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48. 
 A Szerb Köztársaság alkotmányának (A Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 90/1. szám) 115., 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 99/49. szám) 13. és 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/4. szám - tisztázott szöveg) 63. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. július 26-i ülésén, meghozta 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 
S T A T Ú T U M Á T   

 
I  ALAPRENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 
 Topolya község olyan területi egység, amelyben az állampolgárok megvalósítják a számukra 
közvetlen érdekekkel bíró helyi önkormányzatot, az alkotmány, a törvények és e statútum által 
meghatározott ügyekben. 

 
2. szakasz 

 
 A község mint helyi önkormányzati egység területét törvény szabályozza. 

A község törvényben megállapított területét a megjelölt kataszteri községekben található alábbi 
települések alkotják:  
 
Sorszám TELEPÜLÉS KATASZTERI KÖZSÉG 
1.  Brazilia Gunaras 
2.  Bajsa Bajsa 
3.  Topolya Topolya - város 

Topolya 
4.  Bački Sokolac Gornja Rogatica 
5.  Bogaras Gunaras 
6.  Gornja Rogatica Gornja Rogatica 
7.  Gunaras Gunaras 
8.  Zobnatica Mali Beograd 
9.  Karađorđevo Mali Beograd 
10.  Kavilló Gunaras 
11.  Krivaja Gornja Rogatica 
12.  Mali Beograd Mali Beograd 
13.  Mićunovo Topolya – város 
14.  Zentagunaras Zentagunaras 
15.  Njegoševo Njegoševo 
16.  Obornyacsa Gunaras 
17.  Orešković Gornja Rogatica 
18.  Pannónia Bajsa 
19.  Pacsér Pacsér 
20.  Pobeda Gunaras 
21.  Svetićevo Gunaras 
22.  Srednji Salaš Bajsa 
23.  Moravica Moravica 

 

 Topolya község székhelye Topolyán van. 
 

3. szakasz 
 

 Topolya község jogi személy. 
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 A községnek kerek pecsétje van, amely a Szerb Köztársaság cimerét és körülötte a szerb nyelvű - 
cirill és latin betűs, valamint magyar, ruszin és szlovák nyelvű "Szerb Köztársaság - Vajdaság Autonóm 
Tartomány - Topolya község – Topolya” feliratot tartalmazza. 

 
4. szakasz 

 
A községnek jelképei vannak (címere és díszpecsétje) . 

 A címer és a diszpecsét külalakját, használatának módját és feltételeit a Képviselő-testület külön 
határozatban szabályozza.  
                 A topolyai községi címer és diszpecsét tartalmának és külalakjának megváltoztatásához jóváhagyást kell 
kérni a Szerb Köztársaság Helyi Önkormányzati Minisztériumától. 
 

5. szakasz  
 
 Topolya község napja szeptember 15-e. 
 A község napjáról való megemlékezés módját a Községi Képviselő-testület külön határozatban szabályozza. 
 A Topolya község napjának megváltoztatásáról szóló határozat meghozatalához jóváhagyást kell kérni a 
Szerb Köztársaság Helyi Önkormányzati Minisztériumától.  

 
6. szakasz 

 
A községben a szerb a magyar a ruszin és a szlovák nyelv és ezek írásmódja van egyenrangú hivatalos 

használatban. 
7. szakasz 

 
A község bel- és külföldön gazdasági, művélődési és egyéb együttműködést folytat más községekkel és 

állampolgárokkal. 
A község együttműködik más községekkel, hogy megvalósíthassa saját fejlesztési programjait, 

kielégíthesse meghatározott közös érdekű szükségleteit és megoldjon más kérdéseket is az önkéntesség, a 
kölcsönösség és a szolidaritás alapján. 

Az együttműködés megvalósítása során a község társíthatja eszközeit más községekkel- és városokkal, 
közös szerveket, pénzalapokat, alapítványokat, szervezeteket és szolgálatokat alakíthat és közös tevékenységeket 
folytathat a község és állampólgárai érdekében. 

8. szakasz 
 

A községnek külföldi városokkal, nemzetközi szervekkel és szervezetekkel, helyi egységekkel való 
együttműködése a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a Szerb Köztársaság egységes külpolitikája keretében zajlik. 

A község egyes bel- és külföldi községeket és városokat, amelyekkel együttműködést folytat, 
testvérvárosává nyilváníthat. Erről a községi Képviselő-testület külön határozatot hoz. 

 
9. szakasz 

 
A község fenntartja és serkenti a kapcsolatokat és az együttműködést azokkal az állampolgáraival, akik 

tartósan vagy ideiglenesen elköltöztek a község területéről, ugyanakkor pedig nem vétettek a Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaság és a Szerb Köztársaság törvényei ellen, és igyekszik érdekeltté tenni őket abban, illetve megteremteni a 
kedvező feltételeket ahhoz, hogy visszatérjenek és befektetéseket eszközöljenek a község gazdasági és kulturális 
fejlődésébe. 

 
10. szakasz 

 
A község szerveinek munkája a nyilvánosság  számára hozzáférhető. 
A munka nyilvánosságát és az állampolgárok tájékoztatását közelebbi rendelkezésekkel a Képviselő-

testület és munkatestületeinek ügyrendje, a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat és a Községi 
Közigazgatásról szóló határozat szabályozza. 
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II. A KÖZSÉG TEENDŐI 
 

11. szakasz 
A község az állampolgárokat közvetlenül érintő, az alkotmányban, a törvényben és a község statútumában 

meghatározott teendőket végzi. 
12. szakasz 

 
A község mint a helyi önkormányzati egység saját szervei révén a törvénnyel összhangban a következő 

teendőket végzi: 
1. meghozza az illetékességébe tartozó fejlesztési programot és a megvalósítását szolgáló 

jogszabályokat;  
2. meghozza a rendezési tervek összes fajtáit és a végrehajtásukra vonatkozó aktusokat; 
3. meghozza a költségvetést és a zárszámadást; 
4. rendezi és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését;  
5. rendezi és biztosítja a városi építési telkek és üzlethelyiségek használatát; 
6. biztosítja a kommunális, infrastrukturális, lakásügyi, üzleti és egyéb létesítmények építésének, 

karbantartásának és használatának feltételeit, rendezi a közterületeket és meghatározott rendeltetésű egyéb 
területeket, és biztosítja a rendezésük és használatuk feltételeit; 

7. gondoskodik a helyi jellegű utak, utcák, falusi, mezei és egyéb kategorizálatlan utak építéséről, 
karbantartásáról és igazgatásáról; 

8. gondoskodik az állampolgárok meghatározott közoktatási, művelődési és sportbeli szükségleteinek 
kielégítéséről;  

9. gondoskodik az állampolgárok meghatározott egészségvédelmi, szociális védelmi, társadalmi 
gyermek- és ifjúságvédelmi szükségleteinek kielégítéséről; 

10. gondoskodik a közszolgálati tájékoztatásban fölmerülő meghatározott szükségletek kielégítéséről; 
11. gondoskodik a vendéglátóipar, a kisipar, az idegenforgalom és a kereskedelem fejlesztéséről, és 

megteremti az e téren folytatott tevékenység meghatározott feltételeit; 
12. gondoskodik a környezetvédelemről, a természeti javak és a természetes gyógyhatással bíró 

területek hasznosításáról és fejlesztéséről; 
13. gondoskodik a falvak fejlesztéséről, a mezőgazdasági földterületek és vizek megvédéséről, 

hasznosításáról és rendezéséről, az állat- és növényvilág megvédésének és fejlesztésének ezeken a területein 
rendezi a megfelelő feltételeket; 

14. végrehajtja a Szerb Köztársaság törvényeit, egyéb olyan előírásait és jogszabályait, amelyeknek 
végrehajtásával a községet bízták meg, biztosítja a község előírásainak és egyéb jogszabályainak végrehajtását; 

15. a töménnyel összhangban szerzi, használja és igazgatja az állami tulajdonban levő eszközöket;  
16. gondoskodik az állampolgárok jogainak érvényesítését szolgáló jogsegélynyújtásról; 
17. szerveket, szervezeteket és szolgálatokat létesít a község szükségleteire, és szabályozza azok 

megszemezését és működését; 
18. helyi közösségeket alakít; 
19. gondot visel a község törvényben megállapított jogainak védelmére az esetben, ha az 

államigazgatási szemek vagy a Szerb Köztársaság kormánya megsérti ezeket a jogokat; 
20. az alkotmánnyal, a töményekkel és a községi statútummal összhangban az állampolgárokat 

közvetlenül érintő egyéb teendőket is ellát. 
 

III. KÖZSÉGI BEVÉTELEK 
 

13. szakasz 
 

Az alkotmányban, a töményekben és a statútumban megállapított teendők ellátásáért a községet 
megilletik a törvényben mégállapított bevételek. 

A községre bízott teendők ellátásáért a köztársasági költségvetés állapít meg eszközöket. 
   A jelen szakasz 2. bekezdésében említett eszközök mértékét a községre bízott teendők természete, 

összetettsége és terjedelme szabja meg. 
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14. szakasz 
 

A község a törvénnyel összhangban szerzi, használja és igazgatja az állami tulajdonban levő eszközöket. 
Az eszközök szerzésének, használatának és igazgatásának feltételeit, módját és mércéit a Képviselő-

testület külön határozatban szabályozza. 
15. szakasz 

 
A község önállóan rendelkezik az őt megillető bevételekkel.  
A község pénzt vehet föl és hitelfelvételi szerződést köthet. 
A község pénzalapokat és a községi jelentőségű tevékenységek pénzellátásának egyéb formáit hozhatja 

létre.  
16. szakasz 

 
A községnek költségvetése van, amelyben ki kell mutatnia község valamennyi bevételét és kiadását. 
A költségvetést és a zárszámadást a törvénnyel összhangban kell meghozni. 
 

IV. AZ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZVÉTELE A KÖZSÉGI TEENDŐK VÉGZÉSÉBEN 
 

17. szakasz 
 

 A jelen statútumban megállapitott egyes kérdésekről az állampolgárok népszavazás útján döntenek. 
 Az állampolgárok a törvényben megállapitott egyéb esetekben is népszavazással döntenek. 
 

18. szakasz 
 

 Az állampolgároknak jogukban áll népi kezdeményezés útján javasolni a Képviselő-testületnek olyan 
jogszabály meghozatalát, amely a község hatáskörébe tartozó valamely kérdést fog szabályozni, továbbá a 
statútum és egyéb jogszabályok módositását, népszavazás kiírását, valamint egyéb kérdések megoldását a 
törvényekkel és a statútummal összhangban. 

19. szakasz 
 

 Egyes kérdések, amelyekről a Kéviselő-testület dönt, az állampolgárok megvitathatnak állampolgári 
gyűléseken, és a helyi önkormányzati szervek képviselőinek részvételével társadalmi vitát szervezhetnek ezekről a 
kérdésekről. 
 

1. N é p s z a v a z á s   é s  n é p i  k e z d e m é n y e z é s 
 

20. szakasz 
 

 A választójoggal és a község területén állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok a törvényekkel és e 
statútummal összhangban közvetlenül, népszavazással és népi kezdeményezés érvényesitésével részt vesznek a 
község hatáskörébe tartozó teendőkről való döntéshozatalban. 
 A népszavazást a Községi Képviselő-testület írja ki. 

 

21. szakasz 
 

 A népszavazás kiirását javasolhatja: 
 - legalább 100 (száz) állampolgár, 
 - legalább 10 (tiz) képviselő-testületi tag, 
 - a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága, 
 - a Helyi Közösség Tanácsa. 
 A Képviselő-testület köteles megvitatni a népszavazás kiirására vonatkozó minden javaslatot és határozatáról 
tájékoztatni az inditványozót. 

22. szakasz 
 Népi kezdeményezés útján az állampolgárok megfelelő jogszabály megváltoztatását vagy meghozatalát 
inditványozhatják. 
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 Népi kezdeményezés megindításához 100 választójoggal és a község területén állandó lakóhellyel rendelkező 
állampolgár aláírása szükséges. 
 

23. szakasz 
 

 A község népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításának eljárását a Képviselő-testület a 
törvénnyel összhangban külön határozattal szabályozza részletesen. 
 

2. Á ll a m p o l g á r i   gy ű l é s  
24. szakasz 

 
 Állampolgári gyűlés a helyi közösség egészére vagy egy részére tartható. 
 Állampolgári gyűlés a képviselő-testületi tagok választására kijelölt választóegységre kiterjedően is 
tartható. 

 

25. szakasz 
 

 Az állampolgári gyűlést a helyi közösségi tanács elnökének kötelezően össze kell hivnia, ha azt a helyi 
közösség vagy a választóegység területéről legalább 20 állampolgár kezdeményezi, ha képviselő-testületi tag 
javasolja, vagy a Képviselő-testület elnöke kéri. 
 Az állampolgári gyűlés megszervezését és lebonyolitásának módját külön képviselő-testületi határozattal 
kell szabályozni. 

26. szakasz 
 

 Az állampolgári gyűlés: 
 - megvitat olyan kérdéseket, amelyekről a Képviselő-testület fog dönteni, és társadalmi vitát szervez 
róluk, 
 - kezdeményezést és javaslatokat tesz egyes kérdések megoldására 
 A Képviselő-testület elnökét és a községi szervek egyéb képviselőit kötelezően meg kell hivni az 
állampolgárok gyűlésére. 

 
3. H e ly i  k ö z ö ss é g e k 

 
27. szakasz 

 
A helyi önkormányzat meghatározott területén élő lakosságot közvetlenül közösen érintő szükségletek 

kielégítésére a község az illető területen élő lakosság előzetesen kikért véleménye alapján a jelen statútummal 
összhangban helyi közösséget alakít. 

Az állampolgárok a helyi közösségben olyan közös szükségleteket is kielégítenek, amelyeket maguk 
állapítottak meg.  

28. szakasz 
 

A helyi közösségnek e statútummal összhangban történő megalakításáról szóló jogszabálynak meg kell 
határoznia azt a területet, amelyre a helyi közösség alakul, a helyi közösség megszervezését és az ottani teendők 
ellátásának módját, valamint a működéséhez fontos egyéb kérdéseket. 

 
29. szakasz  

 
A helyi közösségben megalakul a helyi közösség tanácsa, amelynek tagjait a helyi közösség területén 

állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok választják. 
A helyi közösség tanácsának választását a helyi közösség alapszabályával összhangban a Községi 

képviselő-testület elnöke írja ki. 
 30. szakasz  

 
A helyi közösség teendôinek ellátásához szükséges eszközöket a következôk képezik: 
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- a polgárok által helyi járulék útján vagy más módon biztositott eszközök, 
- a helyi közösségnek a helyi közösség alapszabályával összhangban kifejtett tevékenységével megvalósított 
szolgáltatási díjai és egyéb bevételei,  
- a község által a helyi közösségnek a helyi közösség illetve a község fejlesztési terveivel és programjaival 
összhangban átengedett bevételek, 
- a község költségvetésében elôirányozott eszközök, 
- az ajándékok és egyéb eszközök. 

 
31. szakasz 

 
A helyi közösség az alapszabályában és az alapítójogszabályban megállapított jogok és kötelezettségek 

tekintetében jogi személyiséggel bír. 
A helyi közösség a törvényekkel és a képviselő-testületi határozatokkal összhangban szerzi, használja és 

igazgatja az állami tulajdonban levő eszközöket. 
 

32. szakasz 
 

A község a helyi közösséget csupán azt követően szüntetheti meg, ha ahhoz kikérte a helyi közösség 
területén állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok többségének véleményét. 

 
V. A KÖZSÉG SZERVEI 

 
1.A Képviselő-testület 

33. szakasz 
 

A Községi Képviselő-testület a törvényekkel összhangban: 
1. meghozza a község statútumát, ügyrendjét, fejlesztési programját, költségvetését, zárszámadását, 

valamint egyéb határozatokat és jogszabályokat; 
2. rendezési terveket hoz, szabályozza az építési telkek felhasználását; 
3. szabályozza a területén levő települések rendezésének általános feltételeit, a köz- és egyéb területek 

használatát, a parkolóhelyek használatának feltételeit és módját; 
4. szabályozza a települések közterületein és beépítetlen építési telkeken álló építmények építésének 

feltételeit és módját, illetve felállítását és eltávolítását, szabályozza az emberek életét és egészségét, a 
szomszédos építményeket és a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztető építmények 
eltávolításának feltételeit; 

5. meghatározza azokat a területeket, amelyeken az üzleti tevékenység meghatározott válfajai űzhetők, 
valamint a kommunális hulladék tárolásának módját; 

6. szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek ellátását és fejlesztését, szabályozza a 
kommunális tevékenységek ellátásában fölmerülő teendők megszervezésének feltételeit és módját, 
valamint a kommunális tevékenységek ellátását érintő egyéb kérdéseket; 

7. megállapítja a telekrendezési és telekhasználati téritményt, az általa igazgatott lakóépületek 
karbantartásáért fizetendő térítmény mértékét, az üzlethelyiségek és az üzleti tevékenységnek helyet 
adó lakások karbantartási költségei fizetésének mércéit és módját, megállapítja a keresetalapi adókulcs 
nagyságát 

8. helyi kommunális illetékeket vezet be; 
9. szabályozza az utcák és terek, helyi jellegű utak, falusi, mezei és a településeken belüli egyéb 

kategorizálatlan utak építésének és karbantartásának feltételeit, szabályozza az illető utak és utcák 
igazgatását, jóváhagyja az építésüket; 

10. szabályozza a község területén folyó menetrendszerű utasszállítós ellátásának megszervezését és 
módját; 

11. szabályozza az általános és középiskolák építését, felújítását, beruházási és folyamatos karbantartását, 
gondoskodik az általános és középiskolák fölszereléséről, dologi költségeiről és amortizációjáról; 

12. szabályozza az általános iskola székhelyétől négy kilométernél távolabb lakó tanulók utaztatásának 
feltételeit és módját, fogyatékos tanulók esetében pedig az otthonuk iskolától való távolságától 
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függetlenül szabályozza az utaztatásukat, valamint szabályozza az általános iskolába járó fogyatékos 
gyermekek utaztatását, étkeztetését és elhelyezését, ha a község területén nincs megfelelő iskola; 

13. szociális védelmi és társadalmi gyermekvédelmi intézményeket alapít, gondoskodik az építésükről, 
bővítésükről, fölszerelésükről, korszerűsítésükről és működésük feltételeiről; 

14. meghatározza a temetők helyét, szabályozza építésük, védelmük és fenntartásuk feltételeit, 
szabályozza a temetkezés feltételeit és módját és e feltételek megszervezésének módját, illetve a 
művelődéstörténeti hagyományok szempontjából jelentős műemlékek és emlékművek 
karbantartásának feltételeit; 

15. meghozza a mezőgazdasági földterület védelmének, használatának és rendezésének alapjait, 
gondoskodik azok végrehajtásáról, meghatározza az erózióveszélyes területeket, és erózióellenes 
intézkedéseket ír elő; 

16. szabályozza a falusi települések vízvezeték-hálózata építésének és karbantartásának általános 
feltételeit és módját; 

17. jogszabályt alkot a meghatározott természeti javak védelem alá helyezéséről; 
18. községi népszavazást ír ki, dönt a népi kezdeményezésben tett javaslatokról, és megerősíti az önkéntes 

járulékról szóló határozat javaslatát; 
19. létrehozza a községi statútumban megállapított községi szerveket, szervezeteket és szolgálatokat; 
20. megválasztja és fölmenti a Képviselő-testület elnökét és alelnökét, a Végrehajtó Bizottság elnökét és 

tagjait;  
21. kinevezi és fölmenti a Képviselő-testület titkárát; 
22. kinevezi és fölmenti az általa alapított szervezetek igazgató- és felügyelőbizottságát, kinevezi és 

fölmenti az igazgatójukat, jóváhagyja a jogszabályaikat; 
23. felügyeletet gyakorol a községi szervek, közvállalatok és szolgálatok munkája fölött; 
24. gondoskodik az idegenforgalmi helyek rendezésének feltételeiről és a kommunális, sport-, szabadidős 

és az idegenforgalom fejlődését elősegítő egyéb tevékenységek fejlesztéséről és előmozdításáról, 
valamint az idegenforgalmi tájékoztató és propagandatevékenység megszervezésének feltételeiről; 

25. szabályozza a vendéglátóipara, kereskedelmi és kisipari létesítmények nyitvatartását, működésük és 
üzletvitelük egyéb feltételeit, megállapítja a természeti javak, források, közkutak és kifolyók 
használatának feltételeit és igazgatásának módját, dönt a legelő művelési ág megváltozta fásáról; 

26. szabályozza a háziállatok tartásának és védelmének feltételeit, és belföldi forgalomban gondoskodik 
az állatokra elrendelt vesztegzár feltételeiről; 

27. intézkedéseket állapít meg elemi csapások közvetlen veszélye esetére, és intézkedéseket hoz az elemi 
csapások közvetlen következményeinek enyhítésére és elhárítására; 

28. a kivételes és nagy jelentőségű művelődési javak kivételével gondoskodik a művelődési javak 
védelméről és a művészeti alkotótevékenység fejlesztéséről; 

29. könyvtárakat alapít és gondoskodik a könyvek és egyéb kiadványok begyűjtésének, feldolgozásának, 
őrzésének és használatra adásának feltételeiről és a működés feltételeiről; 

30. gondoskodik az általa alapított olyan művelődési intézmények létesítményeinek építéséről, 
feaújításáról és karbantartásáról, amelyekben a község állampolgárai művelődési szükségleteiket 
elégítik ki, gondoskodik a községi jelentőségű művelődési intézmények (művelődési javak 
védelmével foglalkozó intézmény, könyvtárak, színházak, művelődési házak stb.) működtetéséről, 
karbantartásáról és programjának megvalósításáról; 

31. gondoskodik sportlétesímények épatéséről, karbantartásáról és használatáról, határozatokat hoz 
községi jelentőségű sportversenyek és -megmozdulások megszervezéséről és megrendezéséről, 
gondoskodik a község területén működő sportszervezetekben a sportbeli szakemberek munkájának 
feltételeiről; 

32. dönt a más községekkel való együttműködésről; 
33. a törvénnyel összhangban tanácsokat, bizottságokat és egyéb munkatestületeket alakít, megválasztja e 

testületek elnökét és tagjait; 
34. a Szerb Köztársaság kormányának jóváhagyásával megállapítja a községi szervek részére való 

ingatlanbeszerzés éves programját; 
35. a törvényekben és a községi statútumban megállapított egyéb teendőket is ellát. 
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34. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testületnek 41 tagja van. 
A tagok megválasztása a törvénnyel összhangban történik. 
A tagokat a Képviselő-testület által meghatározott választóegységekben választják. 
A választóegységeket úgy kell meghatározni, hogy egy-egy választóegységben megközelítőleg azonos 

számú választó válasszon egy képviselőt. 
 

35. szakasz 
 

A tagokat négy évre választják. 
Az új tagok megbízatása hitelesítésének napján megszűnik az addigi tagok tisztsége. 
Közvetlen háborús veszély vagy háború esetén a Képviselő-testület meghosszabbíthatja a tagok 

megbízatási idejét mindaddig, amíg nem teremtődnek meg a feltételek a tagok megválasztására. 
 

36. szakasz 
 

A tag azon választókerület polgárainak érdekeit képviseli, amelyekben megválasztották, és munkájáért 
nekik felel. 
 

37. szakasz 
 

A tag a törvényekkel, ezzel az alapszabállyal és a Topolyai Községi Képviselő-testület ügyrendjével 
összhangban őt megillető jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel vesz részt a Képviselő-testület 
munkájában. 

A tagoknak jogukban áll a községi szervektől, szervezetektől és szolgálatoktól megkapni a tisztségük 
ellátásához szükséges felvilágosításokat, valamint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdések megoldását 
indítványozni. 

38. szakasz 
 

A Képviselő-testület tagjai volontőr  tisztséget töltenek be. 
Ha a Képviselő-testület külön határozatban úgy dönt, akkor az illető határozatban előírt mércék szerint a 

Képviselő-testület és a munkatestületek tagjainak munkája fizetett is lehet. 
 

39. szakasz 
 

A képviselő-testületi tag nem vonhatő büntetőjogi felelősségre, nem vehető őrizetbe és nem büntethető a 
Képviselő-testületben kifejtett nézetéért vagy leadott szavazatáért. 

 
40. szakasz 

 
A Községi Közigazgatásban foglalkoztatott személy egyidejűleg nem lehet képviselő-testületi tag. 
A Községi Közigazgatásban foglalkoztatott személy képviselői megbízatásának megerősítése napján 

szünetelni kezd a munkaviszonya. 
A Képviselő-testület működése 

 
41. szakasz 

 
A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább háromhavonként egyszer ülésezik, üléseit a Képviselő-

testület elnöke hívja össze. 
A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokat az eseteket kivéve, amikor a Képviselő-testület az 

ülésén zárt ülés megtartásáról hoz határozatot. 
A Képviselő-testület elnöke a kérelem benyújtásától számított tíz napon belül köteles ülést összehívni, 

ha azt a tagoknak legalább egyharmada vagy a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottság kéri írásban. 
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Ha a Képviselő-testület elnöke nem hívja össze tíz napon belül az ülést, akkor az ülést összehívhatja a 
tagok egyharmada vagy a Végrehajtó Bizottság a Képviselő-testület ügyrendjében megállapított módon. 

 
42. szakasz 

 
A Képviselő-testület akkor hozhat döntést, ha ülésén a teljes taglétszám többsége jelen van. 

   A Képviselő-testület a jelen levő tagok szavazattöbbségével dönt, ha törvény nem irányoz elő másféle 
többséget. 

43. szakasz 
 

Határozatok és jogszabályok előterjesztésére a Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága, a Képviselő-
testület által kinevezett tanácsok, bizottságok és ideiglenese munkatestületek, illetve valamennyi képviselő-testületi 
tag jogosult. 

44. szakasz 
 

A Képviselő-testület munkáját, szervezeti felépítését, valamint a képviselői jogok és kötelességek 
megvalósításának módját a Képviselő-testület ügyrenddel szabályozza. 

 
A munkatestületek 

 
45. szakasz 

 
A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása érdekében munkatestületeket: 

tanácsokat és bizottságokat alakíthat. 
A tanácsokba és bizottságokba a képviselőkön kívül bizonyos számú állampolgár is taggá választható.  
A tanács, illetve bizottság elnökét a képviselők köréből kell kinevezni. 
A tanácsok és bizottságok tagjait a Képviselő-testület megbizatásí idejére választják, de annak letelte 

előtt is felmenthetők tisztségük alól. 
A munkatestületeket a Képviselő-testület ügyrendjével összhangban kell megalakítani, abban kell 

meghatározni hatáskörüket, összetételüket, megválasztásuk módját és időtartamát. 
A Képviselő-testület külön aktussal egyéb ideiglenes munkatestületeket is alakíthat a hatáskörébe 

tartozó meghatározott kérdések áttekintésére. 
46. szakasz 

 
A Képviselő-testületnek elnöke és két alelnöke van, akiket 4 évre a képviselők köréből választ. 

 
A Képviselő-testület elnöke 

 
47. szakasz 

 
A Képviselő-testület elnöke: 
1. képviseli a Képviselő-testületet és eljár nevében,  
2. képviseli a községet és eljár nevében, 
3. beterjeszti a Képviselő-testület munkaprogramját,  
4. megszervezi a Képviselő-testület munkáját, 
5. összehívja a Képviselő-testület ülését,  
6. előterjeszti az ülés napirendjét, 
7. elnököl a Képviselő-testület ülésén, 
8. gondoskodik a Képviselő-testület munkájának nyilvánosságáról,  
9. aláírja a Képviselő-testület aktusait és az ülések jegyzőkönyveit,  
10. felügyeli a képviselő-testületi határozatok végrehajtását, 
11. a statútumban, a Képviselő-testület határozataiban és ügyrendjében előirányzott egyéb teendőket is 

végez. 
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48. szakasz  
 

A Képviselő-testület az elnököt titkos szavazással választja meg.  
Elnökjelöltet legalább 10 képviselő állithat.A javaslatot írásos formában, indoklással ellátva kell 

benyújtani. 
Egy képviselő csak egy jelölt állításában vehet részt. 
A Képviselő-testület elnökévé az a jelölt lesz megválasztva, aki megkapja az összes képviselő 

szavazatának többségét. 
Ha több jelöltet állítottak, és egyikük sem kapta meg a szükséges többséget, a választást megismétlik a 

legnagyobb számú szavazatot kapott két jelölt között. 
Ha a második szavazási fordulóban sem választják meg a Képviselő-testület elnökét, akkor az egész 

választási eljárást meg kell ismételni. 
 

49. szakasz 
 

Az elnök munkájáért a Képviselő-testületnek felel. 
Az elnök tisztsége idő előtt lemondással és felmentéssel szűnik meg.  
Felmentését legalább,  10 képviselőnek kell indítványoznia. 
Az indítványt írásban és kötelezően indoklással kell benyújtani. 

 
  A  K é p v i s e l ő-t e s t ü l e t   a l e l n ö k ei 

 
50. szakasz 

 
A Képviselő-testület alelnökei bizonyos szakterületeken segítik a Képviselő-testület elnökét a 

hatáskörébe tartozó teendők végzésében.  
A Képviselő-testület alelnökei helyettesítik az elnököt annak ideiglenes akadályoztatása esetén. 
A Képviselő-testület alelnökei munkájukért a Képviselő-testületnek felelnek. 

 
 51. szakasz 

 
A Képviselő-testület alelnökeit a Képviselő-testület elnökének választására érvényes eljárással és 

módon választják. 
 

52. szakasz 
 

A Képviselő-testület alelnökeinek tisztsége idő előtt lemondással és felmentéssel szűnik meg.  
 A Képviselő-testület alelnökei a Képviselő-testület elnökének felmentésére előirányzott módon és 
eljárással menthetők fel. 

 
A  K é p v i s e l ő-t e s t ü l e t  t i t k á r a 

 
53. szakasz 

 
A Képviselő-testületnek titkára van, akit a Képviselő-testület elnökének javaslatára négyéves 

megbízatási időszakra neveznek ki. 
A Képviselő-testület titkára a törvénnyel összhangban a Községi Közigazgatásnak is titkára. 
Titkárrá olyan személy nevezhető ki, aki jogtudományi egyetemi végzettséggel, az állami szervekben 

végzett munkához előírt szakvizsgával és legalább hatévi gyakorlattal rendelkezik.  
Munkájáért a titkára Képviselő-testületnek és a Végrehajtó Bizottságnak tartozik felelősséggel. 
A titkár megbízatása a kinevezési idejének letelte előtt a törvényben előirányzott esetekben szűnik meg.  
A titkár kinevezésének és fölmentésének eljárását a Képviselő-testület ügyrendje szabályozza. 
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54. szakasz 
 

A Képviselő-testület titkára gondoskodik a Képviselő-testület és munkatestületei üléseinek időben 
történő előkészítéséről, a képviselő-testületi ülések anyagának kézbesítéséről, gondoskodik arról, hogy a 
Képviselő-testület ülése ezzel a statútummal és a Képviselő-testület ügyrendjével összhangban folyjék le, 
gondoskodik a képviselő-testületi tagok jogainak érvényesítéséről és a képviselő-testületi munka nyilvánosságának 
érvényesüléséről, a Képviselő-testület elnökének felhatalmazásával és meghagyása nyomán okmányokat ír alá, 
dönt a Topolya község szerveinek és szervezeteinek szükségleteit szolgáló kisebb értékű felszerelés és fogyóanyag 
beszerzéséről és elidegenítéséről, valamint egyéb olyan teendőket végez, amelyekkel a Képviselő-testület, annak 
munkatestülete és a Képviselő-testület elnöke megbízza. 

 
A  V é g r e h a j t ó   B i z o tt  s á g  

 
55. szakasz 

 
A Végrehajtó Bizottság:  

1.  végrehajtja a Képviselő-testület határozatait és egyéb jogszabályait, illetve gondoskodik a 
végrehajtásukról; 

2. dönt a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes kérdésekről a községi szervezetek, közvállalatok 
és szolgálatok működésének ellenőrzésével kapcsolatban, amelyre a Képviselő-testület felhatalmazza; 

3. javaslatot tesz egyes kérdések megoldásának módjára, amelyekről a Képviselő-testület dönt, valamint 
a Képviselő-testület által meghozandó jogszabályokat terjeszt elő; 

4. véleményezi azoknak a határozatoknak és egyéb jogszabályoknak a javaslatát, amelyeket más 
javaslattevők terjesztenek a Képviselő-testület elé; 

5. javaslatot tesz a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes kérdések megoldásának módjára;  
6. utasításokat és egyéb jogaszályokat hoz a Képviselő-testület határozatainak végrehajtására; 
7. megállapítja a Községi Közigazgatás, a szervezetek és szolgálatok belső szervezeti felépítésének 

elveit; 
8. meghozza a munkájáról szóló ügyrendet; 
9. dönt a Községi Közigazgatás, illetve a vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek hatásköri 

összeütközésében, ha azok a Képviselő-testület határozata alapján az állampolgárok, jogi személyek 
vagy egyéb ügyfelek egyedi jogairól döntenek; 

10. fellebbezésekről és kifogásokról másodfokú szervként dönt, amennyiben azt községi határozat 
előirányozza;  

11. dönt a Községi Közigazgatás titkárának az eljárásból való kizárásáról; 
12. dönt a Topolya község által használt állami tulajdonban levő ingatlanok használatba, illetve 

bérbeadásáról, valamint a használatba adási, illetve bérbeadási szerződés felmondásáról és ezen 
ingatlanok jelzáloggal való terheléséről;. 

13. Topolya község szervei és szervezetei között használatra elosztja a hivatali épületeket és hivatali 
helyiségeket; 

14. a Szerb Köztársaság kormányának jóváhagyásával dönt a Topolya község szerveinek és 
szervezeteinek szükséges nagyobb értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről; 

15. értékre való tekintet nélkül dönt a Topolya község szerveinek és szervezeteinek szükséges 
szállítóeszközök beszérzéséről és elidegenítéséről, egyben pedig megállapítja azok használatának 
módját és feltételeit; 

16. jelen statútumban, községi határozatokban, jogszabályokban és törvényben megállapított egyéb 
teendőket is ellát. 

56. szakasz 
 

      A Végrehajtó Bizottságnak elnöke, két alelnöke és hat tagja van. 
A Végrehajtó Bizottság elnökét, alelnökeit és tagjait a Képviselő-testület választja. 
A Végrehajtó Bizottság elnökét a Képviselő-testület elnöke jelöli. 
A Végrehajtó Bizottság elnökjelöltje a Képviselő-testület elnökével egyetértésben jelöli a Végrehajtó 

Bizottság alelnökeit és tagjait. 
A Végrehajtó Bizottság elnöke, alelnökei és tagjai egyidejűleg tagok lehetnek a Képviselő-testületben is. 
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A Végrehajtó Bizottság elnökét, alelnökeit és tagjait négy évre választják és fölmenthetők a 
megválasztási idejük letelte előtt. 

57. szakasz 
 

A Végrehajtó Bizattság elnökét titkos szavazással választják.  
A Végrehajtó Bizottság elnökévé az a jelölt lesz megválasztva, aki megkapja az összes képviselő 

szavazatának többségét. 
Ha több jelöltet állítottak, és egyikük sem kapta meg a szükséges többséget, a választást megismétlik a 

legnagyobb számú szavazatot kapott két jelölt között. 
Ha a megismételt szavazáson sem választják meg a Végrehajtó Bizottság elnökét, akkor az egész 

eljárást meg kell ismételni. 
58. szakasz 

 
A Végrehajtó Bizottság alelnökeit és tagjait a Képviselő-testület nyílt szavazással választja, amennyiben 

nem dönt másként.  
A Végrehajtó Bizottság alelnökeinek és tagjelöltjeinek száma megfelel a választandó tagok számának. 
A Végrehajtó Bizottság alelnökei, tagjai akkor tekintendők megválasztottnak, ha a képviselők teljes 

létszámához viszonyított többség a tagok megválasztására szavazott. 
 

59. szakasz 
 

A Végrehajtó Bizottság és minden tagja a Képviselő-testületnek tartozik felelősséggel a munkájáért. 
A Végrehajtó Bizottság vagy valamelyik tagja fölmenthető a megválasztási idejének letelte előtt a 

Végrehajtó Bizottság elnökének vagy a községi képvisélök legalább egyharmadának megindokolt javaslatára, a 
megválasztásukkal azonos módon. 

A felmentési javaslatról vitát kell nyitni. 
A Végrehajtó Bizottságnak vagy valamelyik tagjának fölmentéséről szóló határozat akkor tekintendő 

elfogadottnak, ha a képviselők teljes létszámához viszonyított többség megszavazza. 
A Végrehajtó Bizottság és valamennyi tagja lemondhat. 
A Végrehajtó Bizottság elnökének lemondása vagy fölmentése maga után vonja a teljes Végrehajtó 

Bizottság lemondását. 
A fölmentett vagy lemondott vagy a Képviselő-testületnek az idő előtti választások kiírása 

következtében történt feloszlatása miatt megbízatását vesztett Végrehajtó Bizottság az új Végrehajtó Bizottság 
megválasztásáig hivatalban marad. 
 

60. szakasz 
 

A Végrehajtó Bizottság munkájának megszervezését és módszerét a Képviselő-testület határozata és a 
Végrehajtó Bizottság munkájáról szóló ügyrend szabályozza. 
 

A  K ö zs é g i   K ö z i g a z g a t á s 
61. szakasz 

 
A Községi Közigazgatás 
- közvetlenül végrehajtja a Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság előírásait és egyéb 

jogszabályait,  
- ellátja a Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság által megállapított szakmai és egyéb teendőket, 
- ellátja a Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság előírásainak és egyéb jogszabályainak 

végrehajtása fölötti igazgatási felügyelet teendőit. 
A Községi Közigazgatás végrehajtja a köztársasági törvényeket és egyéb olyan előírásokat, amelyeknek 

végrehajtásával a községet bízták meg. 
A hatáskörébe tartozó teendőket illető felhatalmazásait a Községi Közigazgatás a községi 

jogszabályokkal összhangban a törvények és egyéb előírások alkalmazásával gyakorolja. 
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62. szakasz 
 

A Képviselő-testület titkára egyben titkára a Községi Közigazgatásnak is.  
A Községi Közigazgatás munkáját a Községi Közigazgatás titkára irányítja. 
A Községi Közigazgatás titkára egybehangolja a Községi Közigazgatás munkáját, és gondoskodik 

egészként való működéséről, gondot visel a közigazgatás munkájának törvényességére, hatékonyságára, 
gazdaságosságára, felfüggeszti a Községi Közigazgatási szervek igazgatási eljáráson kívül hozott töménytelen 
rendelkezéseinek végrehajtását, dönt a Községi Közigazgatás egyes szervezési egységeinek hatásköri 
összeütközése esetén, aláírja a Községi Közigazgatás szerveinek hatáskörébe tartozó okmányokat, dönt a Községi 
Közigazgatásban működő hivatalos személyek eljárásból való kizárásáról. 

Munkájáért és a Községi Közigazgatás munkájáért a titkár a Képviselő-testületnek és a Végrehajtó 
Bizottságnak tartozik felelősséggel. 

 
63. szakasz 

 
A Községi Közigazgatás megszervezését és munkáját a Képviselő-testület a törvénnyel 

összhangban határozattal szabályozza. 
 

64. szakasz 
 

A község vagyonjogi érdekeinek védelmével kapcsolatos teendőket a községi titkár vagy az általa 
felhatalmazott személy látja el. 

Az állampolgároknak jogaik érvényesítéséhez a közigazgatás jogsegélyszolgálata nyújt jogi segítséget. 
A Képviselő-testület, a Végrehajtó Bizottság és ezek munkatestületei üléseinek előkészítésével és 

megszervezésével; az anyagok és határozattervezetek előkészítésével kapcsolatos teendőket a Képviselő-testület 
szakszolgálata látja el. 

 
VI  HATÁROZATOK ÉS EGYÉB AKTUSOK 

 
65. szakasz 

 
A Képviselő-testület határozatokat, más általános és egyedi aktusokat, végzéseket, 

záróhatározatokat és ajánlásokat hoz meg. 
A Képviselő-testület Végréhajtó Bizottsága szabályzatokat, rendeleteket, utasításokat, végzéseket 

és záróhatározatokat hoz meg. 
A Községi Közigazgatás szabályzatokat, rendeleteket, utasításokat, végzéseket és 

záróhatározatokat hoz meg. 
 

66. szakasz 
 

 A Képviselő-testület statútumát, határozatait, általános és egyedi aktusait szerb és magyar nyelven 
közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

A Végrehajtó Bizottság és a Községi Közigazgatás aktusait akkor kell közzétenni, ha azt az illető aktus 
előirányozza. 

VII. A STATÚTUM MÓDOSÍTÁSA 
 

67. szakasz 
 

  A statútum módosítását legalább 300 választó, legalább 10 képviselő vagy a Végrehajtó Bizottság 
indítványozhatja.   

A statútummódosítási javaslatról a Képviselő-testület a képviselők összes számához viszonyított 
szavazattöbbséggel dönt. 
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68. szakasz 
 

Ha a Képviselő-testület elfogadja a felhatalmazott javaslattevő indítványát, határoz a statútummódosítás 
megkezdéséről, meghatározza a statútumjavaslat, illetve a módosítás és kiegészítés kidolgozásának módját és 
eljárását. 

 
69. szakasz 

 
A statútumügyi bizottság javaslatára a Képviselő-testület megerősíti a statútumot módosító aktus 

tervezetét, és társadalmi vitára bocsátja azt. 
A társadalmi vita lebonyolítása után a statútumügyi bizottság megerősíti a statútumot módosító aktus 

javaslatát. 
Az esetben, ha a statútumot a törvénnyel való egybehangolás végett kell módosítani, a statútumügyi 

bizottság előzetes eljárás lebonyolítása nélkül benyújthatja a Képviselő-testületnek a statútumot módosító aktus 
javaslatát. 

70. szakasz 
 

A Képviselő-testület a statútumot módosító aktust a képviselők összes számához viszonyított 
szavazattöbbséggel fogadja el. 

 
VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

71. szakasz 
 

A Képviselő-testület a jelen statútum hatályba lépését követő 6 hónapon belül egybehangolja a 
határozatokat, az előírásokat és egyéb általános aktusokat ezzel a statútummal. 
 

72. szakasz 
 

Jelen statútum 34. szakaszának 1. bekezdésében foglalt rendelkezés a következő önkormányzati 
választásoktól lép hatályba. 

73. szakasz 
 

 A jelen statutum hatálybalépésével  érvényét veszti Topolya község Képviselő-testületének A Topolya és 
Kishegyes községek vagyonjogi ügyészségéről szóló 1993. 01. 29-i 021-3/93-II sz. határozata (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2/93 szám). 

74. szakasz 
 

 A jelen statútum hatályba lépésével érvényét veszti Topolya község statútuma és a módositásáról és 
kiegészitéséről szóló határozatok (Topolya Község Hiv. Lapja, 8/91, 3/92, 1/97, 7/99 és 5/2000 szám). 
 

75. szakasz 
 

Topolya község statútuma a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételtől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 

 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Topolya Község Képviselő-testülete 
Szám:  110-11/2001-I Bábi Attila s.k., s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26. elnöke 

 

  



Број 7. 26.  07.  2001. СТРАНА  104.  OLDAL 2001.  07.  26.              7.  szám 

49.  
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 99/49 és 2001/27 szám) 14. és 173. 
és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/4-Tisztázott szöveg és 2000/5 szám) 5. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2001. július 26-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG JELKÉPEIRŐL 
 

1. szakasz 
 

 E határozat megállapitja Topolya község jelképeinek formáját és tartalmát, valamint használatának 
feltételeit és módját. 
 

2. szakasz 
 

 A jelképek kifejezésre juttatják Topolya község történelmi, kulturális, gazdasági és földrajzi 
sajátosságát. 
 

3. szakasz 
 

 Topolya község jelképe Topolya község cimere és diszpecsétje. 
 Az 1. bekezdés szerinti jelképek csak az állami jelképek mellett használhatók. 
 

4. szakasz 
 

 Topolya község cimere pajzs alakú, és kék szinű. Csúcsán gyöngyökkel és drágakövekkel ékesitett 
öt ágú aranykorona van. 
 A pajzs közepén fehér szinű ekevason álló, sárga szinű oroszlán van, balfelé fordulva, előre néző 
tekintettel. Jobb mancsában három buzakalászt tart. 
 

5. szakasz 
 

 Topolya község cimerét ki kell függeszteni Topolya község Képviselő-testületének épületén, és a 
Községi Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság üléseinek megtartására szolgáló teremben. 
 Az egyéb állami szervek, a község által alapitott intézmények és közvállalatok, és azon vállalatok 
és szervezetek épületein, amelyeknek székhelye Topolya községben van, a cimer kifüggeszthető olyan 
módon és feltételekkel, amelyeket Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága  határoz 
meg a törvénnyel összhangban. 
 

6. szakasz 
 

 Topolya község cimerét a Községi Képviselő-testület elnöke, a Végrehajtó Bizottság elnöke és a 
Községi Képviselő-testület titkára használhatja, a hivatali teendőinek és feladatainak teljesitésével 
kapcsolatos  protokolláris levelezésben. 
 

7. szakasz 
 

 Topolya község cimerének diszitő elemként való használata is jóváhagyható, ha ez Topolya 
községnek érdekében áll, e határozat 5. szakaszának 2. bekezdésével összhangban. 
 Az e szakasz 1. bekezdése szerinti cimerhasználat időtartama korlátozható. 
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8. szakasz 

 
 A Topolya község cimerének használata iránti keresetekről a Községi Képviselő-testület 
Végrehajtó Bizottsága dönt. 
 A cimer használata iránti keresethez mellékelni kell a használat módjának technikai leirását és a 
használat célját. 
 

9.  szakasz 
 

 A Topolya község cimerének használatát engedélyező végzésekről külön nyilvántartást kell 
vezetni, s ezeket a végzéseket Topolya község Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. 
 

10. szakasz 
 

 Topolya község diszpecsétje kör alakú. A körben a pecsét széle mentén „SIGILLUM OPPIDI 
TOPOLA 1806” felirat áll.. A pecsét szegélykörét buzakalászok és buzamagok, belső körét pedig stilizált 
pontok képezik. Benne öt ágú korona van. A korona alatt ekevason álló oroszlán van, balfelé fordulva, 
előre néző tekintettel. Jobbjában három buzakalászt tart. Az oroszlán feje és a korona között jobbra 
egységes fűzérbe öltött makktermés, balra pedig dohányfűzér van. 
 A pecsét átmérője 60 mm.  
 

11. szakasz 
 

 Topolya község diszpecsétjét az okleveleken, a hazai és külföldi testvérvárosokkal vagy 
községekkel kötött megállapodásokon, a Községi Képviselő-testület vagy szervei által adományozott vagy 
kiadott ünnepélyes okmányokon és aktusokon pecsétviaszba vagy hasonló alkalmas anyagba kell 
nyomatni. 

12. szakasz 
 

 E határozat végrehajtása felett a felügyeletet a kommunális ügyekre illetékes igazgatási szerv 
gyakorolja. 

13. szakasz 
 

 Szabálysértésért 3.000,00 – 50.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható a jogi személy, ha: 
 
1. Topolya község cimerét a Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága által 

meghatározott móddal és feltételekkel ellentétben függeszti ki az épületre, 
2. Topolya község cimerét e határozat 7. szakaszának rendelkezéseivel ellentétben diszitőelemként 

használja. 
14. szakasz 

 
 Szabálysértésérét 300,00 – 3.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható a jogi személy felelős 
személye és a természetes személy, ha Topolya község cimerét e határozat 5. szakaszának rendelkezéseivel 
ellentétben használja. 

15. szakasz 
 

 E határozat hatálybalépésének napján hatályát veszti: 
 1. A Topolya község cimeréről szóló határozat (Topolya Község Hiv.Lapja, 82/6 szám), 
 2. A Topolya község cimerének és pecsétjének használatáról szóló határozat (Topolya Község Hiv. 
Lapja, 82/11 szám). 
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16. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és a helyi önkormányzat ügyeiben illetékes minisztérium jóváhagyásának napjától kezdve kell 
alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-9/2001-I Bábi Attila s.k., s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26. elnöke 
  
50. 
 

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. július 26-i ülésén, meghozta 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

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. 

 
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. 
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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. 

A kutyatartó köteles a kutyáját a törvénnyel összhangban beoltatni. 
 

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. 
 

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. 

  



Број 7. 26.  07.  2001. СТРАНА  108.  OLDAL 2001.  07.  26.              7.  szám 

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 Jovan J. Zmaj, a Bólyai 
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 – a 11. szakasz szerinti 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 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

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: 
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 - 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, 
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. 
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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, és 
2002. január 1-jétől alkalmazandó, kivéve 12. szakaszának a meglevő létesítményekre vonatkozó 
rendelkezéseit, amelyeket 2005. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 501-59/2001-I Bábi Attila s.k.,   
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26. elnöke 
 
51. 
 A terület- és teleüléstervezésről 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. július 26-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI 1. SZ. TELEKTÖMB EGY RÉSZE RENDEZÉSI 
TERVÉNEK ELKÉSZITÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 El kell késziteni Topolya 1.sz. telektömbje egy részének rendezési tervét (a továbbiakban: 
rendezési terv), e területnek a város központi funkcióinak, különösen felvonulási terének rendeltetésére 
való beállitása végetti rendezéséhez, szervezéséhez és hasznositásához szükséges feltételek biztositása 
céljából. 
  

2. szakasz 
 

 A rendezési tervet a Topolya város központi részében fekvő azon területre kell előkésziteni, 
amelyet Topolya általános rendezési terve a város központi tartalmainak elhelyezésére irányoz elő, és 
határa: 
 - északon a katolikus templom komplexuma, 
 - nyugaton a Titó m. u. (M-22-es út), 
 - délen a Vajdasági Bank épületét érintő Gyalogutca, 
 - keleten a Nikola Tesla utca. 
 Ez a terület a Topolya-városi i.k. következő parcelláiból áll: 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 
4474, 7308 (Titó m.u.) és 7475 (N.Tesla u.). 
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3. szakasz 
 

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

4. szakasz 
 

 A terv elkészitésére Topolya és Kishegyes községek topolyai, Tito m. u. 39. h.sz. alatti 
Településrendezési Kv-át jelöljük ki.  
 

5. szakasz 
 

 A rendezési terv elkészitésére az eszközöket a rendezési terv megrendelője: a topolyai 
Településrendezési, Útgazdálkodási és Közművesitési Kv biztositja. 
 

6. szakasz 
 

 A rendezési terv elkészitésének tartama alatt az ingatlanforgalom és az urbanisztikai és épitési 
engedélyek kiadása a 2. szakaszban foglalt parcellákat illetően tilos. 

 
7. szakasz 

 
 A rendezési terv tervezetét közszemlére kell bocsátani. 
 A közszemlére tétellel egyidejűleg a szakmai vitát is le kell folytatni. 
 A rendezési terv tervezetének közszemlére tételét és szakmai megvitatását legkésőbb 15 nappal a 
közszemlére tétel és a szakmai vita kezdete előtt a napi- és a helyi lapokban szerb és magyar nyelven ki 
kell hirdetni. 

8. szakasz 
 

 A rendezési terv elkészitéséről szóló határozatot és a tárgyát képező terület alapvető grafikai 
ábráziolását az elfogadásától számitott 15 napon belül meg kell küldeni a belgrádi Településrendezési, 
Lakásügyi-Közművesitési és Épitésügyi Minisztériumnak. 
 

9. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 350-8/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26.  elnöke 
 
  
52. 
 
 A terület- és településtervezésről és –rendezésről szóló törvény (SZK Hiv. Kölönye, 95/44 és 
97/16 szám) 27. szakasz 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. július 26-i ülésén, 
meghozta e 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A ZOBNATICAI MESTERSÉGES TÓ ÉS KÖRNYÉKE 

ÁLTALÁNOS TÁJRENDEZÉSI TERVÉNEK  ELKÉSZITÉSÉRŐL 
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1. szakasz 
 

 El kell késziteni a Zobnaticai mesterséges tónak és környékének általános tájrendezési tervét (a 
továbbiakban: általános rendezési terv), a terület szervezéséhez, rendezéséhez és hasznositásához, továbbá 
a különféle rendeltetésű, elsősorban: idegenforgalmi, vendéglátási, mező- és erdőgazdasági, vadászati és 
halászati, vizhasznositási, sportolási és hasonló célokra szolgáló létesitmények épitéséhez szükséges 
feltételek biztositása céljából. 
 

2. szakasz 
 

 Az általános rendezési tervvel felölelt terület kb. 600 ha, és határa: 
 - keleten az M-22-es főút, 
 - északon az M-22-es főutat Karadjordjevo településsel összekötő út, 
 - nyugaton a Mezőgazdasági iskolától a Művésztelephez vezető út, 
 - délen Topolya város épitési körzetének határa. 
 

3. szakasz 
 

 Az általános rendezési terv kidolgozója az ilyen fajta teendőkre bejegyzett és megfelelő licenccel 
rendelkező településrendezési közvállalatok egyike lesz, amelyet Topolya és Kishegyes községek topolyai 
Településrendezési Kv-a révén kell biztositani. 
 

4. szakasz 
 

 Az általános rendezési tervet e határozat meghozatalától számitott 90 napon belül kell elkésziteni. 
 

5. szakasz 
 

 Az optimális rendezési megoldásokat Topolya község illetékes szerveivel, továbbá a terület 
előirányozott rendeltetéséhez kötődő tevékenységet folytató és az iránt érdeklődést tanúsitó vállalatokkal 
együttműködve kell kiválasztani. 
 

6. szakasz 
 

 Az általános rendezési terv kidolgozására az eszközöket a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási 
és Közművesitési Kv biztosítja. 
 

7. szakasz 
 

 Az általános rendezési terv elkészitésével felölelt területen az épitési telek és egyéb földterület 
forgalmazása, valamint urbanisztikai és épitési engedélyek kiadása a terv meghozataláig, de legfeljebb e 
határozat meghozatalától számitott 6 hónapig tilos. 
 

8. szakasz 
 

 Az általános rendezési terv tervezetét a Községi Közigazgatás településrendezési, kommunális 
gazdasági, vagyonjogi és harmadlagos tevékenységügyi osztályának helyiségeiben 30 nap tartamú 
közszemlére kell bocsátani, és erről a polgárokat legalább 15 nappal a közszemlére bocsátás előtt a 
tömegtájékoztatási eszközök útján szerb és magyar nyelven értesiteni kell. 
 Az értesitésnek tartalmaznia kell az általános rendezési tervre vonatkozó adatokat, közszemlére 
tételének és nyilvános megvitatásának helyét és idejét, a rá vonatkozó észrevételek, szakmai vélemények 
és javaslatok előterjesztésének módját és határidejét. 
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9. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 350-9/2001-IV Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26.  elnöke 
 
  
53. 
 

 A társadalmi gyermekjóléti törvény (SzK Hiv. Lapja 92/49, 93/29, 93/53, 93/67, 94/28, 94/47, 
94/48, 96/25, 01/29 és 01/38 szám) 45. szakaszának 3. bekezdése A gyermekintézmények hálózatának 
meghatározására szolgáló kritériumokról szóló rendelet (SzK Hiv. Közlönye, 92/75 és 96/6 szám) 2. 
szakasza 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. јúlius 26 -i ülésén, 
meghozta e  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG ISKOLÁSKOR ELŐTTI  INTÉZMÉNYEINEK 
HÁLÓZATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
A Topolya község iskoláskor előtti  intézményeinek hálózatáról szóló határozatban ((Topolya 

község Hiv. Lapja, 93/5 szám) a 3. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulata így módosul: „a gyermekek 
félnapi elhelyezésére napi 5 óra tartamban”. 
 

2. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 
2001. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 60-7/2001-III-01 Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26. elnöke 
 
54. 
 
 A Topolya monográfiájának kiadásáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 99/1 szám) 5. 
szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.Lapja, 2000/4 – Tisztázott szövet és 2000/5 
szám) 29. szakaszának 28. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. július 26-i ülésén, 
meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA MONOGRÁFIÁJA KIADÓTANÁCSA ÉS SZERKESZTŐ- 
BIZOTTSÁGA TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 
 

 Topolya monográfiájának kiadótanácsába kinevezzük: 
 
1. Bábi Attilát   
2. Dudás Aleksandart,   
3. Ádor Pált  
4. Dragoslavić Dragant,  
5. Desimir Čolićot,  
6. Mánity Istvánt,  
7. Balassa Endrét,  
8. Szombathy Zoltánt 
9. Miodrag Pejovićot, 
10. Jovan Terzićet 
11. Miso Mudrinićot 
12. Sörfőző Károlyt 
13. Egeresi Sándort 
14. Rind Istvánt 
15. Fehér Lászlót 

 
II. 
 

 Topolya monográfiájának szerkesztőbizottságába kinevezzük: 
 
1. Dr. Harkai Imrét, elnöknek,  
2. Vojnics Tivadart, titkárnak 
3. Dr. Pénovátz Antalt, tagnak 
4. Dr. Virág Gábort, tagnak 
5. Milivoj Vuletint, tagnak 
6. Nagy Tibort, tagnak 
7. Janjić Brankot, tagnak 

 
III. 

 
 E végzéssel A Topolya monográfiája kiadótanácsa és szerkesztőbizottsága tagjainak kinevezéséről 
szóló 1999. 03. 09-i 02-4/99-I sz. végzést (Topolya község Hiv. Lapja, 99/1 szám) hatályon kivül 
helyezzük. 

 
IV. 

 
 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-33/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26. elnöke 
 
55. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 91/42 szám) 18. szakasza, A Topolya 
Község  Iskoláskor Előtti Gyermekintézményének alapitásáról szóló határozat (Topolya község Hiv.Lapja, 
93/5 szám) 8. 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. július 26-i ülésén, meghozta e 
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V É G Z É S T 

 
A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

M.B. IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 CSERNEK MAGDOLNA  topolyai lakost a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény m.b. 
igazgatójává a 2002.07.1-jéig terjedő időszakra kinevezzük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 60-4/I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26 elnöke 
  
56. 
  

A Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési Kft. Közvállalatának 
alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/4 szám) 5. szakasza 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. július 26-i ülésén, meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS 
-RENDEZÉSI KFT. KÖZVÁLLALATA MB. IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 KUCSERKA LENGYEL DOROTTYA topolyai okl. kertészmérnököt Topolya és Kishegyes 
községek Településtervezési és –rendezési Kft. Közvállalatának mb. igazgatójává 2001. július 12-i 
hatállyal egy évig terjedő időszakra kinevezzük. 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-34/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2001. 07. 26. elnöke 
 
 
57. 

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) 16. szakasza 
alapján, a topolyai Községi Közigazgatás titkárának javaslatára, Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Bizottsága meghozta az alábbi  
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V É G Z É S T 

 
A TITKÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉS-  ÉS ÉPITÉSÜGYI TANÁCSOSÁNAK 

- A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, KOMMUNÁLIS GAZDASÁGI, VAGYONJOGI ÉS 
HARMADLAGOSTEVEÉKENYSÉG-ÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 ŠILOBAD RADMILA  okleveles műépítészmérnököt, a topolyai Községi Közigazgatás 
dolgozóját, a  titkár településrendezés-  és épitésügyi tanácsosának - a Településrendezési, Kommunális 
Gazdasági, Vagyonjogi és Harmadlagosteveékenység-ügyi Osztály vezetőjének  tisztségéből 2001. május 
31-i hatállyal felmentjük. 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 02-24/2001-I Dudaš Aleksandar, s.k., 
Topolya,       a Végrehajtó Bizottság 
2001. 05. 16. elnöke 
 

 
58. 
 
 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) 16. 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 MB. TANÁCSOSÁNAK – AZ ÉPITÉS-, LAKÁSKEZELÉS ÉS KÖZMŰVESITÉS, 

MEZŐGAZDASÁG, MAGÁNVÁLLALKOZÁS- ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY 
MB. OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 PRICA VESNA jogászt a topolyai Községi Közigazgatás dolgozóját a titkár mb. tanácsosává - az 
Épités-, Lakáskezelés és Közművesités, Mezőgazdaság, Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi Osztály mb. 
osztályvezetőjévé 2001. május 31-i hatállyal kinevezzük. 

 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 02-25/2000-I Dudaš Aleksandar, s.k., 
Topolya,  a Végrehajtó Bizottság 
2001. 05. 16. elnöke 
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59. 

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. május 22-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 nyilvántartott 
 6592. parcellaszám alatti 00-07-38 ha, 
 6594. parcellaszám alatti 00-08-20 ha, és 
 6603/2. parcellaszám alatti 00-14-06 ha területű 
beépitetlen épitési telket használatba adjuk a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesitési 
Közvállalatnak piaci létesítmények és kisérő infrastruktura 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 közművesíti 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-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 46-6/2001-IV Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2001. 05. 22. Végrehajtó Bizottságának elnöke 
 
 
60. 
 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2000/4 – tisztázott szöveg és 2000/5 
szám) 55. és  Topolya község Képviselő-testülete  Végrehajtó Bizottsága ügyrendjének (Topolya község 
Hiv. Lapja, 95/1 szám) 7. és 8. szakasza alapján, Topolya Község Végrehajtó Bizottsága, a 2001. június 
28-i ülésén, meghozta a következő  
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V É G Z É S T 
 

AZ ELEMI CSAPÁS OKOZTA KÁRT MEGÁLLAPITÓ  
KÖZSÉGI BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Az elemi csapás-jégverés következtében Topolya község területén keletkezett kár megállapítása 
végett megalakítjuk az Elemi Csapás Okozta Kárt Megállapító Községi Bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság). 
 

II. 
 

 Kinevezzük a Bizottság tagjait: 
1. Fermanović Borivoje elnök,  
2. Vukosavljević Živojin tag  
3. Pevec Aleksandra tag  
4. Sabli Károly tag,  
6. Marković Žarko tag,  
7. Dvornić Radеnko tag 
8. Dukić Milan tag, 
9. Rakk Lajos tag, 
10. Despotović Jovo tag, 
11. Méheskei Kiss János tag, 
12. Stanković Borislav tag, 
13. Sétáló János tag 
14. Jelić Luka tag, 
15. Petković Milimir tag, 
16. Provči Đuro tag, 
17. Mastilović Nenad tag, 
18. Kljakić Predrag tag, 
19. Faragó Lajos tag. 
 

 
III. 

 
 A Bizottság feladata és teendóje az elemi csapás Topolya község területén előállt 
következményeinek megállapítása és nyilvántartásba vétele, valamint az erről szóló elaborátum eljuttatása 
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságához és a Tartományi Mezőgazdasági 
Titkársághoz. 
 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 02-18/2001-I Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya,  a Községi Képviselő-testület 
2001. 06. 28. Végrehajtó Bizottságának elnöke 
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61. 
 
 A topolyai Községi Képviselő-testület ügyrendje 33. szakaszának 2. bekezdése alapján a 
Választási és Kinevezési Bizottság a 2001. július 25-én megtartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL VÁLASZTOTT ÉS KINEVEZETT 

SZEMÉLYEK TÉRÍTMÉNYEINEK ÉS EGYÉB KÖLTSÁGEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

1. pont 
 

 E végzés megállapítja: 
 - a Községi Képviselő-testület képviselőinek, és  
 - a Községi Képviselő-testület munkatestületei tagjainak, illetve a Községi Képviselő-testület által 
választott és kinevezett személyeknek  a Községi Képviselő-testület és munkatestületeinek munkájában 
való részvétel utáni térítményre és egyéb költségekre való jogát. 
 

2. pont 
 

 A végzés 1. pontjában említett személyeket a Községi Képviselő-testület és munkatestületeinek 
munkájában való részvételért a Szerb Köztársaságban az előző hónapban a statisztikai teendőkre illetékes 
szerv által közzétett adatok szerint belföldi szolgálati út idejére kifizetett napidíj 50%-át kitevő térítés illeti 
meg. 

3. pont 
 

 A végzés 1. pontjában említett személyeket, akik a Községi Képviselő-testület és 
munkatestületeinek munkájában való részvétel vagy meghatározott teendőknek a Községi Képviselő-
testület szükségleteire való ellátása miatt a munkahelyükön nem valósítottak meg keresetet, a munkáltató 
által benyújtott bizonylat szerinti összegben keresetkiesési térítés illeti meg. 
 

4. pont 
 

 A végzés 1. pontjában említett személyeket a lakhelyükről az ülés megtartásának helyére és vissza 
utazásért a tömegközlekedésben való szállítás (autóbusz) költségeinek összegében utiköltségtérítés illeti 
meg. 
 

5. pont 
 

A végzés 1. pontjában említett személyeket a Községi Képviselő-testülettől kapott feladatként 
Topolya község területén kívül tett utazásért szolgálati út idejére járó napidíj, utiköltségtérítés, illetve saját 
személygépkocsi szolgálati célokra való használata utáni térítés illeti meg, a Községi Közigazgatásban 
foglalkoztatottakra érvényes jogszabályok szerint. 

 
6. pont 

 
A Községi Képviselő-testület képviselőcsoportjainak tagjait a képviselőcsoport ülésének 

közvetlenül a Községi Képviselő-testület ülése előtti megtartása alkalmával a lakhelyükről az ülés 
megtartásának helyére és vissza utazásért a tömegközlekedésben való szállítás (autóbusz) költségeinek 
összegében utiköltségtérítés illeti meg. 
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7. pont 

 
 A topolyai Községi Képviselő-testület képviselői és a Községi Képviselő-testület által választott és 
kinevezett személyek e végzésben megállapított térítményeit és egyéb költségeit szabály szerint a polgárok 
takarékbetétkonyvei illetve folyószámlái útján, az ülés megtartásának illetve az adott feladat befejezésének 
napjától számított három napon belül kell kifizetni. 
 

8. pont 
 

 E végzés a meghozatalának napján lép hatályba, és 2001. július 1-jétől kell alkalmazni. 
 

9. pont 
 

 E végzés hatálybalépésével A topolyai Községi Képviselő-testület képviselői napidíjainak, 
útiköltségeinek és keresetkiesési térítéseinek összegéről szóló 1992. 09. 14-i 114-14/92-II-01 számú és 
1994. 07. 21-i 114-3/94-I számú végzés hatályát veszti. 
 

10. pont 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
- Választási és Kinevezési Bizottság – 
Szám: 121-34/2001-I Gellér Tibor s.k., 
Topolya, a B i z o tt s á g 
2001. 07. 25.  elnöke 
 
 

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M 

 
OLDAL 

   
48. Topolya község statútuma 90. 

   
49. Határozat Topolya község jelképeiről 104. 

   
50. Határozat a háziállatok tartásának és védelmének feltételeiről 106. 

   
51. Határozat a topolyai 1. sz. telektömb egy része rendezési tervének 

elkészítéséről 
 

112. 
   

52. Határozat a Zobnaticai mesterséges tó és környéke általános tájrendezési 
tervének elkészítéséről 

 
113. 

   
53. Határozat A Topolya község iskoláskor előtti intézményeinek hálózatáról 

szóló határozat módosításáról 
 

115. 
   

54. Végzés Topolya  monográfiája kiadótanácsa és szerkesztőbizottsága 
tagjainak kinevezéséről 

 
115. 

   
55. Végzés a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény mb. igazgatójának 

kinevezéséről 
 

116. 
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56. Végzés  Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési 
Kft. Közvállalata mb. igazgatójának kinevezéséről 

 
117. 

   
57. Végzés a titkár településrendezés- és építésügyi tanácsosának – a 

Településrendezési, Kommunális Gazdasági, Vagyonjogi és 
Harmadlagostevéknység-ügyi Osztály vezetőjének felmentéséről 

 
 

117. 
   

58. Végzés a titkár  mb. tanácsosának – az Építés-, Lakáskezelés és 
Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi 
Osztály mb. osztályvezetőjének kinevezéséről 

 
 

118. 
   

59. Végzés beépiítetlen éítési teleknek a Településrendezési, Útgazdálkodási és 
Kozművesitési Közvállalat részére történő használatba adásáról 

 
119. 

   
60. Végzés az Elemi Csapás Okozta Kárt Megállapító Községi Bizottság 

megalakításáról 
 

119. 
   

61. Végzés a topolyai Községi képviselő-testület képviselői és a Képviselő-
testület által választott és kinevezett személyek térítményeinek és egyéb 
költségeinek megállapításáról 

 
 

121. 
   

 

 
Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Társadalmi Tevékenységügyi,  Általános Igazgatási, Közszolgálai 
és Jogsegélyszolgáltatási Osztálya. 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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