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67. 
 A közbevételekről  és közkiadásokról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye 91/76, 92/41, 93/18, 
93/22, 93/37, 94/45, 98/42, 99/54. és 2001/22. szám) 41. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya 
község Hiv.Lapja, 2001/7.szám) 33. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján Topolya község 
Képviselő-testülete, a 2001.október 9-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG 2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 A Topolya község 2001. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hiv.Lapja, 
2001/5.szám) 1. szakaszában a „110.172.000,00” összeg „116.554.000,00”-re módosul. 
 

2. szakasz 
 

 A 2. szakasz 1. bekezdésében a „800.000,00” összeg helyébe a „700.000,00” összeg, a 
„negyedévenként” szó helyébe pedig a „havonként” szó lép. 
 

3. szakasz 
 

 A 4. szakasz 4. bekezdésében a „4.500.000,00” összeg „6.646.000,00”-re módosul. 
 

4. szakasz 
 

 Az 5. szakasz 1. bekezdése a „12.000.000,00 dinár összegben szavak után az „és a keresetalapi adó 
egy részét 700.000,00 dinár összegben” szavakkal egészül ki. 
 Az 5. szakasz 1. bekezdésének 1. fordulatában a „2.327.500,00” összeg „3.027.500,00”-ra 
módosul. 

5. szakasz 
 

 A határozat 6. szakasza így módosul: 
 A keresetalapi adó alapján befolyó eszközök 2.360.000,00 dinárt kitevő részét a Szolidáris 
Lakásépítési Alap javára kell átutalni, A keresetalapi adó Topolya község területén érvényes kulcsának 
megállapításáról szóló határozattal összhangban. 
 A telekhasználati díjból és az úthasználati díjból befolyó bevételeket és a keresetalapi adó alapján 
megvalósított eszközök egy részét összesen 30.140.000,00 dinár összegben az alábbiak szerint kell 
átutalni: 
 - a topolyai Településrendezési Közvállalat részére 400.000,00 dinár összegben, A topolyai 
Településrendezési KV alapításáról szóló határozattal összhangban, 
 - a topolyai Komgrad Közvállalat részére 2.225.800,00 dinár összegben a kommunális 
tevékenységek programjainak megvalósítására, 
 - a topolyai Telekrendezési Közvállalat részére 27.514.200,00 dinár összegben, bejegyzett 
tevékenységei programjainak megvalósítására. 
 

6. szakasz 
 

 A 7. szakaszban a „26.431.100,00” összeg „29.222.600,00” –ra módosul. 
 

7. szakasz 
 

 A 9. szakaszbeli táblázat „1.A BEVÉTELEK” című részében: 
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 - a 901110-es számlán a Keresetek utáni adó (5%) összege „4.430.000,00”-ről „6.800.000,00”-re 
módosul, 
 - a 901130-as számlán a Keresetalap utáni adó (3,5%) összege „22.500.000,00”-ről 
„27.500.000,00”-re módosul, 
 - a 901500-as számlán a Termék- és Szolgáltatásforgalmi adó – korlátozott rész összege 
„12.458.000,00”-ről „11.100.000,00”-re módosul, 
 - a 901501-es számlán a Termék- és Szolgáltatásforgalmi adó – korlátozatlan rész összege 
„7.276.000,00”-ről „9.800.000,00”-re módosul, 
 - a 909310-es számlán a Telekhasználati díj összege „6.000.000,00”-ról „4.000.000,00”-ra 
módosul, 
 - a 909320-as számlán az Úthasználati díj összege „2.500.000,00”-ről „1.700.000,00”-re módosul, 
 - a 909390-es számlán a Szolidaritási eszközökből eredő bevételek összege „4.500.000,00”-ről 
„4.100.000,00”-re módosul, 
 - a 909400-as számlán a Helyi járulék (földművelés és kisipar) összege „1.800.000,00”-ről 
„2.246.000,00”-re módosul, 
 - a 909210-es számlán a Községi közigazgatás bevételeinek összege „200.000,00”-ről 
„500.000,00”-re módosul, 
 - 909510-es számlán a Letéti eszközök utáni kamatokból eredő bevételek összege „60.000,00”-ről 
„660.000,00”-re módosul, 
 - a 909710-es számlán az Állandó vagyon eladásából eredő bevétel, „500.000,00” összegben 
törlendő. 
 A táblázat a 909-7-es gyüjtőszámla után új 909-8-as gyüjtőszámlával és 909-810-es elemző 
számlával egészül ki – Környezetvédelmi és –fejlesztési különdíj címén, 200.000,00 dinárban 
meghatározott összeggel. 
 A 9. szakaszbeli táblázat „2. A KIADÁSOK” című részében: 
 - a 000-ás rendeltetésnél a Keresetekre szánt eszközök összege „18.291.900,00”-ról 
„15.791.900,00”-ra módosul, 
 - a 010-es rendeltetésnél az Anyagi kiadásokra szánt eszközök összege „7.604.000,00”-ről 
„8.004.000,00”-re módosul, 
 - a 024-es rendeltetésnél a Felszerelésre és épületek beruházási karbantartására szánt eszközök 
összege „1.500.000,00”-ről „2.450.000,00”-re módosul, 
 - a 025-ös rendeltetésnél a Lakásszükségletek megoldására szánt eszközök összege 
„1.200.000,00”-ről „1.800.000,00”-re módosul, 
 - a 029-es rendeltetésnél az Egyéb külön célokra szánt eszközök összege „450.000,00”-ről 
„1.200.000,00”-re módosul, 
 - a 300-as rendeltetésnél az Oktatásra szánt eszközök (általános és középiskolák) összege 
„16.052.400,00”-ról „17.352.400,00”-ra módosul, 
 - a 320-as rendeltetésnél a Művelődésre szánt eszközök összege „3.770.600,00”-ról 
„4.007.100,00”-ra módosul, 
 - a 330-as rendeltetésnél a Testnevelésre szánt eszközök összege „256.000,00”-ről „456.000,00”-re 
módosul, 
 - a 340-es rendeltetésnél a Szociális Védelemre szánt eszközök összege „2.273.500,00”-ról 
„3.344.500,00”-ra módosul, 
 - a 360-as rendeltetésnél az Egészségvédelemre szánt eszközök összege „150.000,00”-ről 
„320.000,00”-re módosul, 
 - a 390-es rendeltetésnél a Környezetvédelemre szánt eszközök összege „2.950.000,00”-ről 
„1.600.000,00”-re módosul, 
 - a 400-as rendeltetésnél A költségvetés tartalékának összege „800.000,00”-ről „700.000,00”-re 
módosul, 
 - az 500-as rendeltetésnél a Társadalmi szervezeteknek szánt eszközök összege „408.300,00”-ról 
„632.500,00”-ra módosul, 
 - az 510-es rendeltetésnél a Helyi közösségeknek szánt eszközök összege „1.800.000,00”-ről 
„2.246.000,00”-re módosul, 
 - a 720-as rendeltetésnél az Általános kommunális fogyasztásra szánt eszközök összege 
„36.515.700,00”-ról „39.540.000,00”-re módosul, 
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 - a 730-as rendeltetésnél a Településrendezési tervezésre és építésre szánt eszközök összege 
„300.000,00”-ről „400.000,00”-re módosul, 
 - a 740-es rendeltetésnél a Helyi utak építésére és karbantartására szánt eszközök összege 
„2.500.000,00”-ről „1.700.000,00”-re módosul, 
 - a 750-es rendeltetésnél a Szolidáris lakásépítési alap eszközeinek összege „4.500.000,00”-ről 
„6.460.000,00”-re módosul, 
 - a 630-as rendeltetésnél a Pénzforgalmi szolgáltatások díjának összege „350.000,00”-ről 
„50.000,00”-re módosul. 

8. szakasz 
 

 A 10. szakaszban a költségvetés Külön részének „1.A KIADÁSOK ALAPVETŐ ÉS 
KÖZELEBBI RENDELTETÉSEIK SZERINT” című táblázatában: 
 

 az 1. RÉSZ – A SZERVEK MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK keretében 
 

 - 1. helyrendszám alatt a fizetések összege „18.238.000,00”-ről „15.738-000,00”-re módosul, 
 - 2. helyrendszám alatt az Anyagi kiadások összege „7.600.000,00”-ről „8.000.000,00”-ra 
módosul,  
 - 4. helyrendszám alatt a Felszerelés vásárlására és a létesítmények beruházási karbantartására 
szánt eszközök összege „1.500.000,00”-ről „2.450.000,00”-re módosul, 
 - 5. helyrendszám alatt a Lakásszükségletek megoldására szánt eszközök összege „1.200.000,00”-
ről „1.800.000,00”-re módosul, 
 - 6. helyrendszám alatt az Egyéb külön célokra szánt eszközök összege „450.000,00”-ről 
„1.200.000,00”-re módosul, 
 - 7. helyrendszám alatt a Dolgozók egészségvédelmére szánt eszközök összege „100.000,00”-ről 
„200.000,00”-re módosul, 
 

 a 2. RÉSZ – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK keretében 
 - 12. helyrendszám alatt a Rovar- és Patkányirtási Alapnak szánt eszközök összege 
„2.850.000,00”-ről „1.500.000,00”-re módosul, 
 - 15. helyrendszám alatt a Pénzforgalmi szolgáltatások díjának összege „350.000,00”-ről 
„50.000,00”-re módosul, 
 - 16. helyrendszám alatt a Költségvetés állandó tartalékának összege „800.000,00”-ről 
„700.000,00”-re módosul, 
 - 18. helyrendszám alatt az Egészségügyi rendezvény védnökségére szánt összeg (a függőségi 
betegségek kapcsán) „50.000,00”-ről „120.000,00”-re módosul, 
 
 a 3. RÉSZ – A TÁRSADALMI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
keretében 
 - 20. helyrendszám alatt a Harcosszövetségnek szánt összeg „41.200,00”-ról „44.500,00”-ra 
módosul, 
 - 21. helyrendszám alatt a Rádióamatőrök községi szövetségének szánt összeg „30.000,00”-ről 
„33.600,00”-ra módosul, 
 - 22. helyrendszám alatt a Felderítők szövetségének szánt összeg „72.000,00”-ről „80.000,00”-re 
módosul, 
 - 23. helyrendszám  alatt az ARKUS Ökológiai szakosztálynak szánt összeg „65.600,00”-ról 
„73.500,00”-ra módosul, 
 - 24. helyrendszám alatt az Ifjú Kutatóknak szánt összeg „24.500,00”-ról „27.300,00”-ra módosul, 
 - 25. helyrendszám alatt az Erdőtelepítők KV-ának szánt összeg „80.000,00”-ről „90.000,00”-re 
módosul, 
 - 26. helyrendszám alatt a Vöröskereszt KB-ának tevékenységére szánt összeg „25.000,00”-ről 
„190.000,00”-re módosul, 
 - 27. helyrendszám alatt a Bácska VHSE-nek szánt összeg „30.000,00”-ről „33.600,00”-ra 
módosul, 
 - 28. helyrendszám alatt a Nyugdíjasok községi szövetségének szánt összeg „40.000,00”-ről 
„45.000,00”-re módosul, 
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 - a táblázat a 28. után új 28 a. helyrendszámmal egészül ki – a topolyai Pedagógusok egyesülete, 
„15.000,00” dinárban meghatározott összeggel, 
 

 
 a 4. RÉSZ – A KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁSRA ÉS BEAVATKOZÁSOKRA SZÁNT 
ESZKÖZÖK keretében 
 - 29. helyrendszám alatt a Helyi utak építésére és fenntartására szánt eszközök összege 
„2.500.000,00”-ről „1.700.000,00”-re módosul, 
 - 31. helyrendszám alatt a Településrendezési tervezésre és építésre (Településrendezési KV) szánt 
eszközök összege „300.000,00”-ről „400.000,00”-re módosul, 
 - 32. helyrendszám alatt a Kommunális javak használati díjából eredő eszközök összege (a helyi 
közösségek részére) „2.327.500,00”-ról „3.027.500,00”-ra módosul, 
 - 33. helyrendszám alatt a Komgrad KV-nak (a programok realizálására) szánt összeg 
„1.725.800,00”-ról „2.225.800,00”-ra módosul, 
 - 34. helyrendszám alatt a Programok realizálására (Telekrendezési KV-nak) szánt összeg 
„24.489.900,00”-ról „26.314.300,00” –ra módosul, 
 - 37. helyrendszám alatt a Szolidáris Lakásépítési Alapnak szánt eszközök összege 
„4.500.000,00”-ről „6.460.000,00”-re módosul, 
 
 

 az 5. RÉSZ – A HELYI KÖZÖSSÉGEKNEK SZÁNT ESZKÖZÖK keretében 
 - 38. helyrendszám alatt a Mezőgazdaság és a kisipar önkéntes járulékának összege 
„1.800.000,00”-ről „2.246.000,00”-re módosul, 
 
 
 a 6. RÉSZ – A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZÁNT 
ESZKÖZÖK keretében 
 - 39. helyrendszám alatt Az általános iskolai oktatás anyagi kiadásaira szánt összeg 
„4.912.400,00”-ról „5.912.400,00”-ra módosul, 
 - 42. helyrendszám alatt a Középiskolai Oktatás anyagi kiadásaira szánt összeg „3.340.000,00”-ről 
„3.640.000,00”-re módosul, 
 - 45. helyrendszám alatt a Művelődési Egyesületeknek szánt eszközök összege „569.000,00”-ről 
„769.000,00”-re módosul, 
 - 46. helyrendszám alatt a Művelődés terén külön célokra szánt eszközök összege „375.000,00”-ről 
„411.500,00”-ra módosul, 
 - 47. helyrendszám alatt a Sportszervezetek működésére szánt eszközök összege „256.000,00”-ről 
„456.000,00”-re módosul, 
 - 49. helyrendszám alatt a Törvénnyel és határozattal megállapított jogoknak a polgárok szociális 
biztonsága terén való érvényesítésére szánt összeg „1.653.500,00”-ról „2.689.500,00”-ra módosul, 
 - 50. helyrendszám alatt a Humanitárius szervezetek működésére szánt eszközök összege 
„89.000,00”-ről „108.000,00”-re módosul, 
 - 51. helyrendszám alatt a Népkonyhák működésére – a Vöröskeresztnek szánt eszközök összege 
„391.000,00”-ről „407.000,00”-re módosul. 
 

9. szakasz 
 

 A 14. szakasz 1. bekezdésében az „e szervek” szavak helyébe „a községi költségvetés” szavak 
lépnek. 

10. szakasz 
 

 A 24. szakasz 2. bekezdésében „a költségvetés Külön részének 6. része” szavak helyébe „az 
eszközöknek a határozatban megállapított terjedelme” szavak lépnek. 
 

11. szakasz 
 
 A határozat a 24. után az alábbi új 24a. szakasszal egészül ki: 
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 „A költségvetés Külön részében 1-7, 18, 19. és 55. helyrendszám alatt előirányozott eszközöket a 
Községi Közigazgatáson keresztül kell realizálni. 
 A társadalmi szervezetek működésére a költségvetés Külön részének 3. része keretében mérlegbe 
foglalt eszközöket a közbevételek megvalósulásának ütemével összhangban kell átutalni a 
felhasználóknak. 
 A népkonyhák működésére a költségvetés Külön részében 51. helyrendszám alatt előirányozott 
eszközöket a 2001. évben a költségvetésből közvetlenül a Vöröskereszt KB javára kell átutalni.” 

12. szakasz 
 

 A 25. szakaszban a „bevételek egy része” szavak helyébe a „bevételek” szó lép, és a szakasz az 
alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki: 
 „Az üzlettér bérbeadásából eredő bevételeket, a költségvetés kiadásokra vonatkozó részében a 
Telekrendezési Közvállalat javára kell átutalni, a költségvetés külön részének 34. helyrendszáma 
keretében”. 

13. szakasz 
 

 A 28. szakasz a 2. bekezdés után az alábbi új 3. bekezdéssel egészül ki: 
 A költségvetési eszközök átutalása iránt a költségvetési eszközök felhasználója keresetet nyújt be a 
Pénzügyi Osztály költségvetési ügyosztályához. A különszámlák útján finanszírozott felhasználók 
esetében, a költségvetési eszközök átutalása iránti keresetet a Társadalmi Tevékenységek Ügyosztályának 
főnöke nyujtja be.” 
 

14. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2001. január 1-jétől alkalmazandó. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-29/2001-II Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 10. 09. elnöke 
 
 
68. 
 
 A közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye 91/76, 93/18, 93/67, 
94/45. és 98/42. szám) 25. szakasza 1. bekezdése 2. pontjának 3. alpontja, A helyi önkörmányzatról szóló 
törvény (SZK Hiv.Közlönye 99/49. szám) 51. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és Topolya község 
statútumának (Topolya Község Hiv.Lapja, 2001/7.szám) 54. szakasza alapján Topolya község Képviselő-
testülete, a 2001. október 9-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 A községi közigazgatási illetékekről szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/3. 
szám) a 2. díjtétel 2. pontja törlendő. 
 

2. szakasz 
 

 Az illetékdíjszabás a 15. után az alábbi új 16. díjtétellel egészül ki: 
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„16. Díjtétel 

 
 A polgároknak való jogsegélynyújtás. 
Megjegyzés: Az e díjtétel szerinti illetéket A vajdasági ügyvédek munkadíjainak és költségtérítményeinek 
díjszabása szerinti díj 50%-ának összegében kell leróni.” 
 

3. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 434-6/2001-I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 10. 09. elnöke 
 
 
69. 
 
 Az állami szervek és a közszolgálatok fizetéseivel szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
2001/34. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község 
Hivatalos Lapja,  2001/7.szám) 33. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján, Topolya község Képviselő-
testülete, a 2001.október 9-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS MUNKAVISZONYAIRÓL SZÓLÓ 
HATÁROZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatás munkaviszonyairól szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 1993/6, 
94/4, 96/10 és 98/5. szám) érvényét veszti. 

 
2. szakasz 

 
 A topolyai Községi Közigazgatás munkaviszonyainak kérdéskörét szabályozó aktusokat az 
illetékes szervek, illetve a Községi Közigazgatás titkára e határozat hatályba lépésétől számított 60 napon 
belül meghozzák. 

 
3. szakasz 

 
 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 1-14/2001-I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 10. 09. elnöke 
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70. 
 

A terület- és településtervezésről és rendezésről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 95/44. és 97/16 
szám) 27. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7 szám) 33. 
szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község  Képviselő-testülete a 2001. október 9-i ülésén meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI VÁROSI PARK ÉS KÖRNYÉKE RENDEZÉSI TERVE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 El kell készíteni A topolyai városi park és környéke rendezési tervének módosítását (a 
továbbiakban: terv), a város központjában levő terület rendezéséhez, szervezéséhez és hasznosításához, 
valamint ügyintézési épülettel való beépítéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából. 
 

2. szakasz 
 

 A tervet a település központi részében, a Topolya Általános Rendezési Terve szerinti 2. sz. 
telektömbben fekvő területre kell elkészíteni. 
 E terület határa: 
 - keleten a Tito m. u., 
 - északon a Tűzoltóotthon épülete, 
 - délen az AIK ügyintézési épülete és a parkolóhely, 
 - nyugaton a városi park, 
  és a topolyai k.k. 5326. sz. kataszteri parcelláját foglalja magában. 
 

3. szakasz 
 

 A tervet e határozat meghozatalától számított 30 napon belül kell elkészíteni. 
 

4. szakasz 
 

 A terv elkészítésére Topolya és Kishegyes községek topolyai, Tito m. u. 39. sz. alatti 
Településrendezési Közvállalatát  jelöljük ki. 
 

5. szakasz 
 

 A terv elkészítésére az eszközöket a zombori „Duna” Biztosítóintézet topolyai kirendeltsége 
biztosítja. 
 

6. szakasz 
 

 A rendezési terv módosítása elkészítésének tartama alatt az ingatlanforgalom és az urbanisztikai és 
építési engedélyek kiadása a 2. szakaszban foglalt parcellát illetően tilos. 
 

7. szakasz 
 

 A rendezési terv módosításának tervezetét 15 napig tartó közszemlére kell bocsátani és ez idő alatt 
szakmai vitáját is le kell fojtatni. 
 

 A tervezet közsszemlére tételét, és szakmai megvitatását a helyi tömegtájékoztatási eszközök útján 
szerb és magyar nyelven ki kell hírdetni. 
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8. szakasz 
 

 A rendezési terv módosításának elkészítéséről szóló határozatot és a tárgyát képező terület 
alapvető grafikai ábrázolását az elfogadásától számított 15 napon belül meg kell küldeni a belgrádi 
Településrendezési és Építésügyi Minisztériumnak 
 

9. szakasz 
 

 E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 350-12/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi képviselő-testület 
2001. 10. 09.  elnöke 
 
71. 
 
 A helyi önkörmányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 92/49. és 01/27. szám) 199. 
szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7 szám) 29. 
szakaszának 2. bekezdése alapján, Topolya község Képviselő-testületének elnöke, 2001. október 5-én, 
meghozza az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK KIÍRÁSÁRÓL 
TOPOLYA KÖZSÉGBEN 

 
 

 1. Kiírom a helyi közösségek tanácsa tagjainak választását Topolya községben. 
 2. A választásokat 2001. 12. 9-én tartjuk meg. 
 3. A választási cselekmények végrehajtásának határidei 2001. október 5-ével kezdődnek. 
 4. A tanácsok tagjainak választását a helyi közösségek választási bizottságai folytatják le A helyi 
közösségekről szóló határozat rendelkezéseinek megfelelően. 
 5. E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szám: 016-19/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.10.5. elnöke 

 
 

72. 
 
A helyi önkörmányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 99/49 és 2001/27 szám) 68. szakasza 

és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7 szám) 33. szakaszának 18. pontja 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. október 9-i ülésén, megerősítette e 
 
 

HATÁROZATI JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL MORAVICA HELYI KÖZÖSSÉG  
TERÜLETÉN A 2002 – 2007. ÉVI IDŐSZAKRA 
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1. szakasz 
 

A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása céljából,  
Moravica Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a helyi járulékot a 2002.  január 1-
től 2007. december 31-ig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

A járulékot Moravica Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

A járulékot pénzben vezetjük be. 
4. szakasz 

 
A járulékot a Helyi Közösség szükségleteinek kielégítésére 18.480.000,00 dinár összegben 

vezetjük be. 
A helyi járulék eszközeit a következő célokra használjuk fel: 

- hozzájárulás az utak és gyalogjárdák karbantartásához, 
- hozzájárulás a vízvezeték és szennyvízelvezető hálózat bővítéséhez, 
- hozzájárulás az iskola felújításához, 
- hozzájárulás a temetők és zöld felületek karbantartatásához, 
- hozzájárulás a rendszeres fásításhoz a falu területén, 
- hozzájárulás a Helyi Közösség épületeinek karbantartásához, 
- hozzájárulás a villanyhálózat bővítéséhez és karbantartásához, 
- hozzájárulás a közművesítési létesítmények karbantartásához, 
- hozzájárulás a vallási közösségek épületeinek karbantartásához, 
- hozzájárulás a katolikus kápolna felújításához, 
- hozzájárulás a nyugati temetőben egy egyszemélyes ravatalozó kiépítéséhez, 
- hozzájárulás az állati tetemek tárolására szolgáló hűtőház működéséhez, 
- hozzájárulás a társadalmi tevékenységek és civil szervezetek támogatásához (sport, művelődés, 

oktatás,  nevelés, stb.), 
- hozzájárulás a szeméttelep rendezéséhez, 
- hozzájárulás a helyi közösség működtetéséhez, 
- hozzájárulás a  tanulmányi kölcsönalaphoz és a középiskolások utaztatásnak költségeihez, 
- hozzájárulás az esővíz elvezető árkok felújításához, 
- hozzájárulás a rászoruló gyermekek uzsonnáztatásához az iskolában, 
- hozzájárulás a színház és tűzoltóotthon épületének a felújításához, 
- hozzájárulás a mozi beindításához, 
- hozzájárulás a Krivaj folyó hídjainak felújításához, 
- hozzájárulás egy új szeméttelep kialakításához, 
- bébicsomag adományozása minden újszülöttnek, 
- hozzájárulás a nyugdíjas otthon épületének felújításához és a nyugdíjas egyesület állandó havi támogatása, 
- tartalékalap rendkívüli esetek megoldására. 

 
5. szakasz 

 
A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Moravica Helyi Közösség területén 

van, és azok, akiknek a Helyi Közösség területén vagyonból és vagyonjogból eredő jövedelmük van. 
 

6. szakasz 
 

A kötelezettek a járulékot a 4. szakasz szerinti célokra pénzben fizetik, az alábbi kulcsok szerint: 
- 4% a bruttó keresetek, illetve fizetések, valamint a személyi jövedelem, illetve bevétel jellegű 

egyéb jövedelmek, a vállalkozási szerződésen alapuló, valamint a vagyonból, szabadalomból, szerzői 
jogból és műszaki újításból eredő jövedelmek után, 

- 4% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 



Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА  139.  OLDAL 2001. 10. 09.             9. szám 

  

-10% a mezőgazdaságból eredő kataszteri jövedelem után valamennyi tulajdonos, ill. használó 
részére e helyi közösség kataszteri körzetében. 

- 2%  az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után, kivétel a földműves nyugdíjasok. 
 

7. szakasz 
 

A járulék bevezetése A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény értelmében 
adókedvezményben és mentesítésben részesülő jövedelmekre nem vonatkozik. 

 
8. szakasz 

 
Az e határozatban megállapított járulékot a járulékköteles jövedelmek folyósítója számolja el, 

vonja le és utalja át, a kifizetésükkel egyidejűleg. 
A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban lévő eszközökkel önálló 

tevékenységet folytató személy keresete és az egyéb jövedelem utáni járulékot a Közbevételek 
Köztársasági igazgatóságának Topolyai körzeti osztálya állapítja meg és szedi be, a polgárok 
jövedelemadóját szabályozó törvény (SzK Hiv. közlönye 94/43 szám) rendelkezései szerint. 

Az eszközöket Moravica Helyi Közösség 45200-780-271 számú zsírószámlájára kell átutalni. 
 

9. szakasz 
 

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

polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

10. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a JNB  topolyai Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálatánál külön 
számlán kell nyilvántartani. 

A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának 
topolyai körzeti osztálya és  Moravica Helyi Közösség tanácsa ellenőrzi. 
 

11. szakasz 
 

Moravica Helyi Közösség tanácsa minden egyes évre meghozza a pénzügyi tervet, e határozat 4. 
szakaszának megfelelően. 

A Helyi Közösség tanácsa a piaci feltételek függvényében a pénzügyi tervvel módosíthatja a 4. 
szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 
12. szakasz 

 
A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó 

Moravica Helyi Közösségében a tanács elnöke, a tanács alelnöke, a titkár és a végrehajtó bizottság elnöke. 
 

13. szakasz 
 

A polgárok a pénzeszközök beszedése és felhasználása feletti ellenőrzést a pénzügyi 
terv és a minden egyes év eltelte után, de legkésőbb a következő év márciusának a végéig, 
és külön a járulék bevezetésével felölelt közös érdekek megvalósítása után előterjesztendő 
zárszámadás alapján gyakorolják. 

A Helyi Közösség tanácsa a program végrehajtásáról, és a járulékból eredő 
eszközök megvalósításáról jelentést tesz, éspedig a polgárok gyűlése és a tömegtájékoztatási 
eszközök útján. 
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14. szakasz 
 

A járuléknak a 2002. január 1-i állás szerint felhasználatlan eszközeit és a bevezetett járulékból 
terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján kell felhasználni a 4. 
szakasz szerinti programok keretében. 

 

15. szakasz 
 

A nyilvántartás vezetését a listák naprakésszé tételét, és az eszközök beáramlásának követését és 
ellenőrzését Moravica Helyi Közösség szakszolgálata végzi.  

 
16. szakasz 

 
Azokban a kérdésekben, amelyeket e határozat nem szabályoz, A helyi önkormányzatról szóló 

törvény (SzK Hiv. Közlönye, 49/99. szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

17. szakasz 
 

Ennek a Moravica Helyi Közösség 2002 – 2007. évi időszakban fizetendő helyi járulékának 
bevezetéséről szóló határozatnak az elfogadásáról a polgárok írásbeli nyilatkozattétel útján, közvetlenül 
döntenek 2001. november 13-ától  november 30-áig. 
 

18. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 
2002. január 1–től kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-18/2001   Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 10. 09. elnöke 
 
73. 
 A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye 
2000/25. szám) 4. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2001/7. szám) 33. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. október 9-i ülésén meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI KOMGRAD T.F. KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ  
KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
A Komgrad t.f. Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat alapításáról szóló határozat 

(Topolya község Hiv. Lapja, 89/18, 96/9, 97/1, 97/2. és 98/2. szám) a 3. szakasz utolsó fordulata után a 
következő szöveggel egészül ki. 
 
 „51 -        nagykereskedelem és közvetítés a kereskedelemben, gépjárművekkel és 
                             motorkerékpárokkal való kereskedelem kivételével, 
  52 -        kiskereskedelem, gépjárművekkel és motorkerékpárokkal való kereskedelem 
                             kivételével, személyi használati és háztartási tárgyak javítása 
  50200 -  gépjárművek karbantartása és javítása” 
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2. szakasz 
 

              E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-12/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 10. 09. elnöke 
 
74. 
 A közvállalatokról és kozérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 
2000/25. szám) 27. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7. szám) 33. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. október 9-i ülésén, meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ  KÖZVÁLLALAT 
ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 A topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat alapszabályának módosítását 
és kiegészítését jóváhagyjuk. 
 

II. 
 

 E Végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-44/2001 Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.10.09. elnöke 
 
 
75.  

A privatizációs ügynökségről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 2001/38. szám) 9. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja és ugyanazon szakaszának 2. bekezdése, valamint Topolya község statútumának 
(Topolya Község Hiv.Lapja, 2001/7.szám) 33. és 65. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-
testülete, a 2001. október 9-i ülésén, meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK A 
PRIVATIZÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG PRIVATIZÁCIÓRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSÉRE VALÓ KIJELÖLÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságát kijelöljük arra, hogy A 
privatizációs ügynökségről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 2001/38 szám) rendelkezései értelmében a 
privatizáció végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátásának eljárása keretében a Privatizációs 
Ügynökségnek a privatizációra vonatkozó indítványát véleményezze. 
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II. 
 

 A jelen végzés I. cikkelye szerinti véleménnyilvánításokról Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Bizottsága köteles Topolya község Képviselő-testületének hathavonként beszámolni. 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 3-14/2001-I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.10.09. elnöke 
 
76. 
 
 A területtervezésről és –rendezésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 95/44, 96/23, 97/16. és 
98/46. szám) 34. és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7. szám) 33. 
szakasza alapján Topolya község Képviselő-testülete a 2001. október 9–i ülésén meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓ URBANISZTIKAI TERVEK 
TERVEZETÉNEK SZAKMAI VITÁJÁT ÉS KÖZSZEMLÉRE TÉTELÉT LEFOLYTATÓ 

BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A Topolya község területére vonatkozó urbanisztikai tervek tervezetének szakmai vitáját és 
közszemlére tételét lefolytató bizottság kinevezéséről szóló végzés (Topolya község Hiv.Lapja, 96/1 szám) 
I. pontjának 4. és 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. Dr. Harkai Imre okl. műépítészmérnököt – tagnak, 
 5. Celluska Zoltán  okl. műépítészmérnököt – tagnak”. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-47/2001-I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 10. 09.  elnöke 
 
 
77. 
 
 A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 91/42. szám) 20. és 22. szakasza, A 
Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának alapításáról szóló határozat (Topolya 
község Hivatalos Lapja, 91/11. szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2001/7. szám) 33. szakaszának 1. bekezdése alapján, Topolya község Képviselő-testülete 
a 2001. október 9-i ülésén, meghozza az alábbi 
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V É G Z É S T 
 

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Kovács Szilviát Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja igazgatóbizottsága 
tagjának tisztségéből felmentjük. 
 

II. 
 

 Popović Ljiljanát Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
igazgatóbizottságának tagjává a Központ dolgozóinak sorából, négy éves időszakra kinevezzük. 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-41/2001 Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 10. 09. elnöke 
 
 
78. 
 A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 91/42. szám) 20. szakasza, A könyvtári 
tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 90/11. és 92/2 szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2001/7. szám) 33. szakaszának 22. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 
2001.október 9-i ülésén, meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELLÁTÓ  
INTÉZMÉNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJAINAK  FELMENTÉSÉRŐL ÉS 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Felmentjük a könyvtári tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény 
Igazgatóbizottságának tagjait, éspedig: 
 - az alapító soraiból: 
 1. Tomović Irena elnököt, 
 2. Sípos Piroska tagot, 
 3. Dasović Tomislav tagot, 
 
 - az intézmény dolgozóinak sorából 
 1. Biljana Labus tagot, 
 2. Kiss Judit tagot. 
 

II. 
 
Kinevezzük a könyvtári tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény 

Igazgatóbizottságának tagjait 4 éves megbízatási időszakra, 2001. október 9-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
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 - az alapító soraiból: 
 1.  Hajvert Zoltánt elnöknek, 
 2.  Fehér Istvánt tagnak, 
 3.  Sípos Piroskát tagnak. 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 630-14/2001 Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 10. 09. elnöke 
 
 
79. 

A közvállalatokról és kozérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 
2000/25. szám) 12. és A topolai Komgrad t.f. Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat alapításáról 
szóló hatrozat (Topolya község Hiv. Lapja 89/18, 96/9, 97/1, 97/2 és 98/2. szám) 5. szakasza, és Topolya 
község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7. szám) 33. szakaszának 22. pontja alapján,  
Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. október 9-i ülésén, meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KOMGRAD  t.f. KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ  KÖZVÁLLALAT 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 

VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A topolyai Komgrad t.f. Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat izgagatóbizottsága 
elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2000/15 szám) I. 
pontjának 3. alpontja így módosul: 
 „3. Bošnjak Nada – tag, a közvállalatban dolgozók képviselője”. 
 

II. 
 

 E Végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-46/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.10.09. elnöke 
 
 
80. 
 
 А Тоpolya község polgárai szociális védelmi jogainak megállapításáról szóló határozat  (Topolya 
község Hiv. Lapja, 92/3. és 93/9. szám) 4. és A Végrehajtó Bizottságról szóló határozat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 92/8, 93/6. és 97/3. szám) 6. szakasza alapján Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó bizottsága a 2001. szeptember 25-i ülésén meghozta e  
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SZ A B Á LY Z A T O T 
 

A KÖZÉPISKOLAI TANULÓK UTAZÁSI KÖLTSÉGEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA VALÓ JOG 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 A középiskolai tanulók utazási költségeinek  biztosítására való jog érvényesítésének feltételeiről és 
módjáról szóló 1997. 09. 01-i  110-6/97. számú szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdése így módosul: 
 „ A tanuló az utazási költségek biztosítására jogosult ha a háztartásának egy tagjára eső jövedelem 
nem haladja meg a 2.000,00 dinárt. 
 Ha a háztartás egy tagjára eső jövedelem 2.000,00 dinárnál nagyobb, a tanuló az utazási költségek 
biztosítására a havi jegy árának 90%-a erejéig jogosult.” 
 A 2. bekezdés 3. bekezdéssé válik. 
 

2. szakasz 
 

 A 4. szakasz törlendő. 
 

3. szakasz 
 

 Az 5. szakasz 3. bekezdésének 1., 2. és 6. fordulata törlendő. 
 

4. szakasz 
 

 A 6. szakasz 1. bekezdésében  a „4. szakasz 1. bekezdése” szavak helyébe a „3. szakasz 1. és 2. 
bekezdése” szavak lépnek. 
 

5. szakasz 
 

 Az 5., 6., 7. és 8. szakasz  4., 5., 6. és 7. szakasszá válik. 
 

6. szakasz 
 

 E szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba, 2001. október 1-jétől alkalmazandó és közzé 
kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 
Szám: 110-21/2001-I Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság  
2001. 09. 25. elnöke 
 

 
Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M 

 
OLDAL 

   
67. Határozat A Topolya község 2001. évi költségvetéséről szóló határozat 

módosításáról és kiegészítéséről 
 

130. 
   

68. Határozat A községi közigazgatási illetékről szóló határozat módosításáról és 
kiegészítéséről  

 
134. 
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69. Határozat A Községi Közigazgatás munkaviszonyairól szóló határozat  
érvényességének megszűnéséről 

 
135. 

   
70. Határozat A topolyai városi park és környéke rendezési terve módosításának 

elkészítéséről  
 

136. 
   

71. Határozat a helyi közösségek tanácstagjai választásának kiírásáról Topolya 
községben  

 
137. 

   
72. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Moravica Helyi Közösség 

területén a 2002-2007. évi időszakra 
 

137. 
   

73. Határozat A topolyai Komgrad t.f. Kommunális-lakáskezelő és Építő 
Közvállalat alapításáról szóló határozat kiegészítéséről 

 
140. 

   
74 Végzés a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat 

alapszabálya  módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról 
 

141. 
   

75. Végzés Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának a 
Privatizációs Ügynökség  privatizációra irányuló indítványának véle-
ményéezésére való kijelöléséről 

 
 

141. 
   

76. Végzés A Topolya község területére vonatkozó urbanisztikai tervek 
tervezetének szakmai vitáját és közsszemlére tételét lefolytató bizottság 
kinevezéséről szóló végzés módosításáról  

 
 

142. 
   

77. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről és kinevezéséről 

 
143. 

   
78. Végzés a könyvtári tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény 

Igazgatóbizottsága tagjainak felmentéséről és kinevezéséről 
 

143. 
   

79. Végzés A topolyai Komgrad t.f. Kommunális-lakáskezelő és Építő 
Közvállalat igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló 
végzés módosításáról 

 
 

144. 
   

80. Szabályzat a középiskolai tanulók utazási költségeinek biztosítására való jog 
érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló szabályzat módosításáról 

 
145. 

 
 
 
 
 

 

 
Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Társadalmi Tevékenységügyi,  Általános Igazgatási, Közszolgálati 
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. 
 

 
 
 
 
 

  



Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА  147.  OLDAL 2001. 10. 09.             9. szám 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


	Sluzbeni list - prva strana1
	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
	HIVATALOS LAPJA

	Hiv. lap 9

