni adó kulcsa Topolya község területén 3,5%. 

 
2. szakasz 

 
A keresetalap utáni adóból befolyó eszközök Topolya község költségvetésének bevételei. 
Az előző bekezdés értelmében megvalósított eszközök 0,3%-os kulcs szerint elkülönített részét a 

szolidáris lakásépítésre, fennmaradó részét pedig A Topolya község 2001. évi költségvetésről szóló 
határozatban előirányozott célokra kell fordítani. 
 

3. szakasz 
 

E határozat hatályba lépésének napján, A közérdekű kommunális javak használati díjáról szóló 
határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/5. szám) hatályát veszti. 
 

4. szakasz 
 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba, és 
2001. 06. 01-jétől  kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-8/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 05. 31.   elnöke 
 

 
40. 
 
 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 97/16 és 98/42 sz.) 2. és 8. 
szakasza és Topolya község statútumának 29. szakasza (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4 és 2000/5 sz.) 
alapján Topolya község Képv8iselő-testülete a 2001. május 31-i ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A CSAPADÉKVIZEK TOPOLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSEIN 
VALÓ ELVEZETÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 A csapadék- és felszíni vizek közterületről való elvezetése közérdekű kommunális tevékenységnek 
számít, amelynek az a feladata, hogy megóvja az emberek életét, az ingatlanokat, illetve az élethez és 
munkához szükséges egyéb feltételeket Topolya község területén. 
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2. szakasz  

 
 Ez a határozat szabályozza: 
 - a csapadékvíz-elvezető csatornák építésének módját 
 - a csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartásának módját 
 - a csapadékvíz-elvezető csatornák igazgatásának módját. 
 

3. szakasz 
 

 Csapadékvíz-elvezető csatornáknak az a kozmű számít, amelynek feladata, hogy összegyűjtse és 
elvezesse a csapadék- és felszíni vizeket az egyes települések övezetén belüli közterületekről addig a 
pontig, ahol csatlakozik a településen kívüli csatornahlálózatra, amelynek igazgatása a topolyai DTD 
Krivaja Vízgazdálkodási Szervezet hatáskörébe tartozik. 
 

4. szakasz 
 

 A csapadékvíz-elvezető csatornahálózat alkotórészei: 
 - utcai másodlagos és gyűjtóárkok, 
 - föld alatti másodlagos és gyűjtő csővezetékek, 
 - rácsok, 
 - lefolyóaknák, 
 - iszapfogók, 
 - átereszek, 
 - alagcsövek, 
 - revíziós lejáratok, 
 - és egyéb olyan létesítmények, amelyek a felszíni vizek eltávolítását szolgálják. 
 

5. szakasz 
 

 Csapadékvíz-elvezető csatornák csak előzetesen elkészült beruházás műszaki dokumentáció és 
beszerzett építési engedély alapján, a topolyai Komgrad közvállalat egyetértése és felügyelete mellett 
épülnek. 
 

6. szakasz 
 

 A csapadékvíz-elvezető csatornák Topolya település területén a topolyai Komgrad Közvállalat 
igazgatása alá tartoznak. 
 A csapadékvíz-elvezető csatornák Topolya község többi településén a helyi közösség igazgatása 
alá tartoznak. 
 A topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat a Komgrad Kv. és a 
helyi közösségek tervei és programjai alapján köteles éves tervet készíteni a csapadékvíz-elvezető  
csatornák építésére. 
 A Komgrad Közvállalat és a helyi közösségek kötelesek éves tervet készíteni a csapadékvíz-
elvezető csatornák karbantartására. 
 A karbantartási tervben kötelezően elő kell irányozni legalább kétszeri (tavaszi és őszi) évközi 
karbantartási munkákat, ezenkívül pedig szükség szerinti karbantartást is. A karbantartási munkák 
ellátására pénzügyi tervet kell készíteni, benne valamennyi pénzellátási forrással (helyi járulék, 
telekhasználati és telekrendezési díj, kommunális járulék és egyéb források). 
 A közvállalat és a Topolya község területén működő helyi közösségek közösen vesznek részt a 
csapadékvíz-elvezető csatornák építésének finanszírozásában. 
 



Број 6. 31. 05. 2001. СТРАНА  78.  OLDAL 2001. 05. 31.              6. szám 

  

7. szakasz. 
 

 A telekhasználati joggal rendelkezőknek és az építkezési  területen belüli földterületek 
tulajdonosainak jogukban áll a területeikről és épületeikről a csapadékvizeket megfelelő eresz- és lefolyó 
csatornák révén közterületre elvezetni, ezeket az eresz- és lefolyó  csatornákat viszont kötelesek tisztán, 
működőképes állapotban  tartani, hogy a csapadékvizek zavartalanul elfolyhassanak bennük. 
 

8. szakasz 
 

 Tilos minden olyan cselekmény és illetéktelen beavatkozás, amely a megépült csapadékvíz-
elvezető csatornákat rongálja, és ezáltal a felszíni és csapadékvizek zavartalan elfolyását akadályozza. 
 A kommunális ellenőrök, illetve a  helyi közösségek a csapadékvíz-elvezető csatornákat 
megrongáló szeméyeket kötelesek feljelenteni Topolya község kommunális felügyelőjénél. 
 A csapadékvíz-elvezető csatornák eredeti állapotának visszaállításával kapcsolatos költségek a 
rongálást végző személyt terhelik. 
 

9. szakasz 
 

 A csapadékvíz-elvezető csatornákba tilos építőanyagot, szemetet, trágyát lerakni, illetve bokrot, fát 
ültetni, szennyvizet belevezetni és egyéb olyan műveletet végezni, amely akadályozná a felszíni és 
csapadékvizek zavartalan elvezetését. 
 

10. szakasz 
 

 A csapadékvíz-elvezető csatorna kivételes esetben más ingatlanán (építési telek, kert) keresztül is 
kiépíthető, azzal a feltétellel, hogy a tulajdonosnak nem okozható kár, a tulajdonos viszont köteles lehetővé 
tenni, hogy az ingatlanán áthaladó csapadékvíz-elvezető csatornaszakasz zavartalanul működjön. 
 

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

11. szakasz 
 

 Szabálysértésért 1.000,00-től 10.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sujtható a közvállalat, 
vállalat vagy más jogi személy, ha: 
 - nem készít éves építési, karbantartási és egyéb tervet a határozat 6. szakaszának megfelelően, 
 - kidolgozott beruházás műszaki dokumentáció és építési engedély nélkül épít csapadékvíz-
elvezető csatornát (5. szakasz), 
 - csapadékvíz-elvezető csatornát rongál meg, és ezzel akadályozza a víz zavartalan elfolyását (8. 
szakasz), 
 - a csapadékvizet az utcai csatornába elvezető eresz- és lefolyó csatornát nem tartja tisztán és 
működőképes állapotban (7. szakasz). 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésekért 100,00-tól 5.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sujtható a vállalat vagy más jogi személy felelős személye is. 
 

12. szakasz 
 

 100,00-tól 5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sujtható a természetes személy, ha: 
 - csapadékvíz-elvezető csatornát rongál meg, és ezzel akadályozza a víz zavartalan elfolyását (8. 
szakasz), 
 - a csapadékvizet az utcai csatornába elvezető eresz- és lefolyó csatornát nem tartja karban (7. 
szakasz), 
 - csapadékvíz-elvezető csatornába építőanyagot, szemetet, trágyát rak le, bokrot, fát ültet, 
szennyvizet belevezet (9. szakasz). 
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 A jelen szakaszban említett szabálysértésekért a felügyelőségi főmunkatárs – a kommunális   
felügyelő természetes személyekkel 60,00-tól 500,00 dinárig terjedő helyszíni bírságot fizettethet meg. 
 

13. szakasz 
 

 E határozat végrehajtásáról a kommunális ügyekben illetékes községi közigazgatási szerv 
gondoskodik. 
 A pénzbírságokat a községi közigazgatási szerv számlájára kell befizetni. 
 

14. szakasz 
 

 Ez a határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba, 5. és 6. szakasza pedig 2002. január 1-jétól kezdve alkalmazandó. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-6/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 05. 31. elnöke 
 
 
41. 

Az építési telekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44 és 97/16. szám) 27. és Topolya 
község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4 – Tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 29. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. 05. 31-i ülésén, meghozza e 
 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A TELEKHASZNÁLATI DIJRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSITÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 A telekhasználati díjról szóló határozatban (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/1 szám) a 10. 
szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 „Az e határozat 4., 5. és 6. szakasza szerinti telekhasználati díj összegét havonként, a bruttó 
beépített lakás- üzleti, segéd és egyéb terület, és beépítetlen telek m2-e után kell elszámolni, az alábbiak 
szerint: 
 
- lakóépületek 
 

I.    körzet – 0,56 dinár 
II.   körzet – 0,52 dinár 
III.  körzet – 0,48 dinár 
IV.  körzet – 0,44 dinár 
 
- vendéglátóipar, kereskedelem, pénzintézetek és képviseletek üzleti épületei és helyiségei 

 

I.    körzet – 3,60 dinár 
II.   körzet – 3,20 dinár 
III.  körzet – 2,80 dinár 
IV.  körzet – 2,40 dinár 
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- szolgáltató kisipar üzleti épületei és helyiségei, attól függetlenül, hogy melyik kategóriába tartoznak 3,20 
dinár 
- gazdasági és gazdaságon kívüli tevékenységek ügyviteli, igazgatási és egyéb helyiségei 
 
I.    körzet – 3,60 dinár 
II.   körzet – 3,20 dinár 
III.  körzet – 2,80 dinár 
IV.  körzet – 2,40 dinár 
 
- bódék 
 

I.    körzet – 18,00 dinár 
II.   körzet – 16,00 dinár 
III.  körzet – 14,00 dinár 
IV.  körzet – 12,00 dinár 
 
garázsok az épületben vagy külön építményként 
 

I.    körzet – 0,28 dinár 
II.   körzet – 0,26 dinár 
III.  körzet – 0,24 dinár 
IV.  körzet – 0,22 dinár 
 
- lerakatok 
 

I.    körzet – 4,00 dinár 
II.   körzet – 2,80 dinár 
III.  körzet – 2,40 dinár 
IV.  körzet – 2,00 dinár 
 
- összes egyéb létesítmények (pincék, nyárikonyhák, kamrák, félszerek, pajták, istállók, stb.) 
 
I.    körzet – 0,28 dinár 
II.   körzet – 0,26 dinár 
III.  körzet – 0,24 dinár 
IV.  körzet – 0,22 dinár. 
 
 A (7. szakasz 4. bekezdése szerinti) beépítetlen telek után a díj összege havonta 0,02 dinár 
négyzetméterenként.” 
 

2. szakasz 
 

 A határozat 17. szakasza 1. bekezdésének 5. fordulata, azaz a „ha a kötelezett betöltötte a 65., 
illetve a 60. életévét” szavak  törlendők. 
 

3. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 
2001. július 1-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 418-1/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a községi Képviselő-testület 
2001. 05. 31. elnöke 
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42. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye 99/49 szám) 68. szakasza és Topolya 

község statútuma ("Topolya község Hivatalos Lapja", 2000/4 szám - tisztázott szöveg) 29. szakaszának 18. 
pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2001. május 31-i ülésén, megerősítette e  

 
 HATÁROZATI JAVASLATOT  

 
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN  

A 2001 - 2006. ÉVI  IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

 Krivaja  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. 06. 01-jétől 2006. 05. 31-ig tejedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

 A járulékot Krivaja Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A járulékot pénzben és munkában vezetjük be. 
 

4. szakasz 
 

 A járulékot Krivaja 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 temető, valamint keritésének és útjának befejezése 
- A temetőhöz vezető út és közvilágitás 
- Utcai utak épitése közvilágitással együtt 
- A hk társadalmi helyiségei épületének felújitása 
- A zöldterületek fenntartása 
- A meglevő vizvezeték-hálózat karbantartása 
- A fürdőmedence karbantartása és zuhanyozók a tóparton 
- Sport és művelődés 
- A helyi közösség működésének fedezése 
- A helyi piactér kialakitása 
 

6. szakasz 
 

A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Krivaja Helyi 
Közösség területén van, és azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból, illetve 
vagyonjogból eredő és egyéb jövedelmük van. 

 
7. szakasz 

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

- 3% a nettókereset illetve fizetés, a személyi járandóság jellegû egyéb illetmény, valamint a 
vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és mûszaki találmányból eredő jövedelem után, 
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-   2% az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után, 
- 6% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 
- 6% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után. 

 
8. szakasz 

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

9. szakasz 
 

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

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

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

10. szakasz 
 

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

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

11. szakasz 
 

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

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

12. szakasz 
 

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

 
13. szakasz 

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

14. szakasz 
 

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

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

15. szakasz 
 

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

16. szakasz 
 

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

17. szakasz 
 

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

 
18. szakasz 

 
A Helyi Közösség végrehajtó bizotsága  a helyi járulék eszközeinek megvalósításáról és 

felhasználásáról minden évben  költeles  beszámolni a polgárok  gyûlésének. 
 

19. szakasz 
 

 A bevezetett járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség végrehajtó bizottságának 
határozata alapján kell felhasználni. 

20. szakasz 
 

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

21. szakasz 
 

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

22. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 439-3/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2001. 05. 31.  elnöke 

 
43. 
 
 A tűzvédelmi törvény (SzSzK Hivatalos Közlönye, 88/37 szám) 3. és 19. szakasza, A 
mezőgazdaságra vonatkozó külön tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzat rendelkezései 
(SzSzK Hiv. Közlönye 84/27 szám) és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 
2000/4. – Tisztázott szöveg – és 2005. szám) 38. szakaszának 5. bekezdése alapján, Topolya község 
Képviselő-testülete a 2001. május 31-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A 2001. ÉVI ARATÁSI MUNKÁLATOKAT ÉS AZ ARATÁS IDEJÉN ESEDÉKES TŰZVÉDELMI 
TEENDŐKET EGYEZTETŐ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKITÁSÁRÓL 
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I. 
 

 Az aratási munkálatoknak és a gabonafélék tűzvédelmének a mezőgazdasági vállalatokban, a 
földművesszövetkezetekben és a község területén való összehangolása céljából megalakitjuk A 2001. Évi 
Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskart (a 
továbbiakban: Törzskar). 
 

II. 
 

 A Törzskar tagjai: 
1. Dudaš Aleksandar, a Végrehajtó Bizottság elnöke – a Törzskar elnöke 
2. Fermanović Borivoje, a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának mezőgazdasággal megbizott 

tagja – elnökhelyettes, 
3. Samardžić Ljubomir, szabadkai BT – tag 
4. Traživuk Sava, szabadkai BT – tag 
5. Božanić Milan, Krivaja MV – tag 
6. Dolmagić Musa, Pobeda MV – tag 
7. Delibašić Jovo, Panonija MTK – tag 
8. Mudrinić Mišo, Zobnatica Rt – tag 
9. Kuruc Tibor, Moravica, MIK – tag 
10. Méheskei Kis János, Moravica Fsz – tag 
11. Kisjuhasz Jakim, Orahovó Rt – tag 
12. Kaćanski Milorad, Bajsa MV – tag 
13. Despotović Jovo, Dózsa György Rt – tag 
14. Pevec Aleksandra, környezetvédelmi felügyelő és mezőgazdaságügyi szakmunkatárs – tag 
15. Čolić Desimir, Žitko Rt – tag 
16. Bulatović Radomir, N. Sad Biztositási Rt – tag 
17. Petković Milimir, Njegoševo MV – tag 
18. Bábi Lajos, Bácska Fsz – tag 
19. Vukosavljević Živojin, Mezőgazdaságfejlesztési Intézet – tag 
20. Čović Dane, Agrobacka Rt – tag 

 
 

III. 
 

 A Törzskar feladata és kötelessége az, hogy: 
- megszervezze és összehangolja az aratási munkálatokat Topolya község területén, 
- begyüjtse az adatokat az aratási területről, 
- felmérje az össz raktárkapacitásokat a község területén, 
- megszervezze az előirányozott tűzvédelmi intézkedések végrehajtását, 
- elrendeljen egyéb védelmi intézkedéseket is a község területén, ha úgy értékeli, hogy az előirt 
intézkedések nem elegendőek, 
- meghozza a gabonafélék érésének és aratásának idejére szóló tűzvédelmi tervet, 
- megszervezze az állandó ügyeletet a tűzoltóegységekben, 
- megszervezze a figyelő szolgálatot az erre alkalmas helyeken, 
- megszervezze a mezőőri szolgálatot azokban a kőrzetekben, amelyekben ezt szükségesnek 
tartják, 
- megszervezze az összekötő és jelentő szolgálatot, 
- megszervezze az előirt és az elrendelt tűzvédelmi intézkedések végrehajtásának elenőrzését, 
- az aratás befejezése után elemezze a Törzskar munkáját, a megelőző intézkedések 
végrehajtásának sikerességét és a munkája során észlelet hiányosságokat. 
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IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-27/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 05. 31.  elnöke 
 
44.  
 Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4 – Tisztázott szöveg és 
2000/5 szám) 29. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. május 31-i ülésén, 
meghozta e  
 

V É G Z É S T 
 

AZ ÜZLETHELYISÉGEK, AZ EGYÉB LÉTESITMÉNYEK ÉS A GARÁZSOK BÉRLETI 
DIJÁNAK MEGÁLLAPITÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSITÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 Az üzlethelyiségek, az egyéb létesítmények és a garázsok bérleti díjának megállapításáról szóló 
végzésben (Topolya község Hiv. Lapja, 97/1, 98/1 és 98/5 szám) az 1. szakasz 1., 2. –s 3. pontja így 
módosul: 
 
„1. SZILÁRD ANYAGBÓL KÉSZÜLT ÜZLETHELYISÉG 
 
I.    Körzet – 98,00 din/m2 havonta 
II.   Körzet – 84,00 din/m2 havonta 
III.  Körzet – 70,00 din/m2 havonta 
IV. Körzet  - 56,00 din/m2 havonta 
 
2. EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK 
 
I.    Körzet – 84,00 din/m2 havonta 
II.   Körzet – 70,00 din/m2 havonta 
III.  Körzet – 56,00 din/m2 havonta 
IV. Körzet  - 42,00 din/m2 havonta 
 
3. GARÁZS 
 
- épített              600,00 din/garázs havonta 
- jogi személy részére         1.800,00  din/garázs havonta”. 
 

2. szakasz 
 

 E végzés a meghozatalának napján lép hatályba és válik alkalmazhatóvá, és közzé kell tenni 
Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 38-7/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 05. 31. elnöke 
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45. 
 A mezőgazdasági földalap révén és a kötelező terményfelvásárlásból eredő kötelezettségek 
nemteljesitése miatti konfiskálással társadalmi tulajdonba került föld visszaszármaztatására való jog 
érvényesitésének feltételeiről és módjáról és visszaszármaztatásáról szóló törvény (SZK Hiv. közlönye, 
91/18 szám) 2. szakaszának 1. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya Község Hiv. Lapja, 
2000/4 és 2000/5 szám) 54. szakaszának 1. bekezdése alapján, Topolya Község Képviselő-testülete, a 
2001. május 31-i ülésén, meghozza e  
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
 

A FÖLDVISSZASZÁRMAZTATÁS IRÁNTI KERESETEK ÜGYÉBEN ELJÁRÓ ÉS VÉGZÉST 
HOZÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ ZÁRÓHATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI BIZOTTSÁGI JAVASLAT 
MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Megerősítjük a Választási és Kinevezési Bizottságnak a Köztársasági Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vizgazdálkodási miniszterhez cimzett javaslatát A Földvisszaszármaztatás Iránti Keresetek Ügyében 
Eljáró és Végzést Hozó Bizottság kinevezéséről szóló záróhatározat módosítására és kiegészítésére. 
 

II. 
 

 A Fölvisszaszármaztatás Iránti Keresetek Ügyében Eljáró és Végzést Hozó Bizottság elnökének és 
tagjainak, valamint helyetteseiknek a kinevezésére vonatkozó választási és kinevezési bizottsági javaslat 
megerősítéséről szóló záróhatározat (Topolya község Hivatalos Lapja, 91/3. szám) olyképpen módosul, 
hogy a záróhatározat I. pontjának 1. bekezdésében Tipold Zoltán okl. földmérési mérnök, Jovanovic 
Radisa okl. mezőgazdasági mérnök, dr. Bencsik Ljudevit Topolya község Kt-ének küldötte és Halász 
József Topolya kKt-ének küldötte – tagok, valamint Balog Sándor fölmérési mérnök, Burcsár András okl. 
mezőgazdasági mérnök, Harkai István Topolya kKt-ének küldötte és Buha Miodrag Topolya kKt-ének 
küldötte – helyettes tagok helyett tagnak az alábbiakat javasolják: 
1. Balanyi János okl. földmérési mérnök, 
2. Fermanović Borivoje okl. mezőgazdasági mérnök, 
3. Csernák István képviselő, 
4. Gellér Tibor képviselő, 
helyettes tagnak pedig az alábbiakat: 
1. Balog Sándor okl. földmérési mérnök, 
2. Čolaković Milan okl. mezőgazdasági mérnök, 
3. Eke Imre képviselő, 
4. Januskó László képviselő. 
  
 A Földvisszaszármaztatás Iránti Keresetek Ügyében Eljáró és Végzést Hozó Bizottság elnökének  
és tagjainak kinevezésére vonatkozó választási és kinevezési bizottsági javaslat megerősitéséről szóló 
záróhatározat (Topolya község Hiv. Lapja, 91/3 szám) többi része változatlan marad. 
 

III. 
 

 E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-28/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2001. 05. 31.     elnöke        
46. 
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 A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya 
község Hivatalos Lapja, 92/8, 93/6 és 95/2 szám) 2. és Az állami tulajdonban levő ingatlanok kezelésének 
és igazgatásának szervezéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 97/5 szám) 20. szakasza 
alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2001. május 14-i ülésén, 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A VÉNUSZ RK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLATOKAT 
BEGYŰJTŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 Megalakítjuk a topolyai Vénusz Üdülősport Központ Bérbeadására Ajánlatokat Begyűjtő 
Bizottságot, a következő összetételben: 
 1. Sveller Árpád, elnök, 
 2. Prica Vesna, tag, 
 3. Miklós Kornélia, tag. 
 

2. szakasz 
 

 A Bizottság feladata az, hogy begyűjtse a Vénusz Üdülősport Központ bérbeadására vonatkozó 
ajánlatokat, hogy az Írásbeli ajánlatok benyújtására Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó  
Bizottságának 2001. 05. 14-i 464-6/2001-I számú hírdetésében kijelölt határidő letelte után kiválassza a 
legkedvezőbb ajánlattevőt, és hogy erről jelentést tegyen a Végrehajtó Bizottságnak. 
 

3. szakasz 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
- VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG – 
Szám: 464-6/2001-I Dudaš Aleksandar s.k.,  
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2001. 05. 14. elnöke 
 
47 . 
 
 A kommunáli szolgáltatási díjak  és a lakbér képzésének módjáról szóló határozat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 97/1 szám) 3. és 5. szakasza értelmében Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Bizottsága a 2001. április 26-i ülésén, meghozza e 
 

 
V É G Z É S T 

 
A TOPOLYA KV. KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I 
 

 Jóváhagyjuk a topolyai Komgrad Kv. szolgáltatási díjait az alábbiak szerint: 
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1. IZVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS 
a) a természetes személyek részére 8,50 din/m3 
b) az intézmények, a vízközösségek és a 
Jugoszláv katonaság részére 8,50 din/m3 

c) az iskolák és óvodák részére 4,25 din/m3 

d) a jogi személyek részére 25,50 din/m3 
 
2. SZENNYVÍZELVEZETÉS 
a) a természetes személyek részére 4,25 din/m3 
b) az intézmények, és a 
Jugoszláv katonaság részére 4,25 din/m3 

c) az iskolák és óvodák részére 2,25 din/m3 

d) a jogi személyek részére 12,75 din/m3 

 

3) SZEMÉTKIHORDÁS ÉS –TÁROLÁS 
a) a természetes személyek részére 0,85 din/m2 
b) az intézmények, iskolák és óvodák részére 0,85 din/m2 

c) a jogi személyek részére 2,89 din/m2. 
 

II. 
 

 E Végzést 2001. 05. 01-jétől kell alkalmazni és közzé kell tenni Topolya község Hivatalos 
Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
- VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG – 
Szám: 38-4/2001 Dudaš Aleksandar s.k.,  
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2001. 04. 26. elnöke 
 

 
Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M 

 
OLDAL 

   
39.        Határozat a keresetalap utáni adó Topolya község területén érvényes 

kulcsának megállapításáról 
 

76. 
   

40. Határozat a csapadékvizek Topolya község településein való elvezetéséről 76. 
   

41. Határozat a telekhasználati dijról szóló határozat módosításáról 79. 
   

42. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Krivaja Helyi Közösség 
területén a 2001-2006. évi  időszakra 

 
81. 

   
43. Végzés a 2001. Évi Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes 

Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskar megalakitásáról 
 

83. 
   

44. Végzés az üzlethelyiségek, az egyéb létesitmények és a garázsok bérleti 
dijának megállapitásáról szóló végzés módositásáról 

 
85. 

   
45. Záróhatározat a Földvisszaszármaztatás Iránti Keresetek Ügyében Eljáró és 

Végzést Hozó Bizottság kinevezéséről szóló Záróhatározat módositására és 
kiegészitésére vonatkozó Választási és Kinevezési Bizottsági javaslat 
megerősitéséről 

 
 
 

86. 
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46. Végzés a Vénusz RK Bérbeadására Vonatkozó Ajánlatokat Begyűjtő 

Bizottság megállapításáról 
 

87. 
   

47. Végzés a topolyai Komgrad Kv. kommunális szolgáltatási díjainak 
jóváhagyásáról 

 
87. 

   

 

 
Kiadó: A topolyai községi Közigazgatás Képviselő-testületi, Jogi és Általános Szolgálata. Tel: 715-310. 
Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2001. évre 2.910,00 
dinár. Zsirószámla: 45200-845-84 "A  topolyai Községi Közigazgatás bevételei", "Topolya község Hivatalos 
Lapjára" megjelöléssel.                     
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