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63. 

 

49. 

 

 A Szerb Köztársaság alkotmányának (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 90/1 szám) 115. 

szakasz, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hviatalos Közlönye, 2002/9 szám ) 10. 

szakasza és 30. szakaszának 1. pontja, és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 

2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003. június 

19-i ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

 

 Topolya község statútumában (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) a 

2. szakasz táblázati részében 17. sorszám alatt "A település neve szerb nyelven" "Орешковић"-ról 

"Томиславци"-ra, "A település neve magyar nyelven" "Orešković"-ról "Tomislavci"-ra, "A település neve 

ruszin nyelven" "Орешкович"-ról "Томиславци"-ra és "A település neve szlovák nyelven  "Orešković"-ról 

"Tomislavci"-ra módosul. 

 

2. szakasz 

 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 110-19/2003-III Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.06.19.  elnöke 

 

50. 

 

 Az áruforgalom és az áruforgalmi szolgáltatások végzésének feltételeiről és felügyeleti 

ellenőrzéséről szóló törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye, 96/39 és 97/20 szám), 21. és 22., Az állat-

egészségvédelmi törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 91/37, 92/50, 93/33, 93/52, 93/67, 94/48, 95/53, 96/52 

és 2000/25 szám) 9., Az áruforgalom és az áruforgalmi szolgáltatások végzésének minimális műszaki 

feltételeiről szóló szabályzat (Sz.K. Hiv. Közlönye 96/47 és 97/22 szám) 27-33. és Topolya község 

statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakasza alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete, a 2003. június 19-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A PIACI ÉS VÁSÁRI ÁRUFORGALOMRÓL 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. szakasz 

 

 A piaci és vásári áruforgalomról szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) meghatározza a piacok 

és vásárok nevét, helyét és jellegét, a piacok és vásárok munkaidejét, a piacok és vásárok igazgatását, a piac- 

és vásártér használatát, a piaci és vásári áruforgalmat és feltételeit, a piaci és vásári rend alapjait, a határozat 

végrehajtása feletti felügyeletet és a büntető rendelkezéseket. 
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64. 

 

2. szakasz 

 

Piac és vásár e határozat értelmében a településrendezési tervvel kijelölt, infrastruktúrával és 

áruértékesítésre alkalmas elárusítóhelyekkel felszerelt tér és a rajta levő létesítmények. 

 

3. szakasz 

 

A piac- és a vásárteret csatlakoztatni kell a villany-, a vízvezeték- és a csatornahálózatra. 

 

II. A PIACOK ÉS VÁSÁROK NEVE, HELYE ÉS JELLEGE 

 

4. szakasz 

 

Topolya község területén a piacokat és a vásárokat a területi, illetve a településrendezési tervekben e 

célra előirányozott tereken kell megtartani. 

 1) TOPOLYÁN 

 A topolyai Piac Kft Kv KaraĎorĎe utca szám nélküli területén kell megtartani: 

 - a zöldség- és tejpiacot, 

 - a baromfi- és halpiacot,  

 - az árupiacot, és 

 - az utópiacot. 

 A vásártér területén, a tehermentesítő úttól délre kell megtartani a jószágpiacot. 

 2) MORAVICÁN 

 Moravicán a piacokat a Park és a Boris Kidric utcában kell megtartani. 

 3) PACSÉRON 

 Pacséron a piacokat a Tito marsall téren és a Bajmoki úton kell megtartani. 

 4) BAJSÁN 

 Bajsán a piacokat a Felszabadulás téren kell megtartani. 

 5) GUNARASON 

 Gunarason a piacokat a Tito m. utcában és a Vásártéren kell megtartani. 

 6) ZENTAGUNARASON 

 Zentagunarason a piacokat a Szövetkezeti Otthon mögötti területen kell megtartani. 

 7) KRIVAJÁN 

 Krivaján a piacokat a település központjában a hőtelep előtt kell megtartani. 

 

III. A PIACOK ÉS VÁSÁROK MUNKAIDEJE 

 

5. szakasz 

 

Topolyán a piacok megtartásának napja minden munkanap és a szombat. 

A vásár megtartásának napja minden hónap második vasárnapja, márciustól kezdve és novemberrel 

zárva. 

A jószágpiacot a vásárok napján kell megtartani. 

 

6. szakasz 

 

 A településeken a piaci napok a következők: 

 - Moravicán a szerda és a vasárnap, 

 - Pacséron a kedd, 

 - Bajsán a csütörtök, 

 - Gunarason és Zentagunarason a szombat, 

 - Krivaján a péntek és a szombat." 
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7. szakasz 

 

A piacok és vásárok munkaideje Topolyán és a településeken 4.00 - 12.00 óra.  

 

8. szakasz 

 

A vásárt Topolyán az Október 23-a utcában a 2-18. és a Vásártér utcában az 5-15. házszám előtti 

területen kell megtartani. 

A településeken a vásárt az alábbiak szerint kell megtartani: 

- Moravicán a Park utcában és a Boris Kidric utcában a Meblo vállalat előtti területen, 

- Pacséron a Tito m. tér és a Dózsa György utca területén a Bajmoki úton, 

- Bajsán a Moravicai úton, 

- Gunarason a Vásártéren. 

A vásártér területét a településrendezési tervvel összhangban külön meg kell jelölni. 

 

IV. A PIACOK ÉS VÁSÁROK IGAZGATÁSA 

 

9. szakasz 

 

A piacokat és a vásárokat Topolyán a topolyai Piac Kft Közvállalat igazgatja. 

Topolya község településein a piacokat és vásárokat a helyi közösségek igazgatják. 

 

10. szakasz 

 

Az előző szakasz szerinti jogi személyek (a továbbiakban: illetékes szerv) a polgárok 

mezőgazdasági- élelmezési és nem élelmezési cikkekkel való zavartalan ellátásához szükséges eladótér 

biztosítása érdekében meghozzák programjaikat a piac- és vásártér tervszerű kiépítésére, rendezésére, 

fejlesztésére és a piaci hálózat bővítésére, abból a célból, hogy színvonalas és rendes piaci szolgáltatásokat 

nyújthassonak a piac- és vásártért árúk értékesítésére, illetve beszerzésére igénybe vevő polgároknak. 

 

11. szakasz 

 

Az illetékes szerv együttműködik a piaci szolgáltatások és a vásártér igénybevevőivel, az üzlettér 

alakításában érdekelt vállalatokkal és az egyéb érdekelt jogi személyekkel, illetve a helyi közösségekben 

levő  polgárokkal a piac fejlesztési tervét és programját, a vásártéri terület kihasználtságát, a piaci 

szolgáltatások minőségének és színvonalának állandó növelését és e szolgáltatásoknak az igénybe vevők 

igényeihez igazítását érintő kérdések és az egyéb közös érdekű kérdések megoldásában. 

 

12. szakasz 

 

Az illetékes szerv köteles a piaci és vásártéri szolgáltatások igénybe vevőinek és az összes egyéb 

érdekelt személyeknek, a polgároknak, a község szerveinek és az egyéb állami szerveknek a piac és a vásár 

működésére vonatkozó észrevételeit és javaslatait megtárgyalni, és az észrevételek és javaslatok 

előterjesztőjét álláspontjáról és foganatosított intézkedéseiről tájékoztatni. 

  

 

13. szakasz 

 

Az illetékes szerv köteles negyedévenként a Végrehajtó Bizottságnak a piac és a vásár ügyviteléről 

írásbeli jelentést tenni, amelynek tartalmaznia kell a bevételek, illetve a megfizettetett piaci és vásári 

illetékek összegét és a kiadások, illetve a megvalósított bevétel felhasználásának specifikációját. 
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66. 

 

14. szakasz 

 

Az illetékes szerv meghozza, illetve előírja a piaci és a vásári rendet e határozattal összhangban, 

amely részletesebben szabályozza az áruforgalom menetét a piacon és a vásáron. 

A piaci és a vásári rendet Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának előzetes 

egyetértésével kell meghozni. 

 

V. A PIAC- ÉS A VÁSÁRTÉR HASZNÁLATA 

 

15. szakasz 

 

A piaci és a vásári rend terjedelmét és rendeltetését egybe kell hangolni Topolya város és a Topolya 

községbeli települések szervezett és rendszeres ellátásának szükségleteivel. 

 

16. szakasz 

 

A piac- és a vásártéren az állandó elárusító létesítmények építése a településrendezési tervvel 

összhangban és a beruházási létesítmények építésére vonatkozó jogszabályok szerint történik. 

Az ideiglenes létesítmények felállítása és eltávolítása külön jogszabályok szerint, az illetékes szerv 

határozatával összhangban történik. 

 

17. szakasz 

 

Az ideiglenes létesítményeket és pultokat a piac- és vásártéren, olyan módon kell felállítani, amely 

szavatolja a piac és a vásár esztétikus voltát, és lehetővé teszi a polgároknak a mezőgazdasági- élelmezési 

cikkek és egyéb termékek zavartalan vásárlását, a piac- és vásártér igénybevevőinek pedig a zavartalan 

áruellátást és -értékesítést. 

A piac- és vásártéren levő állandó pultoknak meg kell felelniük az előző bekezdés szerinti 

feltételeknek, és olyan anyagból kell készülniük, amely könnyen tisztítható és karbantartható. 

 

18. szakasz 

 

A piac- és a vásártér igénybevevői az ideiglenes pultokat és létesítményeket csak az illetékes szerv 

előzetes jóváhagyásával állíthatják fel. 

Az előző bekezdés szerinti pultoknak és létesítményeknek meg kell felelniük az összes higiéniai- 

műszaki feltételeknek, és nem lehetnek avíttak és sérültek. 

 

19. szakasz 

 

Az előző szakasz szerinti feltételeknek nem megfelelő pultot és létesíményt az illetékes szerv  

eltávolítja.  

 

20. szakasz 

 

A piac- és a vásártér igénybevevői a törvénnyel összhangban egyenlő feltételekkel veszik igénybe a 

piaci és a vásári pultokat és létesítményeket, felszerelést és egyéb szolgáltatásokat. 

A piac és a vásártér igénybe vevői közül senki sem lehet kivételezett és kedvezőbb helyzetbe hozott, 

mint a másik igénybe vevő.  

Az árusítás ideje a piacon és a vásáron valamennyi résztvevő részére egységesen van meghatározva. 

 

21. szakasz 

 

A piac- és a vásártéri létesítmények és pultok nem adhatók használatba felvásárlóknak és 

viszonteladóknak. 
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22. szakasz 

 

Az igénybevevő köteles a piac- és a vásártéri létesítményt és pultot rendszeresen karbantartani és 

használni, és használati jogát nem engedheti át más igénybevevőnek. 

Az igénybevevő köteles a létesítményt és a pultot rendben és kifogástalan állapotban tartani. 

 

23. szakasz 

 

Az illetékes szerv a piac-, illetve a vásártéren köteles biztosítani: 

1. A piac- és a vásártér feltakarítását és rendbetételét a piac és a vásár üzemelési idejének letelte 

után. 

2. A piactér, illetve a piaci létesítmények és pultok hetente egyszeri, a jószágpiac területének pedig 

az üzemelési idejének végétől számított 5 órán belüli fertőtlenítését. 

3. A hó és a jég eltakarítását és a piac- és a vásártér megfelelő anyaggal való beszórását jegesedés 

esetén. 

4. Elegendő számú szemétkosár és tárolók felállítását és a szemét elszállítását, illetve a kosarak és 

tárolók kiürítését a piac és a vásár üzemelési ideje alatt és letelte után. 

5. A szanitáris berendezések (női és férfi részlegből álló vizesgóc, higiénia és tisztaság 

fenntartásához szükséges eszközök) és ivóvízcsap használatát a piac- és a vásártér igénybevevői és a 

polgárok részére. 

6. Az elegendő mennyiségű tiszta vizet a jószág itatására a jószágpiacon. 

 

VI. A PIACI ÉS A VÁSÁRI ÁRUFORGALOM 

 

24. szakasz 

 

A zöldségpiacokon nyitott piaci pultokon és létesítményeken kiskereskedelmi forgalomba hozhatók: 

1. mezőgazdasági-élelmezési termékek (friss és aszalt gyümölcs), zöldségfélék, erdei termények és 

tojás), 

2. virág, dísz- és gyógynövények, facsemeték, díszfenyők, élelmezési cikkek göngyölege, 

3. kisipar- és háziipar nem élelmezési cikkei. 

Az 1. pontban említett termékeket nem szabad a földön kiállítani. 

A 2. és 3. pontban említett termékek árusítását a mezőgazdasági-élelmezési cikkektől elkülönítve 

kell végezni. 

 

25. szakasz 

 

A tejpiacon a termékeket a piac többi részétől elkülönített, a termékek kifogástalan állapotban 

tartására hűtőberendezésekkel ellátott területen kell árusítani. 

A tejtermékeket megfelelő vitrinekben, vagy olyan anyaggal letakarva kell tartani, amely megfelel 

az élelmiszerek göngyölegére előírt feltételeknek. 

A tejtermékeket árusító személy köteles fehér köpenyt vagy kötényt viselni. 

A tejtermékekkel való kiszolgálást erre alkalmas és olyan anyagból készült eszközzel kell végezni, 

amely nem hat károsan az emberek egészségére és a termékek higiéniai kifogástalanságára, (fogó, kés, kanál, 

nylon- és papírkesztyű, tiszta fehér papír, szalvéta és hasonlók). 

Tilos a tejtermékeket kézzel érinteni. 
 

 
26. szakasz 

 

A baromfi- és halpiacon árusítható baromfi, szárnyasvad és hal. 

A vágott baromfi és szárnyasvad, valamint az élő és nem élő, fagyasztott hal árusítását a piac egyéb 

eladóterétől elkülönített területen kell végezni. 
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68. 

 

Az előző bekezdés szerinti termékek őrzésére olyan hűtőteret illetve berendezést kell biztosítani, 

amely az ilyen termékek védelmére vonatkozó összes higiéniai- műszaki feltételeknek megfelel. 

 

27. szakasz 
 

A piacon árusított élelmezési cikkeknek minőség tekintetében meg kell felelniük az ilyen termékek 

minőségét szabályozó jogszabályokban előirányozott minimális feltételeknek. 
 

28. szakasz 

 

Az árupiacokon kiskereskedelmi forgalomba hozhatók: 

 

1. ipari-  nemélelmezési termékek: 

- textil, 

- ruha, 

- lábbeli, 

- személyi és háztartási használatra szolgáló porcelán, üveg, kerámia, bőr, textil, gumi és műanyag 

késztermékek, 

- olyan fém- és elektrotechnikai árúk, amelyeknek forgalmára és használatára garancialevél és 

használati utasítás biztosítása nincs előírva, 

- sportfelszerelés,  

- vegyipari termékek: szappan és mosópor, tisztító- és súrolószerek, kozmetikai és piperecikkek,  

- könyvek és irodai kellékek, 

- dohány 

2. Használt  (viselt) árúk (ruha, lábbeli, különféle háztartási tárgyak, autóalkatrészek, motorok és 

alkatrészeik, elektromos készülékek és egyéb hasonló árúk). 

Az 1. pontban említett termékeket kioszkokban vagy zárt pultokon kell árusítani. 

 

29. szakasz 

 

Az autópiacon, mint az árupiac külön fajtáján, árusíthatók használt személy- és tehergépkocsik, 

motorkerékpárok, valamint ezek használt tartalékalkatrészei és kellékei. 

 

30. szakasz 

 

A különféle anyagoknak, tűzifának és egyéb nagyobb méretű fatermékeknek és oltatlan mésznek az 

e termékek előállítói általi árusítását az árupiac külön részlegén vagy az egyéb piacok e célra külön 

berendezett és elkerített területén kell végezni. 

 

31. szakasz 

 

A piac területén minden piacnak rendelkeznie kell megfelelő közlekedési vonalakkal az elárusító 

létesítmények áruval való feltöltésére, az áruk és szolgáltatások forgalmazásához szükséges felszereléssel és 

megfelelő helyiségekkel a piacigazgatóság és a piacon felügyeleti ellenőrzést gyakorló szervek részére. 

A piacokon biztosítani kell az általános közegészségügyi- higiéniai feltételeket a piac kiépítése és 

rendezése, a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés, a szilárd hulladékanyagok eltávolítása, a piac elárusító 

létesítményeinek illetve eladóhelyeinek számával arányosan szükséges számú toaletthelyiség tekintetében, 

az ilyen fajta létesítményekre vonatkozó közegészségügyi- higiéniai feltételeket szabályozó jogszabályokkal 

összhangban. 

A 2000-nél kisebb lélekszámú településeknek nincs kötelezettsége a toaletthelyiségek építésére. 

 

32. szakasz 

 

A jószágpiacon történik az egyének közötti jószágforgalom, valamint a vállalatok és a vállalkozók 

által a tevékenységük folytatása céljából végzett jószágvásárlás. 
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33. szakasz 

 

A jószágpiacon, mint az árupiac külön fajtáján a jószágon kívül az egyéb termékek és áruk kiállítása 

és árusítása tilos. 

 

34. szakasz 

 

A jószágpiac területét külön el kell keríteni és el kell látni elegendő  számú itatóval és olyan 

létesítménnyel, amely az állatorvosi vizsgálatokra való alkalmassága tekintetében megfelel az előírt 

állatorvosi- közegészségügyi feltételeknek. 

A jószágpiac területének meg kell felelnie az e határozat 31. szakasza szerinti összes 

közegészségügyi- higiéniai feltételeknek. 

35. szakasz 

 

A piacokon az áruk nagykereskedelmi árusitása tilos. 

 

36. szakasz 

 

A vásárokon a mezőgazdasági és egyéb termékek kiskereskedelmi forgalma engedélyezett. 

 

37. szakasz 

 

A vásárokon való áruértékesítésre megfelelően alkalmazandók a közegészségügyi-higiéniai 

feltételek, illetve az egyéb szervek- a közegészségügyi, az állatorvosi és az egyéb felügyelőségek 

hatáskörében előírt feltételek teljesítésére vonatkozó törvényes rendelkezések. 

 

VII. A PIACI ÉS VÁSÁRI ÁRUFORGALOM FELTÉTELEI 

 

38. szakasz 

 

A zöldségpiacon mezőgazdasági termékeket árusíthatnak: 

1. A mezőgazdasági magántermelők és családi háztartásuk tagjai, ha igazolják, hogy 

mezőgazdaságból eredő jövedelem utáni adó alanyai. 

2. A vállalkozók, akik ezeken a piacokon elárusítópulton vagy hasonló létesítményen üzletet 

alapítottak mezőgazdasági termékek forgalmazására. 

 

39. szakasz 

 

Kisipari és háziipari termékeket árusíthatnak e termékeket előállító vállalkozók és családi 

háztartásuk tagjai vagy munkásaik, akiknek az elárusítóhelyen rendelkezniük kell az üzlet bejegyzéséről 

szóló végzéssel és a munkás foglalkoztatásáról szóló szerződéssel. 

 

40. szakasz 

 

Ha elárusítópulton való üzletalapításról van szó, akkor az illetékes szerv és a magánvállalkozók 

nyilvántartására illetékes községi szerv kölcsönösen tájékoztatja egymást és egyeztet egymással. 

 

 

VIII. A PIACI ÉS VÁSÁRI REND ALAPJAI 

 

41. szakasz 

 

A piac- és a vásártér igénybevevői és a polgárok kötelesek magukat a piaci és a vásári rendhez 

tartani. 

 
 



 Broј 4. 19.06.2003. СТРАНА           OLDAL 2003.06.19.               4. szám 

 

70. 

 

42. szakasz 

 

A piaci és a vásári rendet ki kell függeszteni a piac- és a vásártér bejáratán, illetve kezdetén és 

végén. 

A piaci és a vásári rendnek a kifüggesztés helyétől számított legalább 5 m távolságból olvashatónak 

kell lennie. 

 

43. szakasz 

 

A piacokon és a vásárokon nem szabad: 

1. hulladékot, romlott árut és egyéb szemetet az e célra elhelyezett szemétkosarakon és 

konténereken kívül eldobni, 

2. a piac és a vásár területén annak üzemelése idején járművel közlekedni, az elárusítóhelyre árut 

számllító személyek és a tolókocsik kivételével. 

3. a járműveket és az egyéb szállítóeszközöket az erre kijelölt helyen kívül parkolni. 

4. a piacokon járműről árusítani, kivéve a jószágpiacot, 

5. a göngyöleget az elárusítóhely alatt, vagy körül tartani, 

6. az elárusítóhelyet az üzemelési alatt tisztítani, 

7. tüzet gyújtani, 

8. szeszes italokat fogyasztani, 

9. a termékek kiállítására szolgáló pultokon és létesítményeken ülni, 

10. az elárusítóhelyek körül a rendet hangoskodással, veszekedéssel, vagy más módon megbontani. 

 

44. szakasz 

 

A piacon és a vásáron kiállított terméken, illetve árun az árat jól láthatóan fel kell tüntetni. 

 

45. szakasz 

 

Tilos a termékeket illetve az árut a piac és a vásár területén kívül kínálni, árusítani és vásárolni. 

 

46. szakasz 

 

Az illetékes szerv a piac- és a vásártér igénybevevőinek és a polgároknak felhívja a figyelmét az e 

határozat 43. szakasza szerinti rendelkezések betartásának kötelezettségére, és szükség esetén értesíti az 

igazgatási szervet és az illetékes felügyelőségeket, hogy hatáskörükben intézkedjenek. 

 

IX. A FELÜGYELET 

 

47. szakasz 

 

E határozat rendelkezéseinek végrehajtása felett a felügyeletet a kommunális, valamint az 

állatorvosi, a közegészségügyi, a piaci és a mezőgazgadasági felügyelőség gyakorolja, a hatáskörével 

összhangban. 

 

X. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

48. szakasz 

 

Szabálysértésért 1.000,00-től 5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a természetes személy, 

ha e határozat 18, 22, 24, 25, 26, 33. és 45. szakaszának rendelkezéseivel ellenkezően jár el. 
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71. 

 

A bírságon kívül, e határozat 24, 26, 33. és 45. szakaszának megsértéséért védőintézkedésként 

kiróható a szabálysértés elkövetésével szerzett vagyoni haszon és a szabálysértés elkövetésére használt 

tárgyak elkobzása is. 

 

49. szakasz 

 

Szabálysértésért 500,00-tól 2.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a természetes személy, 

ha e határozat 43. és 44. szakaszának rendelkezéseive ellenkezően jár el. 

 

50. szakasz 

 

 Szabálysértésért 5.000,00-től 100.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az illetékes szerv, ha 

e határozat 14, 19, 21, 42. és 46. szakaszának rendelkezéseivel ellenkezően jár el, és ugyanezért a 

szabálysértésért 500,00-tól  5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az illetékes  szerv felelős 

személye is. 

 

XI. ÁTMENETI  ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

51. szakasz 

 

E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 

 

52. szakasz 

 

E határozat hatályba lépésével A piaci és vásári áruforgalomról szóló határozat (Topolya község 

Hivatalos Lapja, 95/6 és 2002/5 szám) hatályát veszti. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 332-30/2003-IV Bábi Attila, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2002.06.19. elnöke 

  

51. 

 

 A terület- és településtervezésről és -rendezésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye,  96/44 és 97/16 

szám) 27. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 02/6, 02/10 és 02/12 szám) 33. 

szakaszának 4. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. június 19-i ülésén, meghozta az 

alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

AZ E-75-ÖS AUTÓPÁLYA MELLETTI ÜZEMANYAGTÖLTŐ-ÁLLOMÁS KOMPLEXUMA 

RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 

 

 El kell készíteni az E-75-ös autópálya 54/55. km-énél a meglevő pihenőhely mellett mindkét oldalon 

létesítendő üzemanyagtöltő-állomás komplexumának rendezési tervét. 

 

2. szakasz 

 

 A tervet arra az autópálya melletti területre vonatkozóan kell elkészíteni, amely a 2840, 2841, 2843, 

2844 és 3018 számú parcellák részeit foglalja magában és felülete megközelítőleg 1-58-60. 
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72. 

 

3. szakasz 

 

 A rendezési tervet üzemanyagtöltő-állomás és kísérő létesítmények (parkolóhelyek, üzletház és 

vendéglő, motel és hasonlók) építése céljából kell elkészíteni. 

 

4. szakasz 

 

 A terv elkészítésének hordozójaként a belgrádi HOLDING Kompanija INTERSPEED-et jelöljük ki. 

 

5. szakasz 

 

 A tervet Topolya és Kishegyes községek topolyai, Tito m. u. 39. sz. alatti Településrendezési 

Közvállalata dolgozza ki. 

 

6. szakasz 

 

 A rendezési terv elkészítésének határideje a terv elkészítéséről szóló határozat meghozatalától 

számított 60 nap. 

 A rendezési terv javaslatát a közszemlét lefolytató bizottság határozatának meghozatalától számított 

30 napon belül kell elkészíteni. 

 

7. szakasz 

 

 A rendezési terv tervezetét 15 nap tartamú közszemlére kell tenni, és ebben a határidőben a szakmai 

vitáját is le kell folytatni. 

 A tervezet közszemlére tételét és szakmai vitáját a helyi lapokban szerb és magyar nyelven meg kell 

hirdetni. 

 

8. szakasz 

 

 A rendezési terv elkészítéséről szóló határozatot a tárgyát  képező terület alapvető grafikai 

ábrázolásával együtt a meghozatalától számított 15 napon belül meg kell küldeni a belgrádi Építésügyi 

Minisztériumnak. 

9. szakasz 

 

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

hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám:  350-16/2003-IV Bábi Attila s.k., 

Topolya a Községi Képviselő-testület 

2003.06.19.  elnöke 

 

52. 

 A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény (Sz.K.  Hiv. Közlönye, 2002/16. szám) 

9. szakaszának 3. és 4. és 25. szakaszának 2. bekezdése, és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. 

Lapja", 2002/6, 2002/10 és 2002/12. szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-

testülete a 2003. június 19-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A HARMADIK ÉS A NEGYEDIK GYERMEK TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI 

INTÉZMÉNYBEN VALÓ ELHELYEZÉSE TÁMOGATÁSÁNAK  

FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 
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73. 

 

1. szakasz 

 

 E határozat a harmadik és a negyedik gyermeknek a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben 

(a továbbiakban: Gyermekintézmény) való elhelyezéséhez igénybe vehető támogatás (a továbbiakban: 

támogatásra való jog) feltételeit és módját szabályozza Topolya község területén. 

 

2. szakasz 

 

 A Gyermekintézményben való elhelyezésben támogatásra való joga van e határozat értelmében a 

gyermekről közvetlenül gondoskodó szülőnek, a gyermek gyámjának és eltartójának  (a továbbiakban: a 

jogosult), ha lakhelye Topolya község területén van. 

 

3. szakasz 

 

 A 2. szakasz szerinti jogot a jogosultnak a következő mértékben kell elismerni: 

 - a gyermekelhelyezés összköltségének 100%-a arányában, ha a gyermek után a családi pótlékra 

való jogot érvényesítette, 

 - a gyermekelhelyezés összköltségének 50%-a arányában, ha a gyermek után a családi pótlékra való 

jogot nem érvényesítette. 

 

4. szakasz 

 

 A támogatásra való jog a jogosult igénye alapján érvényesíthető, amelyet a topolyai Községi 

Közigazgatásnak kell benyújtani. 

 Az 1. bekezdés szerinti igényhez csatolni kell: 

1. az  igénylő személyi igazolványának fénymásolatát, 

2. valamennyi gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, 

3. a gyermeknek a Gyermekintézménybe való beírásáról szóló igazolást. 

A gyermekét egyedül nevelő szülő e státusára vonatkozó bizonyítékot is mellékel (házassági 

bontóper ítélete, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, házasságon kívüli gyermek nevelésével való 

megbízást igazoló okmány, stb.). 

 

5. szakasz 

 

 Az elhelyezési támogatásra való jog az igény benyújtását követő hónap első napjától kezdve 

érvényesíthető. 

 

6. szakasz 

 

 A jelen határozatból eredő jogokról első fokon a topolyai Községi Közigazgatás Társadalmi 

Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási Osztálya dönt a 

közigazgatási eljárásról szóló jogszabályok szerint. 

 Az 1. bekezdés szerinti elsőfokú végzés elleni fellebbezésről másodfokon Topolya község 

Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága dönt. 

 

7. szakasz 

 

 A családot, illetve tagjait, a közös háztartást, a születések sorrendjét és annak tényét, hogy a 

gyermek a szülők melyikével él együtt, A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 2. és 3. 

szakaszával összhangban kell megállapítani. 

  

8. szakasz 

 

 A jogosult köteles a támogatásra való jog érvényesítésére kiható bármely változást legkésőbb a 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni. 
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74. 

 

 Аz 1. bekezdés szerinti bármely változás bejelentésének elmulasztása esetén a jogosult köteles 

megtéríteni a Gyermekintézménynek támogatás címén átutalt összeget. 

 

9. szakasz 

 

 A jelen határozat szerinti gyermek-elhelyezési támogatásra az eszközöket Topolya község 

költségvetésében kell biztosítani. 

 

10. szakasz 

 

 A jelen határozat 9. szakasza szerinti eszközöket a Községi Közigazgatás illetékes osztálya a 

Gyermekintézménynek legkésőbb a hónap 5-éig utalja át az előző hónapra, a gyermek intézményben töltött 

napjainak számáról szóló jelentés alapján. 

 A gyermek hiányzásának napjaira a Gyermekintézménynek a rezsiköltségeket meg kell téríteni. 

 

11. szakasz 

 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 

2003. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 553-101/2003-III Bábi Attila, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.06.19.  elnöke 

 

53. 

 

A Pro Urbe-díj alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/10 szám) 5. és 

Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10 2002/12 szám) 33. szakasza 

alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. június 19-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A 2003. ÉVI PRO URBE-DÍJ ODAITÉLÉSÉRŐL 

 

I. 

 

 A Pro Urbe-díjat a 2003. évben a következő természetes és jogi személyeknek itéljük oda: 

 

1. Moravicai 9+1 Művésztelepnek, 

2. Hágen Márta, topolyai lakosnak, 

3. Desimir Čolić  topolyai okl. közgazdásznak. 

 

II. 

 

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

hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 17-8/2003-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003. 06. 19. elnöke 
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75. 

 

54.  

 

 A rádióhálózatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 02/42 szám) 96. szakaszának 2. bekezdése, 

Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakaszának 8. 

pontja, Kishegyes község statútuma (Kishegyes község Hivatalos Lapja, 2002/4 szám) 12. szakaszának 30. 

pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003. március 28-i ülésén, és Kishegyes község 

Képviselő-testülete a 2003. május 16-i ülésén, meghozták az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A KÖZÉP-BÁCSKAI  REGIONÁLIS RÁDIÓ ALAPÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

 

 E határozattal megalapítjuk a Közép-bácskai Regionális Rádiót (a továbbiakban: Regionális Rádió) 

Topolya és Kishegyes községek területére, melynek tevékenysége rádióműsorok gyártása és sugárzása, 

amelyet a topolyai székhelyű Topolyai Tájékoztatási Közvállalaton keresztül végez. 

 

2. szakasz 

 

 A Regionális Rádió tájékoztatja a polgárokat Topolya és Kishegyes községek társadalmi életéről és 

a helyi önkormányzatok munkájáról, mint közérdekű tevékenységről, és a Topolyai Tájékoztatási 

Közvállalat üzleti politikájával összhangban kereskedelmi és egyéb műsorokat gyárt a piac szükségleteire, 

mindezt A rádióhálózatról szóló törvénnyel összhangban. 

 

3. szakasz 

 

 A Regionális Rádió székhelye Topolya, Tito m. u. 30. 

 

4. szakasz 

 

 A Regionális Rádió alapítására és tevékenységére szolgáló eszközöket a Topolyai Tájékoztatási 

Közvállalat biztosítja, és társfinanszírozóként az eszközök egy részének biztosításában, a külön 

szerződésben szabályozandő kötelezettségekkel összhangban, Kishegyes község is részt vállal.  

 

5. szakasz 

 

 A Regionális Rádiót Topolya és Kishegyes községek alapítják meg. 

 Az alapítói jogok mindkét községet megilletik, az igazgatási és tulajdonosi jogok pedig Topolya 

községet illetik meg. 

 A Regionális Rádió alapítóinak kölcsönös jogait és kötelezettségeit Topolya községgel külön 

szerződésben kell szabályozni. 

 Az e szakasz 3. bekezdése szerinti  szerződést az alapító községek végrehajtó bizottságai kötik meg. 

 

6. szakasz 

 

 Az alapítók jogaival és kötelezettségeivel a Regionális Rádióállomás alapítóihoz csatlakozhatnak 

más községek is, amelyek e határozat rendelkezéseit elfogadják és az 5. szakasz szerinti kölcsönös jogokról 

és kötelezettségekről szóló szerzódést megkötik. 

 

7. szakasz 

 

 Az alapítók bármelyike határozatot hozhat a Regionális Rádióból való kilépésről, 60 napos 

felmondási határidő mellett. 
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76. 

 

8. szakasz 

 

 E határozat a Topolya és Kishegyes községek Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon 

lép hatályba, és a Topolya és Kishegyes községek Képviselő-testületei által egybehangzó szövegben 

meghozott határozat hatálybalépése után alkalmazható. 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 642-2/2003 Bábi Attila s.k., 

Topolya, Topolya község 

2003.03.28.  Képviselő-testületének  

 elnöke 

 

KISHEGYES KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 06-19/2003-02 Horváth László s.k., 

Kishegyes, Kishegyes község 

2003.05.16.  Képviselő-testületének  

 elnöke 

55. 

A tűzvédelmi törvény (SzSzK Hivatalos Közlönye, 88/37 szám) 3. és 19. szakasza, A 

mezőgazdaságra vonatkozó külön tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzat rendelkezései 

(SzSzK Hiv. Közlönye 84/27 szám) és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 

2002/6, 2002/10 és 2002/12. szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2003. június 

19-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

A 2003. ÉVI ARATÁSI MUNKÁLATOKAT ÉS AZ ARATÁS IDEJÉN ESEDÉKES TŰZVÉDELMI 

TEENDŐKET EGYEZTETŐ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKITÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 Az aratási munkálatoknak és a gabonafélék tűzvédelmének a mezőgazdasági vállalatokban, a 

földművesszövetkezetekben és a község területén való összehangolása céljából megalakitjuk A 2003. Évi 

Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskart (a 

továbbiakban: Törzskar). 

 

II. 

 

 A Törzskar tagjai: 

1. Samardţić Ljubomir, szabadkai BT – tag 

2. Vukosavljević Ţivojin, Mezőgazdaságfejlesztési Intézet – tag 

3. Traţivuk Sava, szabadkai BT – tag 

4. Boţanić Milan, Krivaja MV – tag 

5. Dolmagić Musa, Pobeda MV – tag 

6. Delibašić Jovo, Panonija MTK – tag 

7. Raičević Andrija, Zobnatica Rt – tag 

8. Kuruc Tibor, Moravica, MIK – tag 

9. Méhészkei Kis János, Moravica Fsz – tag 

10. Kisjuhasz Jakim, Orahovó Rt – tag 

11. Kaćanski Milorad, Bajsa MV – tag 

12. Saša Janjić, Dózsa György Rt – tag 

13. Edelényi István, Ţitko Rt – tag 
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14. Bulatović Radomir, N. Sad Biztositási Rt – tag 

15. Petković Milimir, Njegoševo MV – tag 

16. Bábi Lajos, Bácska Fsz – tag 

17. Čović Dane, Agrobacka Rt – tag 

18. Pevec Aleksandra, Községi közigazgatás – tag. 

 

III. 

 

 A Törzskar feladata és kötelessége az, hogy: 

- megszervezze és összehangolja az aratási munkálatokat Topolya község területén, 

- begyűjtse az adatokat az aratási területről, 

- felmérje az össz raktárkapacitásokat a község területén, 

- megszervezze az előirányozott tűzvédelmi intézkedések végrehajtását, 

- elrendeljen egyéb védelmi intézkedéseket is a község területén, ha úgy értékeli, hogy az előirt 

intézkedések nem elegendőek, 

- meghozza a gabonafélék érésének és aratásának idejére szóló tűzvédelmi tervet, 

- megszervezze az állandó ügyeletet a tűzoltóegységekben, 

- megszervezze a figyelő szolgálatot az erre alkalmas helyeken, 

- megszervezze a mezőőri szolgálatot azokban a kőrzetekben, amelyekben ezt szükségesnek 

tartják, 

- megszervezze az összekötő és jelentő szolgálatot, 

- megszervezze az előirt és az elrendelt tűzvédelmi intézkedések végrehajtásának elenőrzését, 

- az aratás befejezése után elemezze a Törzskar munkáját, a megelőző intézkedések 

végrehajtásának sikerességét és a munkája során észlelet hiányosságokat. 

 

IV. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 217-6/2003-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.06.19. elnöke 

 

 

56. 

 A tervezésről és építésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye 03/47 szám) 34., és 

Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 02/6, 02/10. és 02/12. szám) 33. szakasza alapján 

Topolya község Képviselő-testülete a 2003. június 19 -i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

A KÖZSÉGI TERÜLETI TERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK, A RENDEZÉSI TERVEK 

ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK, ÉS AZ ESZMEI TERVEK SZAKMAI 

VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEENDŐK ELLÁTÁSÁBAN 

SZAKMAI SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I 

 

 Kinevezzük a községi területi terv elkészítésének, a rendezési tervek elkészítésének és 

végrehajtásának, és az eszmei tervek szakmai véleményezésének eljárásával kapcsolatos teendők ellátásában 

a községi közigazgatás kérésére szakmai segítséget nyújtó bizottságot (a továbbiakban: bizottság). 
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II. 

 

 Kinevezzük a bizottság tagjait az alábbiak szerint: 

 1. Keresztúri Hajnalka okl. építésmérnök - elnök, 

 2. Dr. Harkai Imre okl. műépítész mérnök - elnökhelyettes, 

 3. Kovács Tibor okl. műépítész mérnök - tag, 

 4. Celluska Zoltán okl. műépítész mérnök - tag, 

 5. Radomirović Milorad, okl. gépészmérnök - a Településrendezés- és Építésügyi Minisztérium 

képviselője, 

 6. Svjetlana Peko, okl. műépítész-mérnök - a Településrendezés- és Építésügyi Minisztérium 

képviselője. 

 

III. 

 

 A bizottság kinevezése 4 éves megbízatási időszakra szól. 

 

IV. 

 

 A bizottság feladata az, hogy a területi tervezés eljárásában szakmai segítséget nyújtson és Topolya 

község területi terve felett szakmai ellenőrzést gyakoroljon. 

 Annak érdekében, hogy a községi területi terv elkészítésének, a rendezési tervek elkészítésének és 

végrehajtásának, és az eszmei tervek szakmai véleményezésének eljárásával kapcsolatos teendők ellátásában 

a községi közigazgatás kérésére szakmai segítséget nyújtson, a területi illetve a rendezésit terv 

meghozatalára illetékes szerv megalakítja a tervbizottságot. 

 A bizottság elnökének és tagjainak kinevezése a területi tervezés és a településrendezés, valamint a 

területtervezéssel és -rendezéssel és az építéssel kapcsolatos szakmai teendők ellátása szempontjából jelentős 

egyéb szakterületek tekintélyes szakembereinek sorából történik. A bizottság tagjainak egyharmadát 

megfelelő licenccel  a településrendezés- és építésügyben illetékes miniszter javaslata alapján kell kinevezni. 

 A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 4 évre szól, azzal, hogy ugyanaz a személy 

legfeljebb kétszer nevezhető ki a bizottságba. 

 

V. 

 

 E végzés Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-18/2003.  Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.06.19. elnöke 

 

57. 

 

 Az általános iskoláról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 92/50, 93/53, 93/60, 94/48, 94/66 és 

2002/22 szám) 39. szakaszának 6. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 

2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete 

2003. június 19-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

A FOLYÓ NAPTÁRI ÉV VÉGÉIG HAT ÉS FÉL ÉVES KORUKAT BETÖLTŐ GYERMEKEK 

PSZICHOFIZIKAI FEJLETTSÉGÉT MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS 

TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 

 

 Megalkítjuk a folyó naptári év végéig hat és fél éves korukat betöltő gyermekek pszichofizikai 

fejlettségét megállapító bizottságot  (a továbbiakban: bizottság). 

 

II. 

 

 Kinevezzük a bizottság tagjait, 4 éves időszakra, az alábbiak szerint: 

1. Dr. Varga Lívia, gyermekszakorvos - elnök, 

2. Dr. Szakmány-Major Edit, gyermekszakorvos - elnökhelyettes, 

3. Nagy Borús Emőke, pszichológus - tag, 

4. Kovács Szilvia, pszichológus - helyettes tag, 

5. Ljiljana Kosanović, iskolapedagógus - tag, 

6. AnĎelka Majkić, iskolapedagógus - helyettes tag, 

7. Rac Amalija, osztálytanító - tag, 

8. Darija Brkljač, osztálytanító - helyettes tag, 

9. Đurić Éva, osztálytanító - tag, 

10. Majláth Süli Gizella, osztálytanító - helyettes tag. 

 

III. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 610-5/2003 Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.06.19.  elnöke 

 

58. 

 

 A közszolgálatokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 91/42 szám) 20. és 22. szakasza A 

művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat (Topolya 

község Hiv. Lapja, 91/2, 92/2 és 95/2 szám) 11. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község 

Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján Topolya község  

Képviselő-testülete 2003.június 19-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  

 

A MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN  ELLÁTÓ 

INTÉZMÉNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS 

KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 

 TÖLGYESI MELINDÁT a művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény 

igazgatóbizottsága tagjának tisztségéből 2003. 06. 19-i  hatállyal felmentjük. 

 

II. 

 

 CRNKOVITY EDITET a művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény 

igazgatóbizottságának az intézmény dolgozóinak sorából való tagjává 2003.06.20-i hatállyal az 

igazgatóbizottság megbízatásának végéig tartó időszakra kinevezzük. 
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III. 

 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám:  02-22/2003 Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.06.19. elnöke 

 

59. 

 A Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 2003.03.28-i 112-9/2003 

számú szerződés 21. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 

2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakasza alapján Topolya község  Képviselő-testülete 2003. június19-i ülésén 

meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  

 

A TOPOLYAI IPARI PARK  KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  

KÖZGYŰLÉSE TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 

 Kinevezzük a Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésének tagjait az alábbiak 

szerint: 

 1. Stanivuk Nikola 

 2. Bucsu András 

 3. Miklós Csaba. 

 

II. 

 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 112-9/2003 Bábi Attila s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2003.06.19.  elnöke 

 

60. 

 

 А építési telekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 95/44 és 97/16 szám) 21., 

22. és 24., és Az építési telekről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 96/6 szám) 22. szakasza 

alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2003. június 3-i ülésén, meghozta 

az alábbi  

 

V É G Z É S T 
 

VÁROSI ÉPÍTÉSI TELEK TARTÓS HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 A Topolya-város i.k. 4945. sz. ingatlaníven nyilvántartott 3406/3 parcellaszám alatti 3897 m
2
 

területű és 3407/3 parcellaszám alatti 3934 m
2
 területű városi építési telket tartós használatba adjuk a 

topolyai EM-COMMERCE Kft-nek ipari létesítmény építése céljából. 
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II. 

 

 A városi építési telek használója és a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési 

Közvállalat legkésőbb e végzés meghozatalától számított 8 napon belül szerződést köt a végzés I. pontja 

szerinti telekkel kapcsolatos kölcsönös viszonyok szabályozásáról. 

 

III. 

 

 A városi építési telek használója köteles az árverésen véglegesített 720.000,00 (azaz: 

hétszázhúszezer) dinár összeget a befizetett biztosíték összegével csökkentve Topolya község 

840-742253-843-87 számú zsírószámlájára "telkelőkészítési díj" címén 62-206 hivatkozási szám 

feltüntetésével befizetni. 

 

IV. 

 

 A telekhasználó köteles a végzés I. pontja szerinti telket az előirányozott rendeltetésre olyképpen 

beállítani, hogy a törvénnyel összhangban beszerzett teljes dokumentáció alapján a létesítmény építését és a 

rá vonatkozó szükséges engedélyek beszerzését az építési engedély kiadásától számított legfeljebb 2 éven 

belül befejezi. 

 

V. 

 

 A telek használati  jogának szerzője viseli mindazokat a költségeket amelyeket a használati jog 

átruházásakor az illetékes szerv adók és egyéb közterhek címén megállapít. 

 

VI. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

Szám: 464-14/2003 Dudás Alekszandar s.k., 

Topolya, a Végrehajtó Bizottság 

2003.06.03. elnöke 

 

61. 

 

А építési telekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 95/44 és 97/16 szám) 21., 

22. és 24., és Az építési telekről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 96/6 szám) 22. szakasza 

alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2003. június 3-i ülésén, meghozta 

az alábbi  

 

V É G Z É S T 

 

VÁROSI ÉPÍTÉSI TELEK TARTÓS HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 A Topolya-város i.k. 4945. sz. ingatlaníven nyilvántartott 3410/2 parcellaszám alatti 8909 m
2
 

területű városi építési telket tartós használatba adjuk a topolyai VIRÁG GYANTÁR MELINDÁNAK (1/2 

részben) és a topolyai GYANTÁR IGORNAK (1/2 részben)  ipari létesítmény építése céljából. 
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II. 

 

 A városi építési telek használói és a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési 

Közvállalat legkésőbb e végzés meghozatalától számított 8 napon belül szerződést kötnek a végzés I. pontja 

szerinti telekkel kapcsolatos kölcsönös viszonyok szabályozásáról. 

 

III. 

 

 A városi építési telek használói kötelesek az árverésen véglegesített 820.000,00 (azaz: 

nyolcszázhúszezer - egyendlő 1/2 - 1/2 részben) dinár összeget a befizetett biztosíték összegével csökkentve 

Topolya község 840-742253-843-87 számú zsírószámlájára "telkelőkészítési díj" címén 62-206 hivatkozási 

szám feltüntetésével befizetni. 

 

IV. 

 

 A telekhasználók kötelesek a végzés I. pontja szerinti telket az előirányozott rendeltetésre olyképpen 

beállítani, hogy a törvénnyel összhangban beszerzett teljes dokumentáció alapján a létesítmény építését és a 

rá vonatkozó szükséges engedélyek beszerzését az építési engedély kiadásától számított legfeljebb 2 éven 

belül befejezik. 

 

V. 

 

 A telek használati jogának megszerzői viselik mindazokat a költségeket amelyeket a használati jog 

átruházásakor az illetékes szerv adók és egyéb közterhek címén megállapít. 

 

VI. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

Szám: 464-15/2003 Dudás Alekszandar s.k., 

Topolya, a Végrehajtó Bizottság 

2003.06.03. elnöke 

 

62. 

 

Az építési telekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44 és 97/16 szám) 22. szakaszának 1. 

bekezdése és Az építési telekről  szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 96/6 szám) 22. szakasza 

alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2003. június 3-i ülésén meghozta  

az alábbi 

 

V É G Z É S T 
 

ÉPITÉSI KÖRZETBEN LEVŐ TELEKNEK A TOPOLYAI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA 

RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TARTÓS HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 
 

I. 

 

Az építési körzetben levő és Topolya - város i.k. 4701 sz. ingatlanívén nyilvántartott 978/4 

parcellaszám alatti 01 ha 04 ár 41 m
2
 területű és 978/5 parcellaszám alatti 11 ha 30 ár 80 m

2
 területű telket 

tartós használatba adjuk a topolyai Mezőgazdasági Iskolának, az Iskola körüli sportpályák ésszerű 

hjasználata és kisérő tartalmak építése céljából. 
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II. 

 

 Az I. pontban említett telket térítés nélkül adjuk használatba, azzal a feltétellel, hogy az új használó 

azt az Iskola és a város szükségleteire szolgáló sportlétesítmények építésének és felújításának megoldására 

használja, harmadik személynek való elidegenítés tilalma mellett. 

 

III. 

 

 Az e végzésből eredő jogokat és kötelezettségeket e végzés meghozatalától számított 30 napon belül 

külön szerződéssel kell szabályozni. 

 A szerződést a Községi képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága nevében az elnök írja alá. 

 

IV. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

Szám: 464-16/2003-I Dudás Alekszandar s. k., 

Topolya,  a Végrehajtó Bizottság 

2003. 06. 03. elnöke 

 

63. 

 A Topolya község rendelkezési joga alá tartozó garázsok eladásának feltételeiről és 

módjáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 95/2 szám) 5. és A topolyai Községi Képviselő-

testület Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 93/6, 97/3. és 2000/5 

szám) 13. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2003. június 3-i 

ülésén, meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

A NYILVÁNOS ÁRVERÉSI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS 

TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 A Nyilvános Árverési Bizottság megalakításáról és tagjainak kinevezéséről szóló végzés (Topolya 

község Hivatalos Lapja, 2003/2 szám) II. pontjában 2. sorszám alatt a "Stanivuk Nikola" szavak helyett a 

"Palusek Mihály" szavaknak kell állniuk. 

 

II. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

Szám: 02-20/2003 Dudás Alekszandar s. k., 

Topolya, a Végrehajtó Bizottság 

2003.06.03. elnöke 
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84. 

 

64. 

 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S 

 

AZ ELEMI CSAPÁS VÁLSÁGTÖRZSÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 

VÉGZÉSBEN 

 

Az elemi csapás válságtörzsének kinevezéséről szóló végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2003/3. szám) I. 

pontjában 4. sorszám alatt a "Šuša Radomir" és 5. sorszám alatt a "Szabó József" szavaknak kell álniuk, az 

"aratási munkálatok egyeztető törzskarának tagja" szavak pedig mindkét sorszám alatt törlendők. 

 

 Sveller Árpád s.k., 

 a Községi Közigazgatás 

 titkára 

 

 

 

Sor- 

szám 

 

T A R T A L O M 

 

OLDAL 

   

49. Határozat Topolya község statútumának módosításáról 63. 

   

50. Határozat a piaci és vásári áruforgalomról 63. 

   

51. Határozat az E-75-ös autópálya melletti üzemanyagtöltő-állomás 

komplexuma rendezési tervének elkészítéséről 71. 

   

52. Határozat a harmadik és a negyedik gyermek topolyai  Bambi Iskoláskor 

Előtti Intézményben való elhelyezése támogatásának feltételeiről és módjáról 72. 

   

53. Határozat a 2003. évi Pro Urbe-díj odaitéléséről  74. 

   

54. Határozat a Közép-bácskai Regionális Rádió alapításáról 75. 

   

55. Végzés a 2003. évi aratási munkálatokat és az aratás idején esedékes 

tűzvédelmi teendőket egyeztető községi törtzskar megalakításáról 76. 

   

56. Végzés a községi területi terv elkészítésének, a rendezési tervek 

elkészítésének és végrehajtásának, és az ezsmei tervek szakmai 

véleményezésének eljárásával kapcsolatos teendők ellátásában szakmai 

segítséget nyújtó bizottság kinevezéséről 77. 

   

57. Végzés a folyó naptári év végéig hat és fél éves korukat betöltő gyermekek 

pszichofizikai fejlettségét megállapító bizottság megalakításáról és tagjainak 

kinevezéséről 78. 

   

58. Végzés a művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó 

intézmény igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről és kinevezéséről 79. 

   

59. Végzés a Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlése 

tagjainak kinevezéséről 80. 
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85. 

 

60. Végzés a városi építési telek tartós használatba adásáról 80. 

   

61. Végzés a városi építési telek tartós használatba adásáról 81. 

   

62. Végzés az építési körzetben levő teleknek a topolyai Mezőgazdasági Iskola 

részére történő tartós használatba adásáról 82. 

   

63. Végzés A Nyilvános Árverési Bizottság megalakításáról és tagjainak 

kinevezéséről szóló végzés módosításáról 83. 

   

84. Helyreigazítás Az elemi csapás válságtörzsének kinevezéséről szóló 

végzésben 84. 

 

 

 

 

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 2003. évre 5.640,00 dinár. Zsirószámla: 

840-46641-79  Topolyai Községi Közigazgatás - "Topolya község Hivatalos Lapjára". 

 

 

 


