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81. 
 A terület- és településtervezésről- és rendezésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44. és 
97/16 szám) 35. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 
2001/7 szám) 29. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i 
ülésén, meghozta e  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI PIACKOMPLEXUM RENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 A topolyai piackomplexum rendezési tervének módosítása és kiegészítése, amelyet 2001 
novemberében UP-7524-01 szám alatt Topolya és Kishegyes községek topolyai Településrendezési Kv-a 
készített el, (a továbbiakban: Településrendezési terv) elfogadottnak tekinthető. 
 

2. szakasz 
 

 A rendezési terv részletesen kifejti Topolya általános rendezési tervét, azaz 19. telektömbjét, és 
meghatározza a korszerű piactér és az összes szükséges kisérő tartalmak épiítésének kritériumait, 
településrendezési szabványait és konkrét megoldásait. 
 

3. szakasz 
 

 A rendezési terv a 19. telektömb délkeleti részét öleli fel, melynek határa: 
 - keleten a Karadjordje utca, 
 - délen a Vásártért utca, 
 - nyugaton az Agrobacka komlexuma és a topolyai városi i.k. 6604. sz. parcelláján levő árok keleti 
széle, 
 - északon az iskolai komplexum és tornaterem. 
 A rendezési tervvel felölelt térség össz területe 02-45-24 ha. 
 A rendezési terv a Topolyai városi i.k. 6593., 6591/1, 6591/2, 6590, 6589, 6594, 6595, 6592, 
6605/1, 6605/2 és 6610 sz. parcelláit és a 7548, 7557, 6603 és 6606 sz. parcelláinak egy részét öleli fel. 
 

4. szakasz 
 

 A rendezési terv az alábbiakból áll: 
 I. Szöveges rész 

1. Bevezetés 
2. A rendezési terv kidolgozásának jogi és tervezési alapja, 

2.1. Jogalap 
2.2. Tervezési alap 

3. A rendezési terv határai 
3.1. A parcella státusa és tulajdonjoga 
3.2. Kivonat Topolya Általános Tervéből 

4. A földterület használatának rendje 
5. A tértség rendeltetése és jellege 

5.1. A közterületek 
5.2. A piackomlekszum  
5.3. A tervezett komplexum hatása a 19. sz telektömb egyéb tartalmaira 

6. A létesítmény rendeltetése 
7. Az építési telek beépítésének és rendezésének szabályai 

7.1. A közlekedési vonalak és kommunális berendezések építésének és rendezésének 
feltételei 
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7.1.1. A közlekedési vonalak építésének és rendezésének feltételei 
7.1.2. A kommunális berendezések építésének és rendezésének feltételei 

       7.2. Az épületek építésének feltételei 
       7.3. A szabad és beépítetlen területek rendezésének feltételei 
8. A meglevő építményeken végzendő munkálatok településrendezési föltételei 
9. A parcellázás terve 
10. A védelem feltételei 
        10.1. Az ingatlan kulturális és természeti javak védelmének feltételei 
        10.2. A környezetvédelem feltételei 
        10.3. Az elemi csapások és háborús rombolások elleni védelem feltételei 
11. A rendezési terv megvalósításának szakaszai 
12. Az építmények építésének egyéb feltételei 
13. Kiegészítő rendelekzések 
14. Külön mellékletek (jóváhagyások) 

 II. Grafikus rész 
1. Topolya áttekintő térképe – a tömbök ÁRT szerinti helyzete –                 L=1:10.000 
2. Kivonat az 1998-ban készült E-1812 sz. rendezési tervből 
3. A talált helyzet L=1:500 
4. A parcellázás L=1:500 
5. A földterület használatának rendje L=1:500 
6. Az építmények és a közlekedési vonalak elhelyezése és a szintezés L=1:500 
6.a. Keresztmetszetek L=1:500 
7. A berendezések terve L=1:500 
8. A közterületek rendezésének terve L=1:500 
9. Az ütemezés terve L=1:500 

 A rendezési terv a szöveges és grafikus mellékleteivel együtt e határozat alkotó része és a 
piackomplexum létesítményeinek és kisérő tartalmainak tervezésére és építésére vonatkozó 
településrendezési- műszaki feltételek kidolgozásának jogalapja. 
 A rendezési terv és e határozat alkotó része a Topolya község területére vonatkozó urbanisztikai 
tervek szakmai vitáját és közszemlére tételét lefolytató bizottság 2001.10.30-i jegyzőkönyve is. 
 

5. szakasz 
 

 A rendezési terv terezete Topolya község Képviselő-testületének pecsétjével és elnökének 
aláírásával van hitelesítve és a topolyai Községi közigazgatásban a településrendezési ügyekben illetékes 
községi szerv őrzi. 

6. szakasz 
 

 A rendezési terv végrehajtásáról 
 - a topolyai Községi Közigazgatás építésügyi, lakásügyi- kommunális, mezőgazdasági, 
magánvállalkozási és vagyonjogi osztálya, 
 - Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Közvállalata, és 
 - a Településrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat gondoskodik. 
 

7. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 350-3/01-IV Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03. elnöke 
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82. 
 
 A terület- és településtervezésről és -rendezésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44. és 
97/16 szám) 35. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 
2001/7 szám) 29. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i 
ülésén, meghozta e  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI 1.TELEKTÖMB EGY RÉSZE RENDEZÉSI TERVÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

  
1. szakasz 

 
 A topolyai 1. sz. telektömb egy részének rendezési terve, melyet 2001 novemberében UP-7552/1-
01 szám alatt Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Közvállalata készített el (a 
továbbiakban: rendezési terv) elfogadottnak tekinthető. 
 

2. szakasz 
 

 A rendezési terv részletesen kifejti Topolya általános rendezési tervét, azaz a városközpontban 
levő 1. sz. telektömbjének egy részét,és meghatározza a központi felvonulási tér és kisérő tartalmainak 
építésére és rendezésére vonatkozó kritériumokat,  településrendezési feltételeket és norvatívumokat, 
valamint konkrét megoldásokat. 
 

3. szakasz 
 

 A rendezési terv a város központi részében fekvő területet öleli fel, melynek határa: 
 - északon a katolikus templom komplexuma, 
 - keleten a Nikola Tesla utca, 
 - nyugaton a Titó m.utca, 
 - délen a Vajdasági Bank komplexuma. 
 A  tervvel felölelt térség össz területe 01-95-00 ha, és a topolyai városi i.k. 4468, 4470, 4471, 
4472, 4473, 4474 és 7308. sz. parcellája alkotja. 

 
4. szakasz 

 
 A rendezési terv az alábbiakból áll: 
 I. Szöveges rész: 

- A központi felvonulási tér leírása, 
- A tervvel felölelet terület jogi- technikai jellegzetességei (központi felvonulási tér) 
- A védelem feltételei, 
- Kiegészítő rendelkezések, 

 
 II. Grafikus rész: 

1.E-1759.sz. kivonat Topolya általános tervéből 
   1.1. Áttekintő térkép a telektömbök megjelölésével 

 2. A talált helyzet                L=1:500 
 3. A földterület használatának rendje L=1:500 
 4. A hortikultúra L=1:500 
 5. Az építmények és a közlekedési vonalak elhelyezése és a 
     szintezés L=1:500 
 6. Az infrastruktúra terve L=1:500 
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 A rendezési terv a szöveges és grafikus mellékleteivel együtt e határozat alkotó része és az 1. sz. 
telektömb egy részén a létesítmények tervezésére és építésére és a szabad területek rendezésére vonatkozó 
településrendezési-műszaki feltételek kidolgozásának jogi és településrendezési alapja. 
 A rendezési terv és e határozat alkotó része a Topolya község területére vonatkozó urbanisztikai 
tervek szakmai vitáját és közszemlére tételét lefolytató bizottság 2001.10.30-i jegyzőkönyve is. 
 

5. szakasz 
 

 A rendezési terv terezete Topolya község Képviselő-testületének pecsétjével és elnökének 
aláírásával van hitelesítve és a topolyai Községi közigazgatásban a településrendezési ügyekben illetékes 
községi szerv őrzi. 
 

6. szakasz 
 

 A rendezési terv végrehajtásáról 
 - a topolyai Községi Közigazgatás építésügyi, lakásügyi- kommunális, mezőgazdasági, 
magánvállalkozási és vagyonjogi osztálya, 
 - Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Intézete, és 
 - a Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat gondoskodik. 
 

7. 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 
2001.12.03. elnöke 
 
 
83. 
 
 A terület- és településtervezésről és -rendezésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44. és 
97/16 szám) 35. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 
2001/7 szám) 29. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i 
ülésén, meghozta e  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI 7.TELEKTÖMB EGY RÉSZE RENDEZÉSI TERVÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

  
1. szakasz 

 
 A topolyai 7. telektömb egy részének rendezési terve, melyet 2001 novemberében UP-7525-01 
szám alatt Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Közvállalata készített el (a továbbiakban: 
rendezési terv) elfogadottnak tekinthető. 
 

2. szakasz 
 

 A rendezési terv részletesen kifejti Topolya általános rendezési tervét, azaz 7. telektömbjének egy 
részét, és meghatározza a kollektív lakóépületek építésének, környezetük rendezésének és kommunális 
infrastrukturával való ellátásának kritériumait, településrendezési normatívumait és konkrét megoldásait. 



Број 10. 03.12. 2001. СТРАНА  145.  OLDAL 2001.12.03.            10. szám 

  

3. szakasz 
 

 A rendezési tervvel felölelt területet határa: 
 - keleten a Május 1-e utca, 
 - északon a volt Március 8-a utca, 
 - délen az un. nyugdíjas épületek (November 29-e u. 9.sz.) és a Május 1-je u. 22.sz. alatti 
lakóépületek, és 

- nyugaton a November 29-e utca. 
 A  tervvel felölelt térség össz területe kb.1,95 ha. 
 A rendezési terv a topolyai városi i.k. 5471, 5472, 5473, 5474, 5477, 5478/1, 5478/2, 5479, 5480, 
5481, 5482, 5483, 5484, 5485. és 5476. sz. parcelláit, valamint 5467. és 7556/1. sz. parcelláinak egyes 
részeit öleli fel. 
 

4. szakasz 
 

 A rendezési terv az alábbiakból áll: 
 I. Szöveges rész: 

   1. Bevezetés 
   2. A rendezési terv kidolgozásának jogi és tervezési alapja 
       2.1. A jogalap 
       2.2. A tervezési alap 
       2.3. Kivonat Topolya általános rendezési tervéből 
   3. A rendezési terv határai és a parcellázás 
       3.1. A rendezési terv határai 
       3.2. A parcellázás 
       3.3. A parcella státusa 
   4. A földterület használatának rendje 
   5. A terület rendeltetése és jellege 
   5.1. A közterületek 
   5.2. A beépített telek 
   5.3. A tervezett létesítmények hatása a 7.sz. telektömb egyéb tartalmaira 
6. A létesítmények rendeltetése 

 6.1. A talált létesítmények, amelyeket meg kell tartani, 
 6.2. A tervezett létesítmények 
 7. Az építési telek beépítésének és rendezésének szabályai 
 7.1. A közlekedési vonalak és a kommunális berendezések építésének és  
                      rendezésének feltételei                    
 7.1.1. A közlekedési vonalak építésének és rendezésének feltételei 
 7.1.2. A kommunális berendezések építésének és rendezésének feltételei 
 7.2. A létesítmények építésének feltételei 
 7.3. A szabad és beépítetlen területek rendezésének feltételei 
 8. A meglevő létesítményeken végzendő munkálatok, 
 9. A parcellázás terve 
 10. A védelem feltételei 
 10.1. Az ingatlan kultúrális és természeti javak védelmének feltételei 
 10.2. A környezetvédelem feltételei 
 10.3. Az elemi csapások és háborús rombolások elleni védelem feltételei 
 11. A rendezési terv megvalósításának szakaszai 
 12. A létesítmények építésének feltételei 
 13. Kiegészítő rendelkezések 
 14. Külön mellékletek (jóváhagyások), 
        
 II. Grafikus rész: 

1. Topolya áttekintő térképe a tömbök ART szerinti helyzete 
1.a. Kivonat az általános tervből 

 2.    Földmérési térkép a felölelt terület határával 



Број 10. 03.12. 2001. СТРАНА  146.  OLDAL 2001.12.03.            10. szám 

  

 3.   A bontás ütemezése és a tulajdonviszonyok L=1:500 
 4.   Az újraparcellázás L=1:500 
 5.   A terület használatának rendje és a közterületek  
       rendezése L=1:500 

6. A létesítmények és a közlekedési vonalak elhelyezése és 
a szintezés 

 7.   Az infrastruktúra terve L=1:500 
 8.   Az ütemezés terve L=1:500 
 
 A rendezési terv a szöveges és grafikus mellékleteivel együtt e határozat alkotó része és az 7. 
telektömb  a létesítményeinek és kisérő tartalmainak tervezésére és építésére vonatkozó településrendezési-
műszaki feltételek kidolgozásának jogalapja. 
 A rendezési terv és e határozat alkotó része a Topolya község területére vonatkozó urbanisztikai 
tervek szakmai vitáját és közszemlére tételét lefolytató bizottság 2001.10.30-i jegyzőkönyve is. 
 

5. szakasz 
 

 A rendezési terv terezete Topolya község Képviselő-testületének pecsétjével és elnökének 
aláírásával van hitelesítve és a topolyai Községi közigazgatásban a településrendezési ügyekben illetékes 
községi szerv őrzi. 
 

6. szakasz 
 

 A rendezési terv végrehajtásáról 
 - a topolyai Községi Közigazgatás építésügyi, lakásügyi- kommunális, mezőgazdasági, 
magánvállalkozási és vagyonjogi osztálya, 
 - Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Közvállalata, 
 - a Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat gondoskodik. 
 

7. szakasz 
 

 E határozat meghozatalával A topolyai „Központ” (150. tömbrész) részletes rendezési terve 
részleges módosításának elfogadásáról szóló határozat (Topolya Község Hiv.Lapja, 91/11 szám) hatályát 
veszti. 
 

8. szakasz 
 

 E határozat  A Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 350-2/01-IV Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03. elnöke 
 
 
84. 
 
 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 97/16. és 98/42. szám) 4. 
szakaszának 2. bekezdése, A kommunális tevékenységekről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 
97/3. szám) 3. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7. szám) 33. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i ülésén, meghozza e  
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H A T Á R O Z A T O T 

 
A PARKOLÓHELYEK KIJELÖLÉSÉRŐL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

 
I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 
 E határozat a járművek parkolására szolgáló közterületek (a továbbiakban: parkolóhelyek) 
fenntartásának, mint helyi érdekű kommunális tevékenységnek a feltételeit és módját szabályozza Topolya 
község területén. 

2. szakasz 
 

 Parkolásra szolgáló közterületek e határozat rendelkezései értelmében a közterületeknek a 
meghozott településrendezési tervekkel összhangban parkolásra kijelölt vagy használt részei. 
  

II. A PARKOLÓHELYEK 
 

3. szakasz 
 

 A parkolóhelyek lehetnek: 
 - állandóak, 
 - ideiglenesek, 
 - alkalmiak, és 
 - külön rendeltetésűek. 
 

4. szakasz 
 

 Állandó parkolóhelyek a járművek parkolására szánt, külön erre a célra kiépített közterületek, és 
azon közlekedési területek, amelyeken a parkolás engedélyezett. 
 

5. szakasz 
 

 Ideiglenes parkolóhelyek a beépítetlen építési telek ideiglenesen rendezett azon részei, amelyeket a 
településrendezési tervben kijelölt rendeltetésre való beállításukig járművek parkolására használnak. 
 

6. szakasz 
 

 Alkalmi parkolóhelyek azok a közterületek, amelyeket a Belügyminisztérium előzetes 
hozzájárulásával a kommunális ügyekben illetékes községi igazgatási szerv jelöl ki azon létesítmények 
közvetlen közelében, amelyekben sport-, művelődési-, művészeti és egyéb rendezvényeket és 
összejöveteleket tartanak, mégpedig csak e rendezvények és összejövetelek megtartásának idejére. 
 

7. szakasz 
 

 Külön rendeltetésű parkolóhelyek azok a parkolóhelyek, amelyekről a használatukra jogosult 
természetes és jogi személyek gondoskodnak. 
 

8. szakasz 
 

 A járművek fajtái szerint a parkolóhelyek a következők parkolására szolgálók lehetnek: 
 1. kerékpárok, motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, 
 2. személygépkocsik, 
 3. autóbuszok, 
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 4. tehergépkocsik és kapcsolható járművek, 
 5. kombinált parkolóhelyek és 
 6. bérautók. 

9. szakasz 
 

 A parkolóhelyek fajtáját és lokációját A parkoróterület terve határozza meg, amelyet Topolya és 
Kishegyes községek Településrendezési Közvállalata dolgoz ki Topolya község Képviselő-testülete 
Végrehajtó Bizottságának egyetértésével. 

10. szakasz 
 
 A parkolóhelyeket megfelelő vertikális és horizontális közlekedési jelekkel kell megjelölni és 
biztosítani kell rajtuk a feltételeket a járművek zavartalan parkolására. 
 

11. szakasz 
 

 A parkolóhelyek kijelölésének, felszerelésének, fenntartásának, valamint használatuk 
megszervezésének teendőit a topolyai Komgrad t.f. Közvállalat látja el. 
 

12. szakasz 
 

 A jármű csak a megfelelő fajta járművek részére kijelölt parkolóhelyen és azzal a feltétellel 
parkolható, 
 1. hogy a jármű parkolásáért járó díjat megfizették, 
 2. hogy a járművet a közlekedési jelekkel jelzett módon parkolták. 
 

13. szakasz 
 

 Ha a járművet nem e határozat 12. szakaszának megfelelően parkolták, akkor speciális jármű, az 
ún „pók” segítségével el kell távolítani, és eltávolításának költségeit vezetőjének, illetve tulajdonosának 
kell viselnie. 

14. szakasz 
 

 A parkolóhelyen nem szabad elhasználódottsága miatt a közlekedésben nem használt járművet, 
sem egyéb olyan tárgyat hagyni, amely a közlekedés menetét zavarja és a környezetet veszélyezteti. 
 

15. szakasz 
 

 A járművek parkolása és a jelen határozat rendelkezéseivel ellentétben parkolt járművek 
eltávolítása utáni költségtérítés megfizettetése  a topolyai Komgrad t.f. Közvállalatnak a topolyai Községi 
Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága által jóváhagyott díjszabása szerint történik. 
 

16. szakasz 
 

 A kommunális felügyelő a felügyelőségi ellenőrzés gyakorlása során a jármű vezetőjének vagy 
tulajdonosának, ha az jelen van, szóbelileg elrendeli, hogy a jelen határozat rendelkezéseivel ellentétben 
parkolt vagy otthagyott járművet haladéktalanul távolítsa el, kényszervégrehajtás terhe mellett. 
 Ha a jármű vezetője vagy tulajdonosa nincs a helyszínen, a kommunális felügyelő az ügyfél 
meghallgatása nélkül végzést hoz a jármű záros határidőn belüli eltávolításáról, kényszervégrehajtás terhe 
mellett. 
 A végzést a járműre kell ragasztani, feltüntetve a ragasztás napját és óráját, és úgy kell tekinteni, 
hogy ezzel a kézbesítés megtörtént. 
 A kényszervégrehajtás a kommunális felügyelőnek a végrehajtás engedélyezéséről hozott 
záróhatározata alapján speciális jármű, az ún. „pók” segítségével történik. 
 A 2. és 4. bekezdés szerinti végzés és záróhatározat elleni fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó 
hatálya nincs. 
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17. szakasz 
 

 A mentőautók, a tűzoltókocsik, a BM járművei, a felügyelőségek járművei, valamint a 
mozgássértült és rokkant személyek szállítására szolgálóként megjelölt járművek után parkolási díjat nem 
kell fizetni. 
  

III. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

18. szakasz 
 

 Szabálysértésért 5.000,00-től 50.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha e 
határozat 10. és  14. szakaszának rendelkezéseivel ellentétben jár el. 
 Az 1. bekezdés szerinti szabálysértésért 1.000,00-től 5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal 
sújtható a jogi személy felelős személye is. 
 

19. szakasz 
 

 Szabálysértésért 1.000,00-től 3.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sujtható a természetes 
személy, ha e határozat 12. és 14. szakaszával ellentétben jár el. 
 

20. szakasz 
 

 A kommunális felügyelő 500,00 dinár összegű helyszíni birságot fizettethet meg a jelen határozat 
12. és 14. szakasza szerinti szabálysértésekért. 
  

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

21. szakasz 
 

 Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Közvállalata e határozat hatályba lépésétől 
számított egy hónapon belül elkészíti A parkolóterület tervét és megküldi azt Topolya község Képviselő-
testülete Végrehajtó Bizottságának. 
 

22. szakasz 
 

 A határozat végrehajtása feletti felügyeletet a kommunális felügyelő gyakorolja. 
 

23. szakasz 
 

 E határozat meghozatalával A járművek parkolásáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja 
76/1. szám) hatályát veszti. 
 

24. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 
2002.01.01-jétől kell alkalmazni. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 344-38/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03.  elnöke 
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85. 
 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7. szám) 33. és 65. szakasza 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i ülésén meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A PRO URBE DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 Ezzel A Pro urbe Díj  alapításáról szóló határozattal megalapítjuk Topolya község Pro urbe 
elnevezésű díját. 
 

2. szakasz 
 

 A Pro urbe Díjat olyan természetes és jogi személyeknek kell odaitélni, akik tevékenységükkel 
vagy életművükkel hozzájárultak Topolya község fejlődéséhez, a hagyományok megőrzéséhez, az oktatás, 
a művelődési élet, a művészet, a testnevelés érvényesüléséhez és általános haladásához, az életkörnyezet 
fejlődésének és az alkotótevékenység egyéb formáinak előmozdításához Topolya község területén. 
 A Pro urbe Díj ugyanazon az alapon csak egyszer itélhető oda. 
 

3. szakasz 
 

 Az 1. szakasz szerinti Pro urbe Díj odaitélésére való joga Topolya község Képviselő-testületének 
van. 
 A Pro urbe Díj odaitélésére javaslatot a polgárok és a jogi személyek tehetnek. 
 Az indoklással ellátott javaslatokat a folyó évben legkésőbb május 1-jéig Topolya község 
Képviselő-testületének elnökéhez kell benyújtani. 
 A Pro urbe Díj odaitélésére vonatkozó javaslatokat a jogi személy elnevezésének vagy a 
természetes személy nevének pontos megjelölésével kell benyújtani. 
 A Pro urbe Díj odaitéléséről szóló határozatot Topolya község Képviselő-testülete hozza meg, 
 - Topolya község Képviselő-testülete elnökének, és 
 - Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának javaslatára. 
 

4. szakasz 
 

 Topolya község Képviselő-testülete kinevezi a Pro urbe Díj Odaitélését Előkészítő Bizottságot, 
amely Topolya község Képviselő-testületének elnökével együtt megtárgyalja a Pro urbe Díj odaitélésére 
vonatkozó  javaslatokat és előkészíti A Pro urbe Díj odaitéléséről szóló határozat javaslatát a Községi 
Képviselő-testület részére. 
 A Pro urbe Díj Odaitélését Előkészítő Bizottságnak elnöke és négy tagja van. Topolya község 
Képviselő-testületének elnöke a Pro urbe Díj Odaitélését Előkészítő Bizottság elnöke, a Bizottság tagjait 
pedig a Községi Képviselő-testület képviselőinek sorából kell megválasztani. 
 A Pro urbe Díjat Topolya község Képviselő-testülete nevében Topolya község Képviselő-
testületének elnöke írja alá és adja át. 
 

5. szakasz 
 

 A Pro urbe Díj odaitéléséről Topolya község Képviselő-testülete a Topolya község napja 
alkalmával tartott ünnepi ülését megelőző  ülésén hoz határozatot. 
 Pro urbe Díjakat évente egyszer, a község napja alkalmával, Topolya község Képviselő-
testületének ünnepi ülésén lehet kiosztani. 
 Évente legfeljebb három Pro urbe Díjat kell kiosztani. 
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6. szakasz 

 
 A Pro urbe Díjat emlékplakett, dísztokban elhelyezett oklevél és pénzjutalom formájában kell 
kiosztani. 
 Az emlékplakettet Topolya község címere képezi. 
 Az oklevél a következő elemeket tartalmazza: 
 - az oklevél felső részében középen nyomtatva Topolya község címerét, majd középmagasan a 
„Pro urbe” szöveget és az adományozó teljes elnevezését, 
 - a díjazott nevét vagy elnevezését, 
 - Topolya község Képviselő-testülete elnökének aláírását, 
 - Topolya község Képviselő-testületének pecsétjét. 
 Az oklevél B-3 formátumú. 
 A pénzjutalmat a topolyai községben  a Köztársasági Informatikai és Statisztikai Intézet utolsó 
adata szerint elért átlagos havi kereset összegének háromszorosa képezi. 
 

7. szakasz 
 

 Ennek a Pro urbe Díj alapításáról szóló határozatnak a hatályba lépésével A Topolya község 
Októberi-díj Alapjának létesítéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 81/10. szám) 
hatályát veszti és Topolya község Októberi-díj Alapja 2001.12.31-ével megszűnik. 
 Ennek A Pro urbe Díj alapításáról szóló határozatnak a hatályba lépésével A Topolya község 
Plakettjének létesítéséről és odaitéléséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 83/3. szám) 
hatályát veszti. 
 

8. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 17-1/2001-I Bábi Attila s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03.  elnöke 
 
 
86. 
 
 A vállalatokról szóló törvény (JSzK Hivatalos Lapja 96/29, 96/33, 97/29. és 98/59. szám) 8. 
szakasza, A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 
2000/25) 4. és 5. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 99/49. szám) 18. 
szakasza, A nyilvános tájékoztatás rendszerének alapjairól szóló törvény /JSzSzK Hiv. Lapja, 90/84, JSzK 
Hiv. Lapja, 94/24. és 96/28. szám) 5. szakasza, A nyilvános tájékoztatásról szóló törvény ( SzK Hiv. 
Közlönye, 98/36, 2001/2, 2001/11, és JSZK Hiv. Lapja, 2001/1. szám/ 14. szakasza A közszolgálatokról 
szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 91/42 és 94/71. szám) 3. szakaszának 3. bekezdése és 4. szakasza, A 
rádiótelevízióról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye 91/48, 91/49, 93/53, 93/55, 93/67, 94/48. és 2001/11. 
szám) 2. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7. 
szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL 
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1. szakasz 
 

 A polgárok Topolya község területéről és szélesebb környékéről történő naprakész, teljes és 
tárgyilagos tájékoztatásra való jogának érvényesítése céljából megalapítjuk a Topolyai Tájékoztatási 
Közvállalatot (a továbbiakban: Közvállalat) a község területéről való rádióműsorszóró és lapkiadó 
tevékenység ellátására. 
 

2. szakasz 
 

 Topolya község a topolyai székhelyű Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapítója. 
 

3. szakasz 
 

 A Közvállalat cégneve: Topolyai Tájékoztatási Közvállalat Kft, Topolya. 
 A Közvállalat rövidített cégneve: Topolyai TKV Kft. 
 A Közvállalat székhelye Topolya, Titó marsall u. 38. sz. 
 A Közvállalat státusát, tevékenységét, elnevezését és székhelyét az alapító előzetes egyetértése 
nélkül megváltoztatni nem lehet. 
 

4. szakasz 
 

 A Közvállalat jogi személy és a jogi  forgalomban mindazokkal a felhatalmazásokkal rendelkezik, 
amelyek a törvény és e határozat rendelkezései értelmében megilletik. 
 

5. szakasz 
 

 A Közvállalat társadalmi tulajdonban levő eszközökkel gazdálkodik és kötelezettségeiért a teljes 
vagyonával felel. 

 
6. szakasz 

 
 A Közvállalat tevékenysége: 
 - nyilvános tájékoztatás, 
 - rádió és televizió (rádió-televízió állomások, rádióállomások, rádió-televízió központok, stúdiók 
és reléállomások), 
 - lakpkiadó tevékenység, 
 - idegenforgalmi közvetítés, idegenforgalmi ügynökségek és irodák, 
 - reklám és gazdasági propaganda szolgáltatások, piackutatási szolgáltatások, 
 - művelődés, művészet és tájékoztatás, 
 - kiadótevékenység, audió és videókazetták kiadása, 
 - filmművészet, 
 - filmfelvételezés (filmalkotások felvételezése és alkotó jellegű feldolgozása, kisérő jellegű 
művészeti tevékenységek és szolgáltatások). 
 
 
 221   Kiadói tevékenység 
  2211 22110 Könyvek, brosúrák, zenei könyvek és egyéb kiadványok kiadása 
  2212 22120 Lapkiadó tevékenység 

E tevékenység magában foglalja: 
- ujságpapírra nyomtatott (napi és családi) lapok kiadását, 
reklámujságokat  is ideértve. 

  2213 22130 Folyóiratok és hasonló időszakos közlönyök kiadása 
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  2214 22140 Hangfelvételek kiadása 

E tevékenység magában foglalja: 
- hanglemezek, zenei és egyéb hangfelvételeket hordozó kompakt 
lemezek és szallagok kiadását 

  2215 22150 Egyéb kiadói tevékenység 
E tevékenység magában foglalja: 
- fényképek, metszetek, képeslapok, 
- menetrendek és hasonlók, 
- űrlapok, 
- posztereknek és művészeti alkotások reprodukcióinak, 
- egyéb nyomtatott anyagoknak, például mechanikai vagy fotomechanikai 
eljárással reprodukált képeslapoknak ,és 
- miniatűröknek a kiadását 

 633   Utazási ügynökségek és túraszervezők tevékenysége: turistáknak való, 
másutt nem említett segítségnyujtás 

  6330 63300 E tevékenység magában foglalja: 
- utazási ügynökségek tevékenységét, 
- a tájékoztatást és tanácsadást, az utazások tervezését, 
- az utasok és a turisták utazásának, szállításának és elhelyezésének 
szervezését, 
- menetjegyek, utazáslebonyolítási csomagok, stb. árúsítását 
- túraszervezők tevékenységét, 
- idegenvezetők tevékenységét. 

 642 6420 64200 Távközlés 
E tevékenység magában foglalja: 
- hang, kép vagy egyéb információk továbbítását, kábel, sugárzás, 
reléállomások és műholdak útján, 
- a telefon-, távíró- és telexösszeköttetést, 
- a rádió- és televízióműsorok sugárzását, 
- a hállózat karbantartását. 

 714 7140 71400 Másutt nem említett tárgyak kölcsönzése személyi szükségletekre és 
háztartások részére 
E tevékenység magában foglalja: 
- a videókazettákat, hanglemezeket és egyebeket 

74    Egyéb ügyviteli tevékenységek 
   Jogi, számviteli és könyvelési teendők, consulting és holding teendők ellátása 
 

741 
7413 74130 Piac- és közvéleménykutatás 

E tevékenység magában foglalja: 
- a piaci lehetőségeknek, a termékek elfogadottságának és ismertségének és a 
fogyasztók vásárlási szokásainak kutatását új termékek kifejlesztése és bemutató 
árúsítása céljából, az eredmények statisztikai elemzését is ideértve, 
- a közvélemény vizsgálatát politikai, gazdasági és szociális kérdésekben és ennek 
statisztikai elemzését. 

 744 7440  Reklám és propaganda 
   74402 Egyéb reklám és propaganda szolgáltatások 

- propagandakampányok tervezése és lefolytatása, 
- nyilt területen elhelyezendő reklámok, például reklámtáblák, panók, 
hirdetőtáblák, továbbá kirakatok és kiállítócsarnokok tervezése és beállítása, 
személygépkocsik és autóbuszok feliratozása, stb., 
- médiában való bemutatás, azaz időpontok és helyek árúsítása a médiában való 
különféle hirdetésekre, 
- levegőből való reklámozás, 
- propaganda anyagok vagy minták elosztása és terítése, 
- hely biztosítása a propaganda részére, stb. 
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92    Üdülő- sport és művelődési tevékenységek 
 921   Filmművészeti és videotevékenységek 
  9211 92110 Film- és videógyártás 

E tevékenység magában foglalja: 
- játék és egyéb filmek gyártását film- vagy videószallagon, 
filmszínházakban vagy televízión való bemutatás céljából 
- nyilvános bemutatásra szánt jelték-, rövid-, dokumentáris és egyéb 
filmek gyártását filmstúdiókban vagy szakosított animációs vagy 
rajzfilmstúdiókban , 
- a hang szinkronizálását és a dublírozást. 

  9212 92120 Film- és videóelosztás 
E tevékenység magában foglalja: 
- a művészfilmek és videókazetták elosztását más tevékenységek, kivéve 
a nagyközönség részére, a filmek és videószallagok árúsítását és 
kölcsönzését más tevékenységek részére, valamint a filmek és 
videószallagok elosztásával kapcsolatos egyéb tevékenységeket, 
amilyen a rezerválás a leszállítás, a raktározás, stb. 

 922 9220 92200 Rádiós és televíziós tevékenységek 
E tevékenység magában foglalja: 
- az eladásra, bérbeadásra vagy a sugárzásra vagy újrasugárzásra való 
megőrzésre alkalmas tartós szallagra felvett (szórakoztató, tájékoztató, 
oktató, stb.) rádió- és televízióprogramok gyártását 

 924 9240 92400 Sajtóügynökségek tevékenysége 
E tevékenység magában foglalja: 
- a tömegtájékoztatási eszközöket információkkal, fényképekkel, 
riportokkal és egyebekkel ellátó ujságíró egyesületek és ügynökségek 
tevékenységét. 

 
 

7. szakasz 
 

 Tevékenységének végzése keretében a Közvállalat pártmentes rádió- és televízióprogramokat alkot 
és lapokat ad ki, amelyekben a polgárokat idejekorán, pártatlanul, profeszionális módon, maradéktalanul és 
tárgyilagosan tájékoztatja a társadalmi-gazdasági helyzetük érvényesítése szempontjából jelentős összes 
kérdésekről, elsősegíti oktatási, művelődési és egyéb igényeik és érdekeik kielégítését és érvényesítését, 
elősegíti a hallgatók, az olvasók és a nézők szabad véleményalkotását és serkenti az alkotótevékenységet a 
társadalmi élet minden területén. A nyilvános tájékoztatási eszközökben a gazdasági- kereskedelmi 
tartalmakat világosan és felismerhetően külön kell választani a tájékoztatási tartalmaktól. 
 

 
8. szakasz 

 
 

 Topolya község, mint a Közvállalat alapítója, kijelöli a nyilvános tájékoztatási eszközök 
pártmentes koncepció szerinti programirányvételét, a Közvállalat szervezetét, finanszírozását, 
igazgatásának , valamint igazgatója, igazgató- és felügyelőbizottsága kinevezésének módját, megvitatja a 
munkájától szóló jelentést és a munkaprogramját, követi a kijelölt programkoncepció érvényesítését, 
határozatot hoz a Közvállalat és a tájékoztatási eszköz működésének megszüntetéséről, szabályozza az 
alapító és a Közvállalat közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, és ellátja a törvényben és más 
idevágó jogszabályokban és aktusokban megállapított egyéb teendőket és feladatokat. 
 

9. szakasz 
 

 A Közvállalatnak alapszabálya van. 
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 A Közvállalat alapszabálya részletesebben szabályozza a Közvállalat belső szervezetét, 
működésének módját, a foglalkoztatottak jogait és kötelezettségeit a nyilvános tájékoztatás teendőinek 
ellátásában, a fejlesztéstervezés és a marketing teendőit, a beruházási és az informatikai teendőket, és az 
egyéb teendőket azon a területen, amelyre a Közvállalatot alapították. 
 Az alapszabály megállapítja a vállalat részeinek jogait és kötelezettségeit a jogi forgalomban, a 
vállalat részeinek felhatalmazásait azon eszközök kezelése tekintetében, amelyekkel gazdálkodnak, a 
nyereség és a keresetek elosztásának módját, a tevékenység ésszerű és hatékony végzésének biztosítására 
irányuló intézkedéseket, az eszközök használatának módját, a jogokat és kötelezettségeket a közös 
programok megvalósításában és a Közvállalat tevékenységére nézve jelentős egyéb kérdéseket. 
 A Községi Képviselő-testület jóváhagyja a Közvállalat alapszabályát. 
 

10. szakasz 
 

 A Közvállalat alapítására és működésére szolgáló eszközöket és vagyont az alapító által biztosított 
üzlettér és felszerelés képezi. 

11. szakasz 
 

 A Közvállalat a finanszírozására, illetve a tevékenységének végzésére szolgáló eszközöket a 
következő bevételekből és forrásokból szerzi: 
 - termékeinek és szolgáltatásainak a piacon való értékesítéséből és gazdasági-propaganda 
tevékenységből, 
 - az érdekelt vállalatok, intézmények és egyéb alanyok eszközeinek társításából, illetve 
befektetéséből, 
 - a község költségvetéséből, 
 - a legátumokból, ajándékokból és hagyatékokból, 
 -  hitelekből, 
 - a törvényben és egyéb aktusokban megállapított egyéb forrásokból és bevételekből. 
 Azokat a működésre szánt eszközöket, amelyeket a község költségvetésében kell biztosítani 
minden év kezdetén a Topolya község költségvetéséről szóló határozatban kell megállapítani. 
 

12. szakasz 
 

 A Közvállalat szervei: az igazgatóbizottság, a felügyelőbizottság és az igazgató. 
 

13. szakasz 
 

 Az igazgatóbizottság a Közvállalat igazgatási szerve. 
 Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait a Községi Képviselő-testület nevezi ki. 
 Az igazgatóbizottságnak 6 tagja van, akik közül 2 tag a Közvállalat dolgozója. 
 

14. szakasz 
 

 Az igazgatóbizottság igazgatja a Közvállalatot és felelős annak tevékenységéért és ügyviteléért. 
 Az igazgatóbizottság meghozza az alapszabályt, a fejlesztési tervet, az általános üzleti  politikát és 
a nyilvános tájékoztatási eszközök programirányvételét, megtárgyalja és véglegesíti az éves terveket és 
programokat, az ügyvitelről szóló időszaki és évi jelentéseket és erről évente legalább egyszer tájékoztatja 
az alapítót, megtárgyalja és véglegesíti az alapszabályon alapuló szabályozó aktusokat, dönt a nyilvános 
tájékoztatási eszközök kereskedelmi és propagandaprogramjainak díjairól, dönt a nyereség felosztásáról, a 
veszteségek fedezésének módjáról, a beruházásokról, a tőkebefektetésekről és ellátja az alapszabályban 
előirányozott egyéb teendőket. 

 
15. szakasz 

 
 Az igazgatóbizottság tagjainak megbízatása 4 évig tart, és ennek az időnek a letelte után újból 
kinevezhetők az igazgatóbizottság tagjaivá. 
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16. szakasz 

 
 A Közvállalat felügyelőbizottságának 3 tagja van, akiket az alapító nevez ki és akik közül egy tag 
a Közvállalat dolgozója. 
 A felügyelőbizottság felügyeletet gyakorol a Közvállalat ügyvitele felett. 
 A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 4 évig tart és ennek az időnek a letelte után újból 
kinevezhetők a felügyelőbizottság tagjaivá. 

17. szakasz 
 

 A Közvállalat igazgatója a Közvállalat ügyviteli szerve. 
 A Közvállalat igazgatóját Topolya község Képviselő-testülete nevezi ki. 
 

18. szakasz 
 

 Az igazgató korlátozások nélkül képviseli a Közvállalatot, megszervezi és irányítja a 
munkafolyamatot, vezeti az ügyvitelt, biztosítja a munka törvényességét az ügyvitelben, végrehajtja az 
igazgatóbizottság és a felügyelőbizottság határozatait, és ellátja a törvényben és az alapszabályban 
megállapított egyéb teendőket is. 
 A Közvállalat képviselésére más személyek is kijelölhetők. 
 

19. szakasz 
 

 Az igazgatónak a törvényben, e határozatban és az alapszabályban megállapított teendőit és 
felhatalmazásait az igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a jelen határozat meghozatalától számított egy 
évig Hajvert Zoltán topolyai lakos látja el illetve gyakorolja. 
 A megbízott igazgató rendelkezik mindazokkal a jogokkal, amelyek A vállalatokról szóló törvény 
értelmében az ügyvezető szervet megilletik. 
 

20. szakasz 
 
 Ha a Közvállalat működésében és ügyvitelében zavarok lépnek fel, vagy ha előirányozott 
feladatait nem teljesíti vagy nem idejekorán teljesíti, akkor az alapító a törvényben előirányozott 
intézkedéseket foganatosítja a Közvállalat zavartalan működéséhez szükséges feltételek biztosítása 
érdekében. 
 Strájk esetére a Közvállalat köteles a munkafolyamat minimumát meghatározni és biztosítani. 
 

21. szakasz 
 

 Az igazgató- és a felügyelőbizottságot a Közvállalatnak a Szabadkai Gazdasági Bíróságon való 
cégjegyzékbe vételétől számított 60 napon belül ki kell nevezni. 
 Az igazgatóbizottságnak a Közvállalat alapszabályát a Közvállalatnak a Szabadkai Gazdasági 
Bíróságon való cégjegyzékbe vételétől számított 60 napon belül meg kell hoznia. 
 Az egyéb általános aktusokat a Közvállalatnak a Szabadkai Gazdasági Bíróságon való 
cégjegyzékbe vételétől számított 90 napon belül meg kell hozni. 
 

22. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8 napon lép hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-16/2001-I Bábi Attila, s.k.,  
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03.  elnöke 
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87. 
 
 A vállalatokról szóló törvény (JSZK Hiv. Lapja, 96/29, 97/29, 98/59. és 99/74. szám) 8., A 
közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 2000/25 
szám) 4., Az építési telekről szóló törvény  (SzK Hiv.közlönye 95/44.szám) 11. A kommunális 
tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 97/16 és 98/42.szám) 4. és Topolya község 
statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, a 2001/7 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község 
Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i ülésén, meghozta e  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 
ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
             A Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat alapításáról szóló határozatban 
(Topolya Község Hiv. Lapja, 96/6. szám) a 8. szakasz így módosul: 
 „Az igazgatóbizottság a Közvállalat igazgatási szerve. 
 Az igazgatóbizottságnak 6 tagja van, akiket a Községi Képviselő-testület nevez ki 4 éves 
megbízatási időszakra. 
 Az igazgatóbizottság tagjait a következő módon kell kinevezni: 

- a Községi Képviselő-testület képviselőinek sorából  2 tagot, 
- a műszaki és pénzügyi szakemberek sorából  2 tagot, 
- a Közvállalatban foglalkoztatottak sorából a Közvállalat alapszabályában megállapított módon 

megválasztott  2 tagot”. 
 

2. szakasz 
 

              A 11. szakasz 2. bekezdése a végén pont helyett vesszővel és a következő szöveggel egészül ki: 
              „4 éves megbízatási időszakra”. 
 

3. szakasz 
 

               A 12. szakasz 1. és 2. bekezdése így módosul: 
 „A felügyelőbizottságnak 3 tagja van, akiket a Községi Képviselő-testület nevez ki 4 éves 
megbízatási időszakra. 
 A felügyelőbizottság tagjait a következő módon kell kinevezni: 

- a Közvállalat alapítója választ 2 tagot, 
- a Közvállalatban foglalkoztatottak a Közvállalat alapszabályában megállapított módon 

választanak 1 tagot.” 
 

4. szakasz 
 

            E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-15/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03.  elnöke 
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88. 
 
 A vállalatokról szóló törvény (JSZK Hiv. Lapja, 96/29, 97/29, 98/59. és 99/74. szám) 8., 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 2001.12.03-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 MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
             A topolyai Komgrad t.f. Kommunális- Lakáskezelő és Építő Közvállalat alapításáról szóló 
határozatban (Topolya Község Hiv. Lapja, 89/18, 96/6, 97/1, 97/2, 98/2, és 2001/9. szám) az 5. szakasz így 
módosul: 
 „Az igazgatóbizottság a közvállalat igazgatási szerve. 
 Az igazgatóbizottságnak 6 tagja van, akiket a Községi Képviselő-testület nevez ki 4 éves 
megbízatási időszakra. 
 Az igazgatóbizottság tagjait a következő módon kell kinevezni: 

- a Községi Képviselő-testület képviselőinek sorából  2 tagot, 
- a műszaki és pénzügyi szakemberek sorából  2 tagot, 
- a Közvállalatban foglalkoztatottak sorából a Közvállalat alapszabályában megállapított módon 

megválasztott  2 tagot”. 
 

2. szakasz 
 

              A 8. szakaszban az 1. bekezdés helyébe az alábbi új 1., 2. és 3. bekezdés lép: 
              „A felügyelőbizottság a Közvállalat felügyeleti szerve.  

   A felügyelőbizottságnak 3 tagja van, akiket a Községi Képviselő-testület nevez ki 4 éves 
megbízatási időszakra. 
   A felügyelőbizottság tagjait a következő módon kell kinevezni: 

- a Közvállalat alapítója választ 2 tagot, 
- a Közvállalatban foglalkoztatottak a Közvállalat alapszabályában megállapított módon 
választanak 1 tagot”. 

            Az eddigi 2. bekezdés 4. bekezdéssé válik. 
 

3. szakasz 
 

            E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-12/2001 Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03.  elnöke 
 
 
89. 
 
 Az  építési telekről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 96/44 és 97/16 szám) 27. szakasza és 
Topolya község statútuma (Topolya Község Hiv. Lapja, 2001/7 szám) 33. szakaszának 7. pontja alapján, 
Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i ülésén, meghozta e 
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H A T Á R O Z  A T O T 
 

A TELEKHASZNÁLATI DÍJRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
              A telekhasználati díjról szóló határozatban (Topolya község Hiv.Lapja, 2000/1. és 2001/6. szám) a 
9. szakasz az 1. bekezdés után az alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki: 
 „A telekhasználati díjat a Telekrendezési KV részére a topolyai Komgrad Kv fizetteti meg, és 
megfizettetési szolgáltatás címén megtartja a megfizettetett összeg 5%-át és ezeket az eszközöket 
alapeszközök és berendezések vásárlására fordítja.” 
 Az eddigi 2. és 3. bekezdés 3. és 4. bekezdéssé válik. 
 

2. szakasz 
 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 418-3/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03.  elnöke 

 
90. 
 
 A környezetvédelemről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 91/66, 92/83.  és 95/53. szám) 83. 
szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútumának (Topolya Község Hiv. Lapja, 2001/7 szám) 12. 
és 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z  A T O T 
 

A KÖRNYEZETVÉDELEMRE ÉS –FEJLESZTÉSRE SZOLGÁLÓ 
ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
              A környezetvédelemre és –fejlesztésre szolgáló eszközök biztosításáról szóló határozatban 
(Topolya község Hiv.Lapja, 2001/5. szám) a 4. szakasz az 1. bekezdés után az alábbi új 2. bekezdéssel 
egészül ki: 
 „Az e határozat 2. szakasza 1. bekezdésének 1. fordulata szerinti díjat a topolyai Telekrendezési, 
Útgazdálkodási és Közművesítési Kv részére a topolyai Komgrad Kv fizetteti meg, és az elvégzett 
megfizettetési szolgáltatás címén megtartja a megfizettetett összeg 5%-át és ezeket az eszközöket  
alapeszközök és berendezések vásárlására fordítja.” 
 Az eddigi 2.,3.,4. és 5.  bekezdés 3, 4, 5. és 6. bekezdéssé válik. 
 

2. szakasz 
 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 501-90/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03.  elnöke12.03. 
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91. 
 

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 2001.12.03-i ülésén, megerősítette e 
 

HATÁROZATI JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG  
TERÜLETÉN A 2002 – 2006. ÉVI IDŐSZAKRA 

 
1. szakasz 

 
A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása céljából,  

Bajsa Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a helyi járulékot a 2002.  január 1-től 
2006. december 31-ig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

A járulékot Bajsa Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

A járulékot pénzben vezetjük be. 
 

4. szakasz 
 

A járulékot a Helyi Közösség szükségleteinek kielégítésére 3.600.000,00 dinár összegben vezetjük 
be. 

A helyi járulék eszközeit a következő célokra használjuk fel: 
- hozzájárulás az utak és járdák építéséhez, 
- hozzájárulás az iskolaépületek felújításához, 
- hozzájárulás a temetők és a zöldterületek fenntartásához, 
- hozzájárulás a fatelepítéshez a falu területén, 
- hozzájárulás a kommunális létesítmények karbantartásához, 
- hozzájárulás a hitközösségek épületeinek karbantartásához, 
- hozzájárulás a civil és társadalmi szervezetek működtetéséhez (sport, művelődés, nevelés, 
oktatás, stb.) 
- hozzájárulás a Helyi Közösség működésének fenntartásához, 
- hozzájárulás a szeméttelep fenntartásához, 
- hozzájárulás a csapadékvizek elvezetéséhez, 
- hozzájárulás az önkéntes tűzoltótestület segédépülete munkálatainak befejezéséhez, 
- hozzájárulás a kultúrotthon építésének befejezéséhez, 
- hozzájárulás a vízvezeték felújítása eszmei tervének elkészítéséhez, 
- utcai világítás. 

 
5. szakasz 

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

van, és azok, akiknek e 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: 
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- 4% a nettókeresetek, 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, 
-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, kivéve a földműves nyugdíjakat. 

 
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 94/49 szám) rendelkezései szerint. 

Az eszközöket Bajsa Helyi Közösség 45200-635-0-539 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  Bajsa Helyi Közösség tanácsa ellenőrzi. 
 

11. szakasz 
 

Bajsa 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 

a  Helyi Közösségében a tanács elnöke, a tanács alelnöke, és a titkár.  
 

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

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 Bajsa Helyi Közösség szakszolgálata végzi.  
 

16. szakasz 
 

Azokban a kérdésekben, amelyeket e határozat nem szabályoz, A helyi önkormányzatról szóló 
törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

17. szakasz 
 

Ennek A Bajsa Helyi Közösség 2002–2006. évi időszakban fizetendő helyi járulékának 
bevezetéséről szóló határozatnak az elfogadásáról a polgárok írásbeli nyilatkozattétel útján, közvetlenül 
döntenek 2001. 12.10 -étől  2001.12.16-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: 016-20/2001-I   Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03.  elnöke 

 
92. 
 

A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 
2000/25 szám) 14. szakasza, Topolya község statutuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2001/7 szám) 33. 
szakaszának 22. pontja és A telekrendezési, útgazdálkodási és komzűvesítési közvállalat alapításáról szóló 
határozat („Topolya község Hivatalos Lapja, 96/6 szám) 11. szakaszának 2. bekezdése alapján, Topolya 
Község Képviselő-testülete, a 2001.12.03  -i ülésén, meghozza e 

 
V É G Z É S T 

 
A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 

IGAZGATÓJÁNAK  KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

FEHÉR LÁSZLÓT, a Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat igazgatójává 
négy éves megbízatási időszakra kinevezzük. 
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II. 
 
E Végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-53/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03. elnöke 
 
 
93. 
 

A közvállalatokról  és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 
2000/25 szám) 14. szakasza, A topolyai Komgrad Kommunális Építő Tmsz közvállalattá szervezéséről 
szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 89/18. 96/6, 97/1, 97/2 és 98/2 szám) 7. szakasza és 
Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7 szám) 33. szakaszának 22. pontja 
alapján Topolya Község Képviselő-testülete, a 2001.12.03-i ülésén, meghozza e 

 
V É G Z É S T 

 
A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ 

KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Mr. SZOMBATHY ZOLTÁN  pacséri lakost a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és 
Építő Közvállalat igazgatójává négy éves megbízatási időszakra kinevezzük. 

 
II. 
 

E Végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-54/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03. elnöke 
 
94. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 91/42. szám) 18. szakasza és Topolya község 
statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7. szám) 33. szakaszának 22. pontja alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete a 2001.12.03-i ülésén, meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T 

 
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 VUJIĆ SMILJÁT  Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának igazgatójává 
négy éves megbízatási időszakra kinevezzük. 
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II. 
 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-59/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.03. elnöke 
 
 
95. 

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 
2001.12.03-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 SZÓLÓ VÉGZÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 A könyvtári tevékenységet Topolya község területén ellátó  intézmény igazgatóbizottsága 
tagjainak  felmentéséről és kinevezéséről szóló végzésben (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/9 szám) 
a II. pont az alábbiakkal egészül ki: 
 
 „- az intézmény dolgozóinak sorából 
 4. Bencsik Katalint tagnak, 
 5. Radić Oliverát tagnak.” 
 

II. 
 

 
 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 
2001.12.03. 
 elnöke 
 

 
Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M 

 
OLDAL 

   
81. Határozat a topolyai piackomplexum rendezési terve módosításának és 

kiegészítésének elfogadásáról és végrehajtásáról 
 

141 
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82. Határozat a topolyai 1.  telektömb egy része rendezési tervének elfogadásáról 

és végrehajtásáról 
 

143 
83. Határozat a topolyai 7. telektömb egy része rendezési tervének elfogadásáról 

és végrehajtásáról 
 

144 
   

84. Határozat  a parkolóhelyek kijelöléséről és fenntartásáról 146 
   

85. Határozat a Pro urbe Díj alapításáról 150 
   

86. Határozat a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapításáról 151 
   

87. Határozat A Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat 
alapításáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről 

 
157 

   
88. Határozat A topolyai Komgrad t.f. Kommunális- Lakáskezelő és Építő 

Közvállalat alapításáról szóló határozat módosításáról 
 

158 
   

89. Határozat A telekhasználati díjról szóló határozat kiegészítéséről 158 
   

90. Határozat A környezetvédelemre és –fejlesztésre szolgáló eszközök 
biztosításáról szóló határozat kiegészítéséről 

 
159 

   
91. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Bajsa Helyi Közösség 

területén a 2002-2006. évi időszakra 
 

160 
   

92. Végzés a Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat 
igazgatójának kinevezéséről 

 
162 

   
93. Végzés a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat 

igazgatójának kinevezéséről 
 

163 
   

94. Végzés  Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
igazgatójának kinevezéséről 

 
163 

   
95. Végzés A könyvtári tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény 

igazgatóbizottsága tagjainak felmentéséről és kinevezéséről szóló végzés 
kiegészítéséről 

 
 

164 
 
 

 

 
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. 
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