
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
 
 
 

 TOPOLYA KÖZSÉG 
 

HIVATALOS LAPJA
 

Број 11  – Година XXXIII 
20. децембар 2001. г. , Бачка Топола 

 XXXIII. évfolyam – 11 . szám 
Topolya, 2001. december 20. 

  
 



Број 11. 20.12. 2001. СТРАНА  165.  OLDAL 2001.12.20.               11. szám 

  

96. 
 
 A vállalatokról szóló törvény /JSZK Hiv.Lapja 96/29, 97/29, 98/59. és 99/74. szám) 8. szakasza, A 
közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2000/25. 
szám) 4. szakasza, A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 97/16. és 
98/42.szám) 4. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 
2001/7. szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. december 20-i ülésén, 
meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 Topolya község Képviselő-testülete (a továbbiakban: az alapító) megalapítja a topolyai Piac 
Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalatot (a továbbiakban: Piac Kv.). 
 

2. szakasz 
 

 A Piac Kv. cégneve: Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat Kft Topolya.  
 A Kv. rövidített cég neve: Piac Kv. Kft Topolya. 
 A Piac Kv. székhelye: Topolya, Karadjordje utca. 
 

3. szakasz 
 

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

4. szakasz 
 

 A Piac Kv. állami tulajdonban levő eszközökkel gazdálkodik és a tevékenységének végzése során 
létrejövő kötelezettségeiért ezekkel az eszközökkel felel. 
 Az alapító kezességet vállal a Piac Kv. kötelezettségeiért, alapítótőke – hányadának erejéig. 
 

5. szakasz 
 

 A Piac Kv. tevékenysége: 
 52620 – Kiskereskedelem polutokon és piacokon 
 Kiskereskedelem bármilyen fajta termékekkel szokásos elmozdítható pultokon, főutak mellett vagy 
szervezett piacokon. 
 52630 – Egyéb üzleteken kívüli kiskereskedelem 
 Árúértékesítés autómaták útján. 
 55323 – Idegenforgalmi elszállásolás fizetővendég – szolgálatban 
 Elszállásolási szolgáltatások rövidebb tartózkodásra vikendházakban és lakásokban. 
 55300 – Vendéglők 
 Ételek árúsítása, amelyeket általában a helyszínen fogyasztanak el, valamint italok árúsítása az 
ételek, esetleg a szórakozás könnyebb formái mellé: 
 - vendéglőkben, 
 - gyorsételárúsító vendéglőkben, például hamburgerbárokban és hasonlókban. 
 63120 – Raktárok és lerakatok 
 Különféle árúk raktározása. 
 70200 - Ingatlanok bérbeadása 
 Ingatlanok bérbeadása és igazgatása. 
 74401 – Árumintavásárok szervezése. 
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 A Piac Kv. a felsoroltakon kívül egyéb tevékenységeket is végezhet az alapító egyetértésével. 
 

6. szakasz 
 

 Az alapítótőkét két zárt piaci csarnokból álló ingatlan, a topolyai városi i.k. 6596, 6590, 
6591/1,6591/2 és 6592 számú parcellán épült (nyugati) és 6594, 6589 és 6595 számú parcelláján épült 
(keleti) csarnok, valamint a 6603/2, 6593, 6603/3, 7548/2 és 7557/2 számú parcelláján levő összes egyéb 
ingó és ingatlan vagyon képezi. 
 Az alapító a Piac Kv. össztőkéjébe befektetett tőke arányában vesz részt a nyereség felosztásában. 
 A nyereség felosztásáról szóló határozatot a Piac Kv. igazgatóbizottsága hozza meg a Községi 
Képviselő-testület egyetértésével. 
 A Piac Kv. alapszabálya az alapító egyetértésével részletesebben meghatározza a nyereség 
felosztásának és a kockázatvállalásnak, illetve a veszteség fedezésének kritériumait és módját. 
 

7. szakasz 
 

 A Piac Kv. munkájának és fejlődésének előrevitele hosszútávlatú és középtávlatú munka – és 
fejlesztési terven alapul. 
 A Piac Kv. minden egyes naptári évre meghozza éves ügyviteli programját. 
 A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti terveket és programokat az alapító hagyja jóvá. 
 

8. szakasz 
 

 A Piac Kv. szervei: 
 - az igazgatóbizottság, mint igazgatási szerv, 
 - az igazgató, mint ügyviteli szerv, 
 - a felügyelőbizottság, mint felügyeleti szerv. 
 Az igazgatóbizottság és az igazgató alkotja a Piac Kv. igazgatóságát. 
 

9. szakasz 
 

 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 foglalkoztatottak képviselőiként a Piac Kv. alapszabályában megállapított módon megválasztott 2 
tagot. 

10. szakasz 
 

 Az igazgatóbizottság: 
 1. meghozza a Piac Kv. alapszabályát és dönt a státusbeli változásokról az alapító egyetértésével, 
 2. kijelöli az üzleti politikát, 
 3. előkészíti azon általános aktusok javaslatait, amelyeket az alapító hoz meg a Piac Kv. 
tevékenységi körére vonatkozóan, és gondoskodik ezeknek az aktusoknak a végrehajtásáról, valóra váltásuk 
éves terveinek és programjainak meghozatala révén, 
 4. elfogadja a Piac Kv. ügyviteléről szóló jelentéseket és évi zárszámadást, 
 5. előkészíti az ügyvitelről szóló évi számviteli kimutatásokat és jelentéseket, amelyeket az alapító 
elé terjeszt, 
 6. dönt a nyereség felosztásáról az alapító egyetértésével, 
 7. megadja az irányelveket az igazgatónak az üzleti politika megvalósítására, 
 8. meghozza a beruházási határozatokat, 
 9. meghozza működésének ügyrendjét, 
 10. ellátja a törvényben, az alapító határozatában és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket 
is. 
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11. szakasz 
 

 A Piac Kv. igazgatóját a Községi Képviselő-testület nevezi ki 4 éves megbízatási időszakra. 
 A Piac Kv. igazgatója: 
 1. megszervezi és vezeti a Piac Kv. ügyvitelét, 
 2. képviseli a Piac Kv-t 
 3. javasolja az üzleti politika, a munkaprogram és a fejlesztési terv alapjait, és intézkedéseket tesz 
azok végrehajtására, 
 4. gondoskodik a Piac Kv. munkájának törvényességéről és felel működésének törvényességéért, 
 5. felveszi a dolgozókat és dönt a fegyelmi és az anyagi felelősségről, 
 6. előterjeszti a Piac Kv. ügyvitelének az időszaki elszámolások és az évi zárszámadás szerinti 
eredményeiről szóló jelentést és a törvényben előirányozott egyéb jelentéseket, 
 7. ellátja a törvényben és a Piac Kv. alapszabályában megállapított egyéb teendőket. 
 Az igazgató kinevezésének és felmentésének feltételeit részletesebben a Piac Kv. alapszabálya 
határozza meg. 

12. szakasz 
 

 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 Piac Kv. alapítója választ 2 tagot, 
 - a Piac Kv-ban foglalkoztatottak képviselőjükként a Piac Kv. alapszabályában megállapított módon 
választanak 1 tagot. 

13. szakasz 
 

 A felügyelőbizottság:  
 1. felügyeletet gyakorol a Piac Kv. igazgatósága munkájának törvényessége felett, 
 2. áttekinti a Piac Kv. időszaki és évi elszámolásait és megállapítja, hogy a jogszabályokkal 
összhangban készültek-e 
 3. megállapítja, hogy a Piac Kv. üzleti könyveit és egyéb dokumentációját rendesen és a 
jogszabályokkal összhangban vezetik-e, 
 4. jelentést tesz a Piac Kv. ügyviteléről szóló évi számviteli kimutatásokról és jelentésekről, 
amelyeket az alapító elé kell terjeszteni, 
 5. véleményezi a nyereség felosztására vonatkozó javaslatokat, 
 6. meghozza működésének ügyrendjét, 
 7. ellátja a törvényben és a Piac Kv. alapszabályában megállapított egyéb teendőket is. 
 

14. szakasz 
 

 A Piac Kv. alapszabálya szabályozza: a Piac Kv. cégnevét és székhelyét, képviseletét, 
tevékenységét, munkájának és fejlesztésének tervezését, eszközforrásait, azok felhasználását és a velük való 
rendelkezést, belső szervezetét és szerveit, munkájának és fejlődésének előrevitelét, továbbá a 
környezetvédelem, az üzleti titok és a tájékoztatás, a státus beli változások, a szakszervezettel való 
együttműködés, az általános aktusok kérdéseit és a Kv ügyvitelére nézve jelentős egyéb kérdéseket. 
 

15. szakasz 
 

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

16. szakasz 
 

 Az igazgató- és a felügyelőbizottságot e határozat meghozatalától számított 60 napon belül ki kell 
nevezni. 
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 A Közvállalat alapszabályát az igazgatóbizottság a Piac Kv-nak a Szabadkai Gazdasági Bíróságon 
való cégjegyzékbe vételétől számított 60 napon belül meghozza. 
 Az egyéb általános aktusokat a Piac Kv-nak a Szabadkai Gazdasági Bíróságon való cégjegyzékbe 
vételétől számított 90 napon belül kell meghozni. 
 

17. szakasz 
 

 Ha a Piac Kv. ügyvitelében zavarok keletkeznek, illetve az előirányozott feladatait nem teljesíti vagy 
nem idejekorán teljesíti, az alapító a törvényben előirányozott intézkedéseket foganatosítja a Piac Kv. 
zavartalan működéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából. 
 A Piac Kv.strájk esetére köteles a munkafolyamat minimumát meghatározni és biztosítani. 
 

18. szakasz 
 

 A Piac Kv. és az alapító viszonyait a törvény, e határozat,  kollektív szerződés és az alapító végzése 
alapján kell szabályozni. 
 Ha a Piac Kv. ügyvitelében zavarok keletkeznek, illetve az előirányozott feladatait nem teljesíti vagy 
nem idejekorán teljesíti, az alapító a törvényben előirányozott intézkedéseket foganatosítja a Piac Kv. 
zavartalan működéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából. 
 A Piac Kv. nem eszközölhet státusbeli és formabeli változtatásokat az alapító egyetértése nélkül. 
 

19. szakasz 
 

 A Piac Kv. az illetékes bíróságnál való cégjegyzékbe vételének napján kezdi meg a működését. 
 

20. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-18/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.20. elnöke 
 
97. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 és 2001/27  szám) 52. és 55., és 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7 szám)  33. szakasza alapján, 
Topolya község Képviselő-testülete, a 2000. december 20-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
1. szakasz 

 
 A helyi kommunális illetékekről szóló határozatban (Topolya község Hiv. Lapja 95/3, 96/1, 96/3, 
96/6, 97/1, 97/2 és 98/5 és 2000/17 szám)  az 5. szakasz így módosul: 
 “Nem kell helyi kommunális illetéket fizetni az állami szervek és szervezetek, valamint a területi 
autonómia és a helyi önkormányzati egységek szervei és szervezetei jogainak, tárgyainak és 
szolgáltatásainak igénybevétele után.” 
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2. szakasz 
 

 Az Illetékdíjszabás az alábbiak szerint módosul: 
 
“1. Díjtétel 
 
A közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való igénybevételéért az illeték az igénybevétel 
tartamával arányosan évi, havi vagy napi összegben az elfoglalt terület minden egész és megkezdett m2-e 
után a következő: 
 
1. Az üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való használatáért naponta, az elfoglalt terület minden egész és 
megkezdett m2-e után: 
- 10 m2-ig                                                3,00 dinár   
- minden 10 m2-en felüli   m2 után                                  2,00 dinár  
2. A piactér és a vásártér területének kisipari műhelyek és egyéb tevékenységek árúinak és termékeinek 
árúsítására való igénybevételéért piac és vásár idején naponta 
- az elfoglalt terület  1 m2-e után                                               60,00 dinár   
3. A terület körhinta, lövölde, vidámpark és egyéb szórakoztató játékok céljára való igénybevételéért: 
- naponta, 1 m2-enként                                                             20,00 dinár   
4. Építő és egyéb anyagok raktározásáért: 
- naponta az elfoglalt terület   minden m2-e után                                      2,50 dinár   
5. Ha a terület elfoglalása bódéval történik, az illeték évente 
- az elfoglalt terület 1 m2-e után                                                                                300,00 dinár   
6. Ha a terület e díjtétel szerinti elfoglalása bármilyen más módon történik, az illeték naponta:  
- az elfoglalt terület 1 m2-e után                                                                             1,00 dinár   
 
Megjegyzés: 
             1. Az e díjtétel szerinti illetéket a közterület vagy a szabad terület igénybevételére vonatkozó 
engedély kiadásakor kell leróni. 
             2. A közterületet vagy az üzlethelyiség előtti területet üzleti célra igénybe venni szándékozó személy 
köteles a terület igénybevétele előtt az 1. pont szerinti engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket 
leróni. 
             Az előző bekezdés szerinti terület engedély és az illeték befizetése nélküli igénybevétele e határozat 
szerint büntetendő szabálysértés. 
             3. Az e díjtétel szerinti illetéket, a 2. pont szerinti kivételével, a közterület vagy az üzlethelyiség 
előtti terület üzleti célra való igénybevételére vonatkozó engedély kiadására illetékes igazgatási szerv 
állapítja és fizetteti meg, az engedély kiadásakor. 
             Az előző bekezdés szerinti szerv a köz- és szabad terület  igénybevételére vonatkozó  engedélyt nem 
adhatja ki, ha az igénybe vevő az e díjtétel szerinti illetéket előzőleg nem rótta le. 
             4. Az e díjtétel szerinti illetéket a díjtétel 2. pont-ja szerinti területhasználat esetében a helyszínen 
kell megfizettetni. 
             Ezt az illetéket a községi igazgatási szerv felhatalmazott dolgozója fizetteti meg. 
2. Díjtétel 
 

A játékeszközök tartásáért a kommunális illeték évi összegben: 
1. a biliárdra, asztalonként 1.600,00 dinár  
2. a tombolára 6.000,00 dinár  
3.  az egyéb játékeszközökre és   készülékekre, 
 készülékenként 1.000,00 dinár 
4. a szerencsejátékautomatákra és készülékekre,  
készülékenként 5.000,00 dinár  
Megjegyzés: 
             Ezt az illetéket a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának illetékes szerve állapítja meg és 
fizetteti meg, az illetékes helyi igazgatási szerv által megküldött nyilvántartás alapján. 
             Az illetéket negyedévenként kell leróni. 
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3. Díjtétel 
 
            Zenei program vendéglátó létesítményben való rendezéséért a havonta fizetendő illeték: 
 
1. Szállodák, motelok részére 1.200,00 dinár  
2. Egyéb vendéglátó létesítmények részére 
- a városban és főutak mentén    800,00 dinár  
- a község településeiben    600,00 dinár  
 
Megjegyzés: 
 
            1. Az e díjtétel szerinti illetéket a vállalatok, a magánvendéglősök és más vendéglátó létesítményben 
zenei programot rendező alanyok az illetékes községi szerv jóváhagyásának kiadásakor róják le. 
            2. A vendéglátó létesítményben zenei programot rendezni szándékozó személy köteles a program 
rendezése előtt az 1. pont szerinti jóváhagyást megszerezni, és az e díjtétel sze-rinti illetéket leróni. 
           Az előző bekezdés szerinti zenei programnak jóváhagyás és az illeték befizetése nélküli rendezése e 
határozat szerint büntetendő szabálysértés. 
           3. Az e díjtétel szerinti illetéket az illetékes községi igazgatási szerv állapítja és fizetteti meg. 
Az előző bekezdés szerinti szerv a zenei program vendéglátó létesítményben való rendezésére  vonatkozó 
jóváhagyást nem adhatja ki, ha az e díjtétel szerinti illetéket előzőleg nem rótták le. 
           Az e díjtétel szerinti illetéket zenei program jóváhagyás nélküli rendezése esetén a helyszínen kell 
megfizettetni. Ezt az illetéket az igazgatási szerv felhatalmazott dolgozója fizetteti meg. 
 
4. Díjtétel 
 
           A cégnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztéséért fizetendő illeték évi összegben a következő: 
 
1. A tervezés, a villanyenergiaátvitel és -elosztás, a bankok, 
 a biztosítási közösségek és egyéb pénzügyi szervezetek, a PTT, 
a kőolaj-származék-értékesítés, a kommunális tevékenység 
és a közlekedés terén működő vállalatok, jogi személyek részére 15.000,00 dinár 
 
2. Az idegenforgalom, a vendéglátás és a kereskedelem 
 terén működő vállalatok, jogi személyek részére 6.000,00 dinár  
 
3. A mezőgazdaság, a gyáripar, az építőipar  és a kisipar  
terén működő vállalatok, jogi személyek részére 2.700,00 dinár  
 
4. Különálló szervezeti egységek, lerakatok, tárolók, raktárok, 
 felvásárlási helyek, szerviszek, nagykereskedések, üzemrészlegek  
és üzemek, bódék és egyéb ügyviteli egységek részére 1.500,00 dinár  
 
5. Ügynökségek, közvetítő szolgáltatások, intelektuális szolgáltatások,  
ügyvédi szolgáltatások, képviseletek és kirendeltségek részére 2.500,00 dinár  
 
6. önálló üzletek részére 
- a városban  1.500,00 dinár  
- a településen     800,00 dinár  
 
7. Sorsjegyeket, sportfogadási és lottószelvényeket és egyéb  
szerencsejátékok szelvényeit árúsító üzletek részére  5.000,00 dinár  
 
8. Az autószállítmányozók részére 
- 15 tonna hordképességig     900,00 dinár  
-  15 tonna hordképességen felül 1.650,00 dinár  
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9. Az e díjtétel szerinti illeték egyéb kötelezettjei részére az  
illeték évi összege 2.000,00 dinár  
 
Megjegyzés: 
             1. Az illetékkötelezettség a tevékenység bejegyzésével jön létre. 
Ha a bejegyzés a második félévben történt, a megfelelő illeték 50%-kal csökkentett összegét kell leróni. 
 
             2. Az illetéket a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának illetékes szerve állapítja és fizetteti 
meg. 
            Az illetéket negyedévenként kell leróni. 
 
Mentesítés: 
            Mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől: a szűcs és szőrmekészító, gyapjúfonó, 
szíjjgyártó, kutásó, patkolókovács, kötélgyártó, bognár és gölöncsér tevékenységek, a  humanitárius, 
művelődési, iskolai, ifjúsági és sportszervezetek és intézmények, a polgárok egyesületei és a politikai pártok. 
 
5. Díjtétel 
 
            E díjtétel szerint kell leróni a helyi kommunális illetéket a vitrinnek az árú üzlethelyiségen kívüli 
kiállítása végetti igénybevételéért, és a reklámtábla igénybevételéért. 
 
            Az illeték évi összegben: 
 
1. vitrin igénybevételéért  - m2-enként    800,00 dinár  
 
2. reklámtábla igénybevételéért 
- a városban 2.000,00 dinár 
- a község településében 1.200,00 dinár.  
 
Megjegyzés: 
             Ezt az illetéket a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának illetékes szerve állapítja és fizetteti 
meg, az igazgatási szervnek a vitrin és a reklámtábla felállítására vonatkozó engedélye alapján. 
             Az illetéket negyedévenként kell leróni. 
 

6. Díjtétel 
 

             A szabad területnek tábozozásra, sátorállításra, vagy az ideiglenes használat egyéb formájára való 
igénybevételéért fizetendő helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan, az elfoglalt 
terület minden 1 m2-e után 
 
- naponta 10,00 dinár  
Megjegyzés: 
             Az illetéket a szabad terület igénybevételére vonatkozó engedély kiadásakor kell leróni. Az illetéket 
a táborozásra, sátorállításra és az ideiglenes haszinálat egyéb formáira vonatkozó engedélyt kiadó helyi 
igazgatási szerv állapítja és fizetteti meg. 
             Az e díjtétel szerinti szabad területnek engedély nélküli igénybevétele esetén az illetéket az illetékes 
szerv a helyszínen fizetteti meg, a  megállapított illeték háromszorosának összegében. 
 
Mentesítés: 
            Mentesülnek ennek az illetéknek a fizetésétől az iskolai és művelődési intézmények és a község 
költségvetéséböl támogatott civil szervezetek. 
 

7. Díjtétel 
 

A vízen levő vendéglő  vagy más vendéglátó és szórakoztató létesítmény tartásáért fizetendő helyi 
kommunális illeték az igénybevétel tartamának arányában: 
1. vendéglők és vendéglátó létesítmények után 1 m2-enként naponta 2,50 dinár 
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2. szórakoztató létesítmények után  1 m2-enként naponta 1,50 dinár  
 
Megjegyzés: 
               Ezt az illetéket a vízen levő létesítmény tartására vonatkozó engedély kiadásakor az illetékes helyi 
igazgatási szerv állapítja és fizetteti meg. 
 
8. Díjtétel 
 
              A tópart üzleti célra való igénybevételéért fizetendő helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamának 
arányában az elfoglalt terület 1 m2-e után, 
 
- naponta 15,00 dinár  
 
Megjegyzés: 
             1. Az illetéket a tópart üzleti célra való igénybevételére vonatkozó jóváhagyás kiadásakor kell leróni. 
Az illetéket az előző bekezdés szerinti jóváhagyást kiadó helyi igazgatási szerv állapítja és fizetteti meg. 
             2. A tópartot üzleti célra igénybe venni szándékozó személy köteles az igénybevétel előtt az 1. pont szerinti 
jóváhagyást megsze-rezni, és az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 
             Előző bekezdés szerinti partnak jóváhagyás és illetékleróvás nélküli igénybevétele e határozat szerint 
büntetendő szabálysértés. 
 
 
9. Díjtétel 
 
A közúti gép- és kapcsolható járművek tartásáért, a mezőgazdasági járművek és gépek, valamint a 
köztisztaságfenntartó járművek kivételével, a fizetendő helyi kommunális illeték évi összegben: 
1. A tehergépjárművekre 
- 3 tonna hordképességig    650,00 dinár  
- 3-8 tonna hordképességig 1.200,00 dinár  
- 8-15 tonna hordképességig 1.750,00 dinár  
- 15 tonna hordképesség felett 5.500,00 dinár  
2. A kapcsolható járművekre 
- 8 tonna hordképességig    750,00 dinár  
- 8 tonna hordképesség felett 1.250,00 dinár  
3. Autóbuszokra és 9-nél több üléssel ren- 
delkező kombibuszokra 6.000,00 dinár  
4. A személygépkocsikra és kombijárművekre 
- 900 cm3-ig    350,00 dinár  
- 900-1350 cm3-ig    550,00 dinár  
- 1350-1800 cm3-ig    750,00 dinár  
- 1800-2500 cm3-ig 2.200,00 dinár  
- 2500 cm3 felett 3.300,00 dinár  
5. Motorkerékpárra és triciklire, a motor hengerűrtartalma szerint 
- 125 cm3-ig    220,00 dinár  
- 125-250 cm3-ig    325,00 dinár  
- 250-500 cm3-ig    500,00 dinár  
- 500 - 1000 cm3-ig 1.000,00 dinár  
- 1000 cm3 felett 1.350,00 dinár  
6. Mopedokra     120,00 dinár  
7. Traktorokra  
- 18 kW-ig    220,00 dinár 
- 18-29 kW-ig     335,00 dinár 
- 29-46 kW-ig     450,00 dinár 
- 46  kW felett     650,00 dinár 
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     Vontatókra: 
- 66 kW-ig     325,00 dinár 
- 67-95 kW-ig    550,00 dinár 
- 96-132 kW-ig     900,00 dinár 
-133-177 kW-ig  1.350,00 dinár 
- 177 kW felett  2.000,00 dinár. 
8. Traktorpótkocsikra     150,00 dinár 
9. Az évente bejegyzendő összes egyéb  
   gép-  és kapcsolható járművekre     620,00 dinár  
 
MEGJEGYZÉS: Mentesülnek ennek az illetéknek a fizetésétől a katonai rokkantaknak, a háború polgári 
rokkantjainak, a 60 vagy több százalékban testi sérült munkarokkantaknak, valamint a családi háztartásban 
más személy segítségére és ápolására jogosított taggal rendelkező személyeknek a járművei. 
  
10. Díjtétel 
 
              A háziállatok tartásáért fizetendő helyi kommunális illeték évi összegben: 
 
- az udvarban vagy lakásban való  
   ebtartásra, ebenként 50,00 dinár  
 
Megjegyzés: 
              1. Az illetéket az egész év folyamán az ebek védőoltása alkalmával kell leróni. 
Az illetéket az ebek védőoltását végző állatorvosi állomás fizetteti meg. 
              2. Az ebtartó köteles az eb védőoltása alkalmával az e díjtétel szerinti illetéket leróni. 
              3. Az állatorvosi állomás köteles 15 napon belül az illetékes szervnél az ebtulajdonos ellen 
feljelentést tenni, ha az nem szolgál bizonyítékkal arról, hogy az e díjtétel szerinti illetéket lerótta. 
              4. Az e megjegyzés 2. és 3. pontjában előírt kötelezettséget nem teljesítő személy e határozat szerint 
büntetendő szabálysértést követ el. 
             5. Az illetékbeszedés teendőinek ellátásáért az állatorvosi állomást az illeték értékének 50%-a illeti 
meg. 
 
11. Díjtétel 
 
            Az építészeti létesítmények építéséért fizetendő helyi kommunális illeték, az építési terület 1 m2-e 
után, a következő: 
 
           1. Minden fajta létesítmény építésére, lakóépület kivételével 7,50 dinár  
           2. Lakóépületek építésére 4,50 dinár  
           3. Minden fajta létesítmény felújítására és átalakítására 4,50 dinár  
           4. Olyan munkálatoknak a létesítményen való 
              végzésre, amelyek az út, a járda vagy a  
              nyilvános zöldterület felbontásával járnak, 
            a) ha a felbontás április 1-je és szeptember 30-a között történik: 
            - az I. üzleti övezetben a felbontott   terület 1 m2-e után, naponta          15,00 dinár  
            - a II. üzleti övezetben a felbontott terület 1 m2-e után, naponta            9,00 dinár  
            b) ha a felbontás október 1-je és március 30-a között történik:    
           - az I. üzleti övezetben a felbontott terület 1 m2-e után, naponta          30,00 dinár  
           - a II. üzleti övezetben a felbontott terület 1 m2-e után, naponta               22,50 dinár  
            5. Olyan munkálatoknak a létesítményen való végzésére,  
            amelyek közterület elfoglalását, s ezáltal a járművek,  
            gyalogosok közlekedésének és a járművek parkolásának  tilalmát igénylik: 
           - a fő utcákban az elfoglalt terület  1 m2-e után, naponta                      13,50 dinár  
           - a mellékutcákban az elfoglalt  terület 1 m2-e után, naponta           6,50 dinár  
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           6. Az e határozat meghozataláig jogtalanul épített vagy megkezdett létesítmények lega-lizálására, az e 
díjtétel szerinti illeték 100%-kal növelt összege fizetendő. 
 
Megjegyzés: 
          1. Az e díjtétel szerinti illetéket a beruházó fizeti. 
          2. Az illetéket az építésre, illetve a munkálatokra vonatkozó engedély kiadására illetékes igazgatási 
szerv állapítja  és fizetteti meg, az építés illetve a munkálatok kezdetének és befejezésének dátumára 
vonatkozó adatok alapján. 
         Az előző bekezdés szerinti szerv az engedélyt csak akkor adhatja ki, ha a beruházó - a kereset 
benyujtója bizonyítékkal szolgál az e díjtétel szerinti illeték befizetéséről. 
 
Mentesítés: 
         Az e díjtétel szerinti kommunális illeték fizetésétől mentesülnek az oktatás, a művelődés, a gyermek-, a 
szociális és az egészségvédelem, és a kommunális infrastruktúra szükségleteire épülő létesítmények 
beruházói.” 

3. szakasz 
 

 Ez  a határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba és 2002. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 434-7/2001-I Bábi Attila s.k., 
2001.12.20. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
98. 
 
 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 97/16. és 98/42. szám) 4. 
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja,  A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (SZK 
Hiv.Közlönye, 95/46. és 2001/66. szám) 7. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya Község Hiv. 
Lapja, 2001/7. szám) 33. szakasza alapján, Topolya Község Képviselő-testülete, a 2001.december 20-i 
ülésén, meghozta e 

H A T Á R O Z A T O T 
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

               A Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozatban (Topolya Község 
Hiv.Lapja, 96/3. szám) a 17. szakasz így módosul: 
 „A különjáratszerű személy – és teherszállítás a szállítmányozó és a szállítás igénybevevője által 
kötött írásbeli szerződés alapján történik, amely megállapítja elsősorban: az útvonalat, a szállítás idejét, a 
szállítás díját, valamint az utasok be- és kiszállásának, illetve a dolgok be- és kirakodásának helyét. 
 Különjáratszerű személyszállításnak tekinthető a munkások lakhelyről munkára és munkáról 
lakhelyre, illetve a tanulók és egyetemi hallgatók lakhelyről iskoláig és iskolából lakhelyre szállítása is, 
amely írásbeli szerződés alapján, külön (heti, havi, évi, stb.) menetjegyekkel és más utasok felvétele nélkül 
történik. 
 Különjáratszerzű személyszállítást Topolya község területén az a szállítmányozó végezhet, akit 
Topolya község Képviselő-testülete ilyen szállítás végzésével megbíz és aki a közúti személyszállításra 
vonatkozó törvényes feltételeknek megfelel.” 
 

2. szakasz 
 

             A 19. szakasz pont helyett vesszővel és a következő szavakkal egészül ki: 
 „és nem történhet autóbusz-megálló helyeken”. 
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3. szakasz 
 

А 20. szakasz így módosul: 
      “A különjáratszerű személyszállításra szolgáló autóbuszban vagy egyéb járműben kötelezően ott kell 

lennie a szállítás alapjául szolgáló szerződés egy példányának, a szállítás általános feltételeinek, a szállítási 
szerződésbe foglalt utasok jegyzékének és a szélvédő üveg jobboldali alsó sarkában a „szabad járat” 
feliratnak. 
 Az utasok e szakasz 1. bekezdése szerinti jegyzékét a járműnek az indulási helyen az utasok 
beszállására való beállításáig a szállítmányozó pecsétjével kell lezárni és hitelesíteni. 
 Az utasok e szakasz 1. bekezdése szerinti jegyzékét a szállítási szerződésbe foglalt minden egyes 
utazásra külön össze kell állítani és ebben nem szerepelhet több utas neve mint amennyi a rendelkezésre álló 
helyeknek a jármű forgalmi engedélyében feltüntetett száma.” 
 

4. szakasz 
 

               A 36. szakasz így módosul: 
 „A jelen határozat végrehajtása feletti felügyeletet a kommunális ügyekben illetékes községi 
igazgatási szerv gyakorolja. 
 A helyi jellegű szállítás, azaz a különjáratszerű személyszállítás, a járatszerű és a különjáratszerű 
teherszállítás, a saját szükségletekre való személy- és teherszállítás és a bérautóval való szállítás 
felügyelőségi ellenőrzését a Községi Közigazgatás felhatalmazott dolgozója, illetve a kommunális 
közlekedési felügyelő végzi A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény 44. és 44a. szakaszának 
rendelkezéseivel összhangban.” 
 

5. szakasz 
 

              A 38. szakasz 1. bekezdésében az „500,00” szám „1.000,00”-re, az „5.000,00” szám pedig 
„50.000,00”-re módosul. 
 A 6. pont így módosul: 
 „a különjáratszerű személyszállítást a megállóhelyek igénybevétele tekintetében e határozat 19. 
szakaszával ellenkezően végzi”. 
 A szakasz új 7. ponttal egészül ki: 
 „a különjáratszerű szállítást e határozat 20. szakaszával ellenkezően végzi”. 
 A szakasz 2. bekezdésében a „100,00” szám „1.000,00”-re, az „500,00” szám pedig „5.000,00”-re 
módosul. 
 

6. szakasz 
 

              A 39. szakasz 1. bekezdésében a „25,00” szám „2.500,00”-ra, a „2.500,00” szám pedig 
„25.000,00”-re módosul. 
 A 2. pont így módosul: 
 „a különjáratszerű személyszállítást a megállóhelyek igénybevétele tekintetében e határozat 19. 
szakaszával ellenkezően végzi”. 
 A szakasz a 2. pont után az alábbi új 3. ponttal egészül ki: 
 „a különjáratszerű szállítást e határozat 20. szakaszával ellenkezően végzi”. 
 Az eddigi 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pont 4., 5., 6., 7., 8., és 9. ponttá válik. 
 

7. szakasz 
 

A 40. szakaszban az „50,00” szám „500,00”-ra módosul. 
 

8. szakasz 
 

             E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
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TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 344-41/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2001.12.20. elnöke 
 
99. 
 
 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 97/16 és 98/42. szám) 2., A 
kommunális tevékenységekről szóló határozat (Topolya Község Hiv. Lapja, 97/3 szám) 35. és Topolya 
község statútumának (Topolya Község Hiv. Lapja,2001/7. szám) 33. szakasza alapján, Topolya Község 
Képviselő-testülete, a 2001.december 20-i ülésén meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A HŐENERGIA-ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

             A hőenergia- ellátásról szóló határozatban (Topolya Község Hiv.Lapja, 97/5. és 2000/18. szám) a 
35. szakasz a 3. bekezdés után az alábbi új 4. bekezdéssel egészül ki: 
 „Ha a lakás vagy az üzlethelyiség tulajdonosa illetve használója a szolgáltatott hőenergiáért járó 
díjat nem fizeti meg a szerződéssel összhangban vagy a szerződést meg sem kötötte, akkor a lakótanács 
elnöke az épület lakótanácsának határozata alapján keresetet nyujthat be a hőenergia-szolgáltatás 
megszüntetése iránt”. 
 Az eddigi 4. bekezdés 5. bekezdéssé válik. 
 

2. szakasz 
 

             E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 3-21/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.20.  elnöke 
 
100. 
 
A keresetalap utáni adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2001/27. szám) 4. szakaszának 2. 
bekezdése és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7. szám) 33. szakasza 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.december 20-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
  

A KERESETALAP UTÁNI ADÓ TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 
ÉRVÉNYES KULCSÁNAK MEGÁLLAPITÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

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

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

szolidáris lakásépítésre, fennmaradó részét pedig A Topolya község 2002. évi költségvetésről szóló 
határozatban előirányozott célokra kell fordítani. 
 

3. szakasz 
 

E határozat hatályba lépésének napján, A keresetalap utáni adó Topolya község területén érvényes 
kulcsának megállapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/6. szám) hatályát veszti. 
 

4. szakasz 
 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba, és 
2002. 01. 01-jétől  kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 43-5/2001-I  Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.20.    elnöke 
 
101. 
 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2001/7 szám) 33. szakasza és  A 
Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv.Lapja 2001/   szám) 13. 
és 16. szakasza alapján Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.december 20-i  ülésén, meghozta e 
 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓ- 

ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 
 

I. 
 

 A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatóbizottságába kinevezzük: 
 - az alapító soraiból: 
1. Sörfőző Károlyt - elnöknek, 
2. Csányi Editet - tagnak, 
3. Fehér Istvánt - tagnak 
4. Tajkman Sándort - tagnak, 
 

 
II. 
 

 A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat felügyelőbizottságába kinevezzük: 
  

- az alapító soraiból: 
1. Cservenák Sándort - elnöknek, 
2. Námesztolvszki Lászlót - tagnak, 
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III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-61/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12. 20. elnöke 
 
102. 
 
 A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 
2000/25 szám) 27., A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. 
Lapja 2000/10 szám) 9. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7. szám) 33. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.december 20-i ülésén, meghozta a következő 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT KFT ALAPSZABÁLYÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat  Kft. 2001. 12. 20-i keltezésű alapszabályát jóváhagyjuk. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-26/2001-I Bábi Attila,s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.20.  elnöke 
 
 
103. 
 

JELENTÉS A HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAI 2001. 12. 9-i 
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYEIRŐL 

 
 A helyi közösségek tanácstagjainak választását Topolya község területén 2001.12.9-én bonyolították 
le Topolya község Képviselő-testülete elnökének A Topolya községbeli helyi közösségek tanácstagjai 
választásának kiírásáról szóló határozata (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/9. szám) alapján. 
 
 A helyi közösségek tanácsaiba helyi közösségenként a következő jelölteket választották meg: 
 
 

1. TOPOLYA 
 
1. Csernák István, Csantavéri út 59. – nyugdíjas 
2. Morvai Erzsébet, Durmitor u. 18. – nyugdíjas 
3. Márkus Zoltán, Durmitor u. 31. – villanyszerelő 
4. Balassa Endre, Kucserka József u. 13. – PTT-technikus 
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5. Márkus István, Kraljević Marko u. 6. – magánszállítmányozó 
6. Dr. Vujišić Aleksandar, November 29-e u. 9. – orvos 
7. Burány Vilmos, Car Dusan u. 6. – nyugdíjas 
8. Vasović Milan, I.G.Kovacic u. 36. – okl. közl.mérnök 
9. Fenyvesi Anica, Jovan Popovic u. 26. – településrend. technikus 
10. Jovanović Ksenija, Duna u. 6. – hivatalnok 
11. Tóth Péter, B.Kidrics u. 44. – közgazdász 
12. Námesztovszki László, Kossuth Lajos u.51. – villamosmérnök 
13. Bábi Attila, B.Kidrics u. 66. – jogász 
14. Hajvert Zoltán, Kossuth Lajos u. 110. – ujságíró 
15. Pravda József, Mosa Pijade u. 3. – kereskedő 
16. Lukač Aleksandar, Titó m. u. 101. – egyetemi hallgatóű 
17. Huszár Attila, Titó m. u. 11. – informatikus 
18. Miklós Csaba, Népfelszabadulás u. 50. – ügyvéd 
19. Edelényi István, Szervo Mihály u. 19. -  okl.közgazdász 
20. Avdalović Milan, Spasenije C.Babović u. sz.n. – okl.jogász 

  
 

2. BAČKI SOKOLAC 
 
1. Grahovac Slavko, Kajmakčalan u. 11. – referens 
2. Orelj Dušan, Kajmakčalan u. 20. – autószerelő 
3. Šušnjar Dušan, Dobrudža u. 9. –vállalkozó 
4. Ivančević Danilo, Dobropoljska 15 – fémmarós 
5. Uzelac Žarko, Kajmakčalan u. 31. - referens 
6. Orelj Slobodan, Prvomajska 6. – fémesztergályos 
7. Ljubojević Ljubinko, Cer u. 26 – SZK gépjárművezető 
8. Brkljač Milan,Dobropoljska 4. – állatorvos – technikus 
9. Mišljenović Nikola, Dobropoljska 21. – földműves 
 
3. BAJSA 
 
1. Papp Zoltán, Topolyai út 34. – állatorvos 
2. Dolinszki Árpád, Záko u. 1. – lelkész 
3. Lackovity Károly, Zöld u. 4. – földműves 
4. Kiskároly Róbert, Titó m. u. 18. – agronómus 
5. Kiskároly Sándor, Titó m. u. 24. – mezőgazdasági technikus 
6. Kalapáti Sándor, Szőlősor u. 22. – asztalos 
7. Mengyán Károly, Május 1.-e u. 19. – autószerelő 
8. Belančić Miodrag, Mosorin u. 1. – szabad művész 
9. Laluja Ancika, Köztársaság u. 38. – egészségügyi nővér 
10. Truzsinszki Ilona, Mezei u. 1. – kereskedő 
11. Vuletin Milivoj-Miko, Partizán u. 8. – tanár 
12. Hugyik Kornél, Szerb u. 61. – villamosmérnök 
13. Nagy József, Petőfi Sándor u. 49 – vállalkozó 
14. Zellei József, Vajdaság u. 32. – asztalos 
15. Szakál Anna, Petőfi Sándor u. 57. – könyvelő 
 
4. GORNJA ROGATICA 
 
1. Alesić Branko, I.L.Ribar u. 79 -  fémmarós 
2. Blagojević Božidar, I.L.Ribar u. 23. – jogász 
3. Vukmirović Milan, Kosmaj u. 10. – hivatalnok 
4. Damjanović Dušan, M. Orešković u. 10. – fémesztergályos 
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5. Dragović Goran, Kosmaj u. 11. – géplakatos 
6. Đurić Milenko, I.L.Ribar u. 120 – gépjárművezető 
7. Kosanović Dragiša, Železnička 2. – állatorvos 
8. Lalić Đuro, I.L.Ribar u. 110. – fémesztergályos 
9. Ševo Boško, Petar Drapšin u. 4. – traktorista 
 
5. GUNARAS 
 
1. Csorba Ottó, Ady Endre u. 17. – agronómus 
2. Faragó Ottó, 115. sz. Tanya, - állatorvos 
3. Miklós Erika, JNH u. 6. – pedagógus 
4. Horváth Mátyás, Magyar u. 1. – állatorvos technikus 
5. Pece Tamás, Titó m. u.53. – agronómus 
6. Erdődi János, Kossuth Lajos 12. – földműves 
7. Faragó Károly, Vadász u. 6. – munkás 
8. Eke Imre, Petőfi Sándor u. 12. – földműves 
9. Brezovszki Szuzanna, Petőfi S. u. 15. – ált.isk.tanár 
10. Ozorak Imre, Titó m. u. 80. – pék 
11. Balázs Tibor, Bolmán u. u. 14. – instruktor 
12. Faragó Andrea, Pionír u. 1. – hivatalnok 
13. Rudics Attila, Ady Endre u. 22. – földműves 
14. Terezsák Tibor , Titó m. u. 3. – pedagógus 
15. Mackó Ákos, Petőfi S. u. 46. – földműves 
16. Sinkovity Endre, Petőfi S. u. 14. – köszörűs 
17. Szlifkó Ferenc, Bagremovó, Május 1.-e u. 6. – nyugdíjas 
18. Csetle Károly, Bagremovó, Július 7-e u.24. – nyugdíjas 
19. Kádár József, Bogaras, Testvériség-egység u.4. – gépjárművezető 
20. Toldi Sándor, Bogaras, Testvériség-egység u.8. – földműves 
21. Sinka Péter, Bagremovó, József Attila u. 16. – nyugadíjas 
 
6. KARAĐORĐEVO 
 
1. Jerković Mile, JNH u. 17. – munkás 
2. Marinković Budimir, Lenin u. 18. – hivatalnok 
3. Gostović Dragoljub, Július 7-e u. 5. – munkás 
4. Tresiglavić Vitomir, Titó m. u. 40. – földműves 
5. Šešlija Borislav, JNH u. 3. – PTT dolgozó 
6. Marinković Mirjana, Lenin u. 18. – hivatalnok 
7. Knežević Smiljana, Titó m. u. 26. – hivatalnok 
8. Delalić Mileva, Titó m. u. 5. – nyugdíjas 
9. Drljača Jelica, P.Drapšin u. 19. – munkás 
10. Tresiglavić Snežana, Titó m. u. 36. – munkanélküli 
11. Milanović Mira, P.Drapšin u. 13. - munkanélküli 
 
7. KRIVAJA 
 
1. Uzelac Slobodan, B.Radičević u. 5. – mezőgazd.technikus 
2. Čuturilo Slobodan, Vuk Karadžić u. 31. – hivatalnok 
3. Miljanović Savo, Vuk Karadžić u. 19. – hivatalnok 
4. Jakovljević Vidoje, Vuk Karadžić u. 6. – hivatalnok 
5. Malinović Branislav, Nikola Tesla u. 29. – technikus 
6. Jagodić Istvan, Nikola Tesla u. 19. – kereskedő 
7. Rađenović Milenko, Pobeda igazgatóság – nyugdíjas 
8. Faragó Lajos, J.J.Zmaj u. 1. – nyugdíjas 
9. Kujundžić Amalija, Titó m. u. 3. - nyugdíjas 
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8. MALI BEOGRAD 
 
1. Bačić Željko, Mali Beograd – egyetemi hallgató 
2. Hrnjak Željko, Mali Beograd – kereskedő 
3. Maslikosa Milan, Mali Beograd – munkás 
4. Knežević Dragan, Mali Beograd – asztalos 
5. Popović Milan, Mali Beograd – SZK hentes 
6. Kuntić Slobodan, Mali Beograd - munkás 
7. Vojnović Boško, Mali Beograd – munkás 
8. Tóth Imre, Mali Beograd – építésztechnikus 
9. Stojanović Veljo, Mali Beograd – hivatalnok 
10. Lozanović Stevo, Mali Beograd – gépésztechnikus 
11. Hinić Jovan, Mali Beograd – pincér 
 
9. ZENTAGUNARAS 
 
1. Bencsik Imre, Edvárd Kárdelj u. 11. – géplakatos 
2. Tót Bagi György, 315.sz. szállás – földműves 
3. Dr. Fejdi Jovan, Kossuth Lajos u. 23. – belgyógyász szakorvos 
4. Kőrösi Nándor, Tornyosi út 33. – földműves 
5. Fehér Árpád, Júlis 7-e u. 18. – földműves 
6. Farkas Baráti Jenő, Ady Endre u. 22. – földműves 
7. Dudás Sándor, Petőfi S. u.20. – mechanikus 
8. Hatala Rudolf, Kodály Zoltán u. 14. – földművesű 
9. Sípos Hajnalka, Tornyosi út 70. – közgazdástechnikus 
10. Edelinski Mihajlo, Május 13-a u. 30 – elektrotechnikus 
11. Homolya Róbert, Lenin u. 26. – mezőgazd.technikus 
12. Horváth László, Május 13-a u. 8. – traktorista 
13. Lemler Róbert, Lenin u. 28. – okl.agrármérnök 
14. Homolya Miklós, Tornyosi út 60 – földműves 
15. Kisjuhasz Jakim, JNH u. 22. – okl.állatorvos 
 
10.  NJEGOŠEVO 
 
1. Bukvić Stanko, Lovćen u. szn., - esztergályos 
2. Đorđević Slavko, Lovćen u. 10. – autószerelő 
3. Ivanišević Milan, I.L.Ribar u. 31. – okl.közgazdász 
4. Korica Stevan, Lovćen u. 45/a – földműves 
5. Matković Vojin, Lovćen u. 5. – villanyszerelő 
6. Matković Lazar, P.Drapšin u. 5. – gépjárművezető 
7. Miletić Milorad, Proletar u. 10. – esztergályos 
8. Miletić Radovan, Proletar u. 13. – mezőg.technikus 
9. Ogrizović Vlado, M. Stanić u. 11. – hivatalnok 
10. Petković Mirko, N.Tesla u. 34. – állatorvos 
11. Popović Jelena, N.Tesla u. 20. – jogász 
 
11. OREŠKOVIĆ 
 
1. Belenzada Mladen, B.Bajić. u. 38. – közt.állatorvosi felügyelő 
2. Mirčetić Dragan, Beogad u. 23. – jogász 
3. Labus Ilija, Kozara u. 29. – SZK fémmunkás 
4. Zorić Milorad, Beograd u. 18. – gépésztechnikus 
5. Spasojević Mirko, S.Božić u. 53. – közgazdász 
6. Jovanić Mirko, Kozara u. 36. – kommercialista 
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7. Šainović Drago, B.Bajić u. 10. – eladó 
8. Šainović Slavko, Beograd u. 53. – hivatalnok 
9. Dokmanović Ilija,  Dan Oslobođenja 20 – munkás 
10. Jovanović Nedeljko, B.Bajić u.  18. – lakatos 
11. Janjić Goran, B.Bajić u. 26. – hivatalnok 
 
12. PACSÉR 
 
1. Klebecskó Ottó, Ravna u.1/a – TV műszerész 
2. Dr.Plavšić Ljubivoj, J.Mikić u. 26 – állatorvos 
3. Mostarski Rajko, Koszovó u. 19 – hivatalnok 
4. Csuzi József, Zöld u. 6. – mezőg.technikus 
5. Ninković Branko, Kordun u. 13. – okl.mezőgépész-mérnök 
6. Fremond Árpád, Testvériség-egység u. 18. – tanulóű 
7. mr. Szombathy Zoltán, Lenin u. 32. – agrártudományok magisztere 
8. Nagy Ottó-Totyó, Duna u. 21. – okl.agrármérnök 
9. Breznyák János, Joó Lajos u. 9. – munkaszervezési mérnök 
10. Zsuljevics Zsolt, Lenin u. 45. – tanuló 
11. Prole Petar, Bakar u. 11. – munkás 
12. Bleszák Ottó, Magyar u. 6. – mechanikus 
13. Szakács József, Titó m. tér 4. – MSZK villanyszerelő 
14. Horváth Géza, Maszarik u. 5. – lakatos 
15. Rózsa Zoran, J. Tomic u. 3. – gépésztechnikus 
 
13. PANNÓNIA 
 
1. Cindrik Veselin, Pannónia - géplakatos 
2. Nagypásztor Szergej, Pannónia – tűzoltó 
3. Kovačević Miloš, Pannónia – hivatalnok 
4. Lovre Srđan, Pannónia – munkás 
5. Mlađenović Ratko, Pannónia – elektro technikus 
6. Arsić Dobrivoje, Pannónia  – szerszámkészítő 
7. Spasojević Miloš, Pannónia – gépjárművezető 
8. Benčić Dejan, Pannónia – munkás 
9. Barić Snežana, Pannónia – okl.közgazdász 
10. Begović Zoran, Pannónia – munkás 
11. Topalović Milić, Pannónia – gépjárművezető 
12. Barić Slobaodan, Pannónia – kommercialista 
13. Plećaš Goran, Pannónia – munkás 
14. Huszta László, Pannónia – munkás 
15. Nerić Lazar, Pannónia – elektrotechnikus 
16. Ćalić Dane, Pannónia – munkavezető 
17. Damjanović Slobaodan, Srednji Salaš – autószerelő 
18. Stojičić Zoran, Srednji Salaš – földműves 
19. Petković Simeun, Srednji Salaš – autószerelő 
20. Radić Slobodanka, Srednji Salaš – háztartásbeli 
21. Paprić Borka, Srednji Salaš – háztartásbeli 
 
14. POBEDA 
 
1. Malić Zoran, Pobeda, M. Pijade u. 6. – mezőg.technikus 
2. Malić Slobodan, Pobeda, Petőfi Sándor u. 12. – géplakatos 
3. Haska Lasjos, Pobeda, Pionir u. 6/1 – mezőgépműhely-vezető 
4. Mijajlović Ksenija, Pobeda, M.Pijade u. 3. – orvos 
5. Nagy Ferenc, Pobeda, Petőfi Sándor u. 10. – hentes 
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6. Pintér Csaba, Pobeda, Pionir u. 14. – munkás 
7. Obajdin Marinko, Pobeda, Pionir u. 7. – munkás 
8. Bogovac Milan, Svetićevo, Republička 19. – mezőg.technikus 
9. Eke Ottó,  Svetićevo, Seljačka 7. – földműves 
10. Stoisavljević Marko,  Svetićevo, Proleterska 9. – autószerelő 
11. Stoisavljević Momčilo, Svetićevo,Republička 24. – hivatalnok 
12. Katić Dragoljub, Svetićevo, Republička 5. – szerszámkészítő 
13. Katić Radovan, Svetićevo, Republička 10. – kereskedő 
14. Varga László, Sveticevo, Poljska 10. – fűtésszerelő 
15. Zabos Róbert, Kavilló, Munkás u. 66. – földműves, 
16. Zabos Mihály, Kavilló, Munkás u. 66. – pincér 
17. Retek Ferenc, Kavilló, Munkás u. 59. autószerelő 
18. Tóth Péter, Kavilló, Topolyai út 10. – munkás 
19. Tót László, Kavilló, Topolyai út 5. – munkás 
20. Tóth Nándor, Kavilló, Munkás u. 3. – földműves 
21. Tóth János, Kavilló, Munkás u8. 58. – munkás 
 
15. MORAVICA 
 
1. Dr.Csákvári Géza, Vajdasági u. 18. – fogorvos 
2. Dr. Somogyi Emma, Bajsai út 18/a – orvos 
3. Lestár János, Ongai Völgy 17. – röntgentechnikus 
4. Kiszelák József, Pacséri út 45. – egészségügyi technikus 
5. Dr. Kerepes Zoran, Ifjúsági u. 3. – orvos 
6. Dr. Kórizs László, Marx u. 18. – orvos 
7. Gulyás Miklós, Bajsai út 61. – gépjárművezető-mechanikus 
8. Dr.Somogyi Zita, Bajsai út 18 – orvos 
9. Hallgató László, Haladás u. 23. – földműves 
10. Radaković Balog Rozália, Lenin u. 25. – egészségügyi nővér 
11. Fehér István, Vajdasági u. 4. – ujságíró 
12. Dr. Deli Ágoston, Ifjúsági u. 1/b – nyugdíjas orvos 
13. Seffer Tibor, B.Kidrics u. 23. – kereskedő 
14. Tóth Ida, Pionir u. 3. – tanár 
15. Besnyi Károly, Belgrádi u. 10. – közgazdász 
16. Bika Lajos, Pacséri út 47 – tanár 
17. Német Tibor, Titó m. u. 39., - okl.gépészmérnök – tanár 
18. Lak József, Rohammunkás u. 17. – kereskedő 
19. Gáspár Tibor, Park u. 10. – tanár-hivatalnok 
20. Gellér Csákvári Hajnalka, Szabadkai út 4. – előadő-egyetemi hallgató 
21. Pecsenka András, Haladás u. 25. – agronómus 
 

 A jelentést a helyi közösségek választási bizottságai által megküldött jegyzőkönyvek alapján 
állítottuk össze. 
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Topolya, Čevarušić Ibolya, s.k. 
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104. 
 
 Az eredeti szöveggel való egyeztetés után megállapítottuk, hogy A Moravica Helyi Közösség 2002-
2007 évi időszakban fizetendő helyi járulékának bevezetéséről szóló határozati javaslat Topolya község 
Hivatalos Lapjának 2001/9. számában közzétett szövegébe hiba csúszott, ezért közöljük e 
 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S T 
A MORAVICA HELYI KÖZÖSSÉG 2002-2007 ÉVI IDŐSZAKBAN FIZETENDŐ 

HELYI JÁRULÉKÁNAK BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATI JAVASLATBAN 
 

 Az 1. szakasz helyesen így szól: 
 - A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása céljából, 
Stara Moravica Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a helyi járulékot a 2002. január 
1-től 2007 január 1-ig terjedő időszakra. 
 
 A 6. szakasz 1. fordulata helyesen így szól: 
 A kötelezettek  a járulékot a 4. szakasz szerinti célokra pénzben fizetik, az alábbi kulcsok szerint: 
 - 4% a foglalkoztatottak keresetei, továbbá a személyi illetmény illetve bevétel jellegű egyéb 
jövedelmek, a vállalkozási szerződésen alapuló, valamint a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és 
műszaki újításból eredő jövedelem után. 
 
 A 17. szakasz helyesen így szól: 
 - Ennek a Moravica Helyi Közösség 2002. január 1-től 2007. január 1-ig terjedő időszakban 
fizetendő helyi járulékának bevezetéséről szóló határozatnak az elfogadásáról a polgárok írásbeli 
nyilatkozattétel útján közvetlenül döntenek 2001. november 13-ától november 30-ig. 
 
MORAVICA 
HELYI KÖZÖSSÉG 
Iktatószám: 186 Dr. Somogyi Emma s.k., 
Kelt: 2001.11.27. a Helyi Közösség Tanácsa 
Moravica elnöke 
 
105. 
 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S 
 

A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉSBEN 

 
 A Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló 
végzés (Topolya község Hiv.Lapja, 2001/10.szám) szerb nyelvű szövegében az 1. pontban a „zajedničke» 
szó után a „komunalne” szónak kell állnia. 
 
106. 
 
 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S 
 

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKÉBEN 
 

 Topolya község Hivatalos Lapja 10. számának tartalomjegyzékében a szerb nyelvű szövegben a 91. 
sorszám után a 92.sorszámnak és a „Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za građevinsko  
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zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje 162.” szavaknak kell állniuk. 
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