СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

TOPOLYA KÖZSÉG

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

HIVATALOS LAPJA

Број 5 – Година XXXV
24. јул 2003. г. , Бачка Топола

XXXV. évfolyam – 5 . szám
Topolya, 2003. július 24.

Broј 5.

24.07.2003.

СТРАНА 63. OLDAL

2003.07.24.

5. szám

65.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 30., 79. és 86., 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. július 24-i ülésén, meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL
1. szakasz
E határozat bevezeti a Topolya község területén bizonyos jogok, tárgyak és szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő helyi kommunális illetékeket, és megállapítja azok összegét, könnyítéseit és
fizetésének határidejét és módját.
2. szakasz
Helyi kommunális illetéket kell fizetni:
1. a közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve a
sajtó, könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítása
végettiért,
2. a játékeszközök tartásáért ("szórakoztató játékok"),
3. zenei program vendéglátó létesítményben való rendezéséért,
4. reklámtábla igénybevételéért,
5. közúti gép- és kapcsolható jármű parkolására szolgáló terület igénybevételéért,
6. szabad területnek táborozásra, sátorállításra vagy más ideiglenes használatra szánt
létesítmény állítására való igénybevételéért,
7. a partok üzleti és bármilyen más célból való igénybevételéért,
8. a cégérnek az üzlethelyiségen való kifüggesztéséért,
9. a cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és területeken (úttesten,
járdán, zöldterületen, oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért,
10. vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevételéért,
11. vízen levő vendéglő és más vendéglátó és szórakoztató létesítmény tartásáért,
12. közúti gép-és kapcsolható jármű tartásáért, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével,
13. közterületnek építőanyaggal való elfoglalásáért.
3. szakasz
A helyi kommunális illeték alanya a helyi kommunális illeték fizetése alá eső jog, tárgy vagy
szolgáltatás igénybevevője.
4. szakasz
Az illetékfizetési kötelezettség a helyi kommunális illeték fizetése alá tartozó jog, tárgy vagy
szolgáltatás igénybevételének első napjával kezdődik.
Az illetékfizetési kötelezettség addig tart, ameddig a jog, a tárgy vagy a szolgáltatás igénybevétele.
5. szakasz
Nem kell helyi kommunális illetéket fizetni, ha e határozat szerinti jogot, tárgyat vagy szolgáltatást
állami szervek és szervezetek, vagy a területi autonómia és a helyi önkormányzati egység szervei és
szervezetei vesznek igénybe.

Broј 5.

24.07.2003.

СТРАНА 64. OLDAL

2003.07.24.

5. szám

6. szakasz
Cégér e határozat értelmében minden olyan kifüggesztett elnevezés vagy név, amely arra utal, hogy
jogi vagy természetes személy meghatározott tevékenységet végez.
Ha egy üzleti létesítményen ugyanazon illetékalany több cégére van kifüggesztve, az illetéket csak
egy cégérre kell leróni.
Ha a cégért az üzleti létesítményen kívüli helyekre függesztik ki, az illetéket minden kifüggesztett
cégérre le kell róni.
7. szakasz
A 2. szakasz 1-7. és 14. pontja szerinti helyi kommunális illetékeket napi, a 8-13. pontja szerintieket
pedig évi összegben kell megállapítani.
8. szakasz
A helyi kommunális illetékek összegeit, könnyítéseit, fizetésének módját és határidejét az e
határozat alkotó részét képező illetékdíjszabás állapítja meg.
9. szakasz
A helyi kommunális illetéket készpénzben vagy átutalási meghagyással kell leróni.
Az összes díjtételek szerinti helyi kommunális illetékek a közbevételek befizetésére rendszeresített
számlakeretek szerinti számlákra fizetendők be és a községi költségvetés bevételei.
10. szakasz
Szabálysértésért 5.000,00-100.000,00 illetve 500,00-5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható.
1. a vállalat, az egyéb jogi személy vagy a létesítmény tulajdonosa, ha a vendéglátó létesítményben
engedély és a 3. díjtétel szerinti illeték lerovása nélkül zenei programot szervez,
2. a jogi és a természetes személy, ha a partot engedély és a 7. díjtétel szerinti illeték lerovása nélkül
üzleti célokból igénybe veszi,
3. az ebtartó természetes személy, ha az eb védőoltása alkalmával a 13. díjtétel szerinti illetéket nem
rója le,
4. az ebek védőoltását végző szervezet, ha a 13. díjtétel szerinti illeték lerovását elutasító
ebtulajdonos ellen nem tesz feljelentést.
11. szakasz
Szabálysértésért 5.000,00-100.000,00 illetve 500,00-5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható
a jogi vagy a természetes személy, ha a közterületet, vagy az üzlethelyiség előtti területet engedély vagy az
e határozat díjszabásának 1. díjtétele szerinti illeték lerovása nélkül üzleti célból igénybe veszi.
12. szakasz
A jelen határozat végrehajtása feletti felügyeletet a községi kommunális felügyelő gyakorolja.
A felügyelet gyakorlása során a kommunális felügyelőnek felhatalmazása van arra, hogy a 10. és 11.
szakasz szerinti szabálysértésekért 500,00 dinár összegű helyszíni bírságot rójon ki és fizettessen meg.
13. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba,
azzal, hogy a 8., 9. és 10. díjtételt 2004.01.01-jétől kell alkalmazni.
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14. szakasz
E határozat hatálybalépésének napján A helyi kommunális illetékekről szóló határozat (Topolya
község Hiv. Lapja, 95/3, 96/1, 96/3, 96/6, 97/1, 97/3, 98/5, 2000/17, 2001/11 és 2003/1 szám) hatályát
veszti.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 434-9/2003-IV
Topolya,
2003.07.24.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ALKOTÓ RÉSZÉT
KÉPEZŐ ILLETÉKDÍJSZABÁS
1. Díjtétel
A közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célra való igénybevételéért az illeték az
igénybevétel tartamával arányosan 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
4,50 dinár
- minden 10 m2-en felüli m2 után
3,00 dinár
2. A terület körhinta, lövölde, vidámpark és egyéb szórakoztató játékok céljára való
igénybevételéért:
- naponta, 1 m2-enként
20,00 dinár
3. Ha a terület elfoglalása fagylalt, krémek, szeszmentes italok és hasonlók árusítására szolgáló
készülékekkel történik, az illeték naponta
- az elfoglalt terület 1 m2-e után
10,00 dinár
4. Ha a terület elfoglalása bódéval történik, az illeték
- az elfoglalt terület 1 m2-e után

3,00 dinár

5. Ha a terület e díjtétel szerinti elfoglalása bármilyen más módon történik, az illeték naponta:
- az elfoglalt terület 1 m2-e
2,00 dinár
Megjegyzés:
1. A közterületet vagy az üzlethelyiség előtti területet üzleti célra igénybe venni szándékozó személy
köteles a terület igénybevétele előtt a közterület vagy a szabad terület igénybevételére vonatkozó engedélyt
megszerezni és a megállapított illetéket a Közterület igénybevétele utáni kommunális illeték befizetésére
előírt számlára befizetni.
Az előző bekezdés szerinti terület engedély és az illeték befizetése nélküli igénybevétele e határozat
szerint büntetendő szabálysértés.
2. Az e díjtétel szerinti illetéket, a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési
Közvállalat állapítja és fizetteti meg.
Az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és Vagyonjogyügyi
Osztály a köz- és szabad terület igénybevételére vonatkozó engedélyt nem adhatja ki, ha az igénybe vevő
az e díjtétel szerinti illetéket előzőleg nem rótta le.
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2. Díjtétel
A játékeszközök tartásáért a kommunális illeték napi összegben, darabonként:
1. a biliárdra, asztalonként
10,00 dinár
2. a tombolára
20,00 dinár
3. az egyéb játékeszközökre és készülékekre, készülékenként
10,00 dinár
4. a szerencsejáték-automatákra és készülékekre, készülékenként
20,00 dinár
Megjegyzés:
Ezt az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és
Vagyonjogyügyi Osztály állapítja és fizetteti meg.
Az illetéket negyedévenként kell leróni.
3. Díjtétel
Zenei program vendéglátó létesítményben való rendezéséért a naponta 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 szerinti 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 Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-,
Magánvállalkozás- és Vagyonjogyügyi Osztály 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 reklámtábla igénybevétele utáni illeték az igénybevétel tartamával arányosan napi összegben a
következő:
- táblánként naponta 1 m2-ként
10,00 dinár
Megjegyzés:
1. Ezt az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és
Vagyonjogyügyi Osztály állapítja és fizetteti meg, a reklámtábla felállítására vonatkozó engedély alapján.
Mentesítés:
Mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől a művelődési és oktatási, a sport-, a humanitárius
és a környezetvédelmi szervezetek.
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5. Díjtétel
A közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására előkészített és kijelölt terület igénybevétele utáni
helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan a nap folyamán a következő:
1. A közúti gépjárművek parkolásáért
20,00 din/óra
2. A kapcsolható járművek parkolásáért

30,00 din/óra

Megjegyzés:
1. Az e díjtétel szerinti illetéket a járműtulajdonos illetve -vezető fizeti.
2. Az illetéket a topolyai Községi Közigazgatás fizetteti meg.
3. Az e díjtétel szerinti helyi kommunális illeték megfizettetése 8.00-tól 16.00 óráig végezhető.
Mentesítés:
Az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől, a határozat 5. szakasza szerinti alanyok járművein kívül,
mentesülnek a mentőszolgálat járművei és a rokkantaknak a saját szükségleteikre használt járművei.

6. Díjtétel
A szabad területnek táborozásra, 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
15,00 dinár
Megjegyzés:
1. Az illetéket a szabad terület igénybevételére vonatkozó engedély kiadásakor kell leróni. Az
illetéket a táborozásra, sátorállításra és az ideiglenes használat egyéb formáira vonatkozó engedélyt kiadó
helyi igazgatási szerv állapítja és fizetteti meg.
2. 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
költségvetéséből támogatott civil szervezetek.
7. Díjtétel
A tópart üzleti célra való igénybevételéért fizetendő helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamának
arányában az elfoglalt terület 1 m2-e után,
- naponta
20,00 dinár
Megjegyzés:
1. Az illetéket a tópart üzleti célra való igénybevételére vonatkozó jóváhagyás kiadásakor kell leróni.
Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és
Vagyonjogyügyi Osztály állapítja és fizetteti meg, az előző bekezdés szerint kiadott jóváhagyás alapján.
2. A tópartot üzleti célra igénybe venni szándékozó személy köteles az igénybevétel előtt az 1. pont szerinti
jóváhagyást megszerezni, és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
Előző bekezdés szerinti partnak jóváhagyás és illetéklerovás nélküli igénybevétele e határozat szerint
büntetendő szabálysértés.

Broј 5.

24.07.2003.

СТРАНА 68. OLDAL

2003.07.24.

5. szám

8. Díjtétel
A cégérnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztéséért fizetendő kommunális illeték évi összegben
a következő:

1. A tervezés, a villanyenergiaátvitel és -elosztás, a bankok,
a biztosítási közösségek és egyéb pénzügyi szervezetek, a PTT,
a kőolajszármazék-értékesítés, a kommunális tevékenység
és a közlekedés terén működő vállalatok, jogi személyek részére

17.000,00 dinár

2. Az idegenforgalom, a vendéglátás és a kereskedelem
terén működő vállalatok, jogi személyek

7.500,00 dinár

3. A mezőgazdaság, a gyáripar, az építőipar és a kisipar
terén működő vállalatok, jogi személyek részére

3.500,00 dinár

4. Különálló szervezeti egységek, lerakatok, tárolók, raktárok,
felvásárlási helyek, szervizek, nagykereskedések, üzemrészlegek
és üzemek, bódék és egyéb ügyviteli egységek

2.250,00 dinár

5. Ügynökségek, közvetítő szolgáltatások, intellektuális szolgáltatások,
ügyvédi szolgáltatások, képviseletek és kirendeltségek részére

4.000,00 dinár

6. önálló üzletek részére
- a városban
- a településen

2.250,00 dinár
1.200,00 dinár

7. Sorsjegyeket, sportfogadási és lottószelvényeket és egyéb
szerencsejátékok szelvényeit árusító üzletek

7.000,00 dinár

8. Az autószállítmányozók részére
- 15 tonna hordképességig
- 15 tonna hordképességen felül

1.350,00 dinár
2.500,00 dinár

9. Az e díjtétel szerinti illeték egyéb kötelezettjei részére az
illeték évi összege

3.000,00 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 az Adóhivatal újvidéki körzeti központjának topolyai fiókja állapítja és fizetteti meg.
3. Mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől: a Topolya község által alapított intézmények
és vállalatok, valamint az új termelő üzemet nyitó, kapacitásaikat bővítő és dolgozóik számát növelő
vállalkozók, az új üzem megnyitásának illetve a kapacitás bővítésének és a dolgozói létszám növelésének
évétől számított 2 évig.
Az illetéket negyedévenként kell leróni.
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9. Díjtétel
A cégérnek az üzlettéren kívül, községi létesítményeken és területeken (úttesten, járdán,
zöldterületeken, oszlopokon és hasonlókon) való kifüggesztéséért és kiírásáért fizetendő illeték évi
összegben:
- 1 m2-enként
5.000,00 dinár
Megjegyzés:
1. Ezt a kommunális illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-,
Magánvállalkozás- és Vagyonjogyügyi Osztály állapítja és fizetteti meg, a cégér üzlethelyiségek kívüli
kifüggesztésére és kiírására vonatkozó engedély kiadása alkalmával.
Az illetéket évente kell leróni.
10. Díjtétel
A vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevételéért fizetendő helyi
kommunális illeték évi összegben a következő:
- vitrin igénybevételéért - m2-enként
1.200,00 dinár
Megjegyzés:
1. Ezt az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és
Vagyonjogyügyi Osztály állapítja és fizetteti meg, a vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti
igénybevételére vonatkozó engedély kiadása alkalmával.
Az illetéket negyedévenként kell leróni.
11. Díjtétel
A vízen levő vendéglő vagy más vendéglátó és szórakoztató létesítmény tartásáért fizetendő helyi
kommunális illeték évi összegben a következő:
1. vendéglők, vendéglátó és szórakoztató létesítmények
- 50 m2-ig
25.000,00 dinár
- 50 m2 felett
30.000,00 dinár
Megjegyzés:
Ezt az illetéket a vízen levő létesítmény tartására vonatkozó engedély kiadásakor az Építés-, Lakáskezelés
és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és Vagyonjogyügyi Osztály állapítja és fizetteti meg.
12. Díjtétel
A közúti gép- és kapcsolható járművek tartásáért, a mezőgazdasági járművek és gépek, valamint a
köztisztaság-fenntartó járművek kivételével, a fizetendő helyi kommunális illeték évi összegben:
1. A tehergépjárművekre
- 3 tonna hordképességig
- 3-8 tonna hordképességig
- 8-15 tonna hordképességig
- 15 tonna hordképesség felett

1.000,00 dinár
1.500,00 dinár
2.000,00 dinár
6.000,00 dinár

2. A kapcsolható járművekre
- 8 tonna hordképességig
- 8 tonna hordképesség felett

1.000,00 dinár
1.500,00 dinár
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3. Autóbuszokra és 9-nél több üléssel rendelkező kombibuszokra
4. A személygépkocsikra és kombijárművekre

6.500,00 dinár

- 900 cm3-ig
- 900-1350 cm3-ig
- 1350-1800 cm3-ig
- 1800-2500 cm3-ig
- 2500 cm3 felett

500,00 dinár
750,00 dinár
1.000,00 dinár
2.500,00 dinár
3.500,00 dinár

5. Motorkerékpárra és triciklire, a motor hengerűrtartalma szerint
- 125 cm3-ig
- 125-250 cm3-ig
- 250-500 cm3-ig
- 500 - 1000 cm3-ig
- 1000 cm3 felett

330,00 dinár
480,00 dinár
750,00 dinár
1.500,00 dinár
1.750,00 dinár

6. Mopedokra

180,00 dinár

7. Traktorokra
- 18 kW-ig
- 18-29 kW-ig
- 29-46 kW-ig
- 46 kW felett

330,00 dinár
500,00 dinár
650,00 dinár
970,00 dinár

Vontatókra:
- 66 kW-ig
- 67-95 kW-ig
- 96-132 kW-ig
-133-177 kW-ig
- 177 kW felett

480,00 dinár
750,00 dinár
1.250,00 dinár
1.750,00 dinár
2.500,00 dinár.

8. Traktorpótkocsikra

220,00 dinár

9. Az évente bejegyzendő összes egyéb
gép- és kapcsolható járművekre

800,00 dinár

Megjegyzés:
1. Ezt az illetéket a Belügyminisztérium szabadkai titkárságának topolyai osztálya állapítja és
fizetteti meg, a jármű bejegyzése alkalmával.
2. Elemi csapásnak a Végrehajtó Bizottság általi kihirdetése esetén a 12. díjtétel szerinti illetéket a
mezőgazdasági járművek után nem kell fizetni az elemi csapás kihirdetésének napjától a naptári év végéig.
3. 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, és az új termelő
üzemet nyitó, kapacitásaikat bővítő és dolgozóik számát növelő vállalkozók, az új üzem megnyitásának
illetve a kapacitás bővítésének és a dolgozói létszám növelésének évétől számított 2 évig.
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13. Díjtétel
A közterület építőanyaggal való elfoglalásáért fizetendő helyi kommunális illeték az igénybevétel
tartamával arányosan napi összegben a következő:
- 1 m2-enként
10,00 dinár
Megjegyzés:
1. Az e díjtétel szerinti illetéket a közterület igénybevételére vonatkozó engedély kiváltásakor kell leróni.
2. A közterületet igénybe venni szándékozó személy köteles a terület igénybevétele lőtt az 1. pont
szerinti engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. Az e díjtétel szerinti illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-,
Magánvállalkozás- és Vagyonjogyügyi Osztály állapítja és fizetteti meg, a közterület részének
igénybevételére vonatkozó engedély kiadása alkalmával.
4. A 3. pont szerinti szerv a közterület igénybevételére vonatkozó engedélyt nem adhatja ki, ha az
igénylő az e díjtétel szerinti illetéket előzőleg nem rótta le.

66.
A temetkezésről és a temetőkről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 77/20, 85/24 és 89/6 szám)
1., A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 97/16 és 98/42 szám) 2. és 4.,
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. július 24-i ülésén, meghozta a következő

HATÁROZATOT
HOZ A TEMETKEZÉSRŐL ÉS A TEMETŐK RENDEZÉSÉRŐL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Ez A temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról szóló határozat (a továbbiakban:
határozat) szabályozza a temetők rendezésének, használatának és karbantartásának módját, a temetők
rendjének, csendjének és tisztaságának fenntartását, a sírhelyek odaítélését, az elhalálozottak temetésének
módját és az eltemetettek nyilvántartását, a sírok és sírboltok rendezését és karbantartását, az elhagyott
temetők és sírok kezelését és az elhalálozottak temetésével és kihantolásával kapcsolatos egyéb
intézkedéseket Topolya község területén.
2. szakasz
A temetők rendezéséről és fenntartásáról Topolya városban a topolyai Komgrad Kommunális
Lakáskezelő és Építő Közvállalat gondoskodik, a településeken pedig a temetők rendezésével és
fenntartásával a helyi közösségek vannak megbízva (a továbbiakban: fenntartó).
Az egyes sírok rendezéséről és fenntartásáról a sírok és sírboltok, illetve a sírhelyek tulajdonosai
gondoskodnak
3. szakasz
A temetőt a településrendezési és a közegészségügyi előírásokkal, valamint a környezet esztétikai
követelményeivel összhangban kell rendezni és karbantartani, különös tekintettel a halottak iránti
kegyeletre.
A temetőt be kell keríteni, s oly módon karbantartani, hogy mindig tiszta és rendes legyen.
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Minden temetőben vagy közvetlen közelében helyet kell kijelölni a szemét, a koszorú- és
virágmaradványok, és az egyéb hulladékok összegyűjtésére, és külön helyet a régi koszorúk és más
hulladékanyagok elégetésére.
4. szakasz
A temetőnek szabály szerint nyitva kell lennie a polgárok látogatására, március 1-jétől szeptember
15-éig 6-20 óráig, szeptember 16-ától február végéig pedig 7-17 óráig.
5. szakasz
A fenntartó gondoskodik a halottasház és környékének rendjéről és tisztaságról.
A halottasház helyiségeit rendszeresen takarítani és fertőtleníteni kell minden temetés után.

6. szakasz
A polgárok a temetőben kötelesek a helynek és a temető méltóságának megfelelően viselkedni.
A polgárok a temetőben kötelesek a fenntartó meghagyásaihoz és utasításaihoz igazodni.
A 12 évesnél fiatalabb gyermekek a temetőt csak felnőttek kiséretében látogathatják.
7. szakasz
A temető rendezése A rendezési terv alapján történik, amelyet a fenntartó javaslatára Topolya
község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága hoz meg.
II. A TEMETÉS
8. szakasz
A temetőben az elhantolást sírboltba vagy sírba végzik.
A temetést a temető halottasházából végzik.
Azokon a településeken, ahol a temetőkben nincsenek halottasházak építve, a temetést a háztól,
illetve a lakásból is végezheti.
9. szakasz
A temető meghatározott sírboltjába vagy sírhelyébe való temetésre illetve elhantolásra az engedélyt
a fenntartó adja ki, a Községi Közigazgatás illetékes szervének bizonylata alapján.
A temető meghatározott sírboltjára vagy sírhelyére vonatkozó temetési engedély nélkül a sír
előkészítéséhez, a sírbolt megnyitásához és a halott halottasházba szállításához nem szabad hozzálátni.
A temetésre legkorábban a halál bekövetkezésétől számított 24 óra eltelte után kerülhet sor.
10. szakasz
A halott halottasházba illetve temetőbe szállítását a fenntartó végzi.
Tilos a halott koporsó nélküli temetése.
A halottat legalább alsóneműbe kell öltöztetni, vagy lepedőbe kell burkolni.
11. szakasz
A halottasháznak megfelelő számú ravatallal kell rendelkeznie. A halottasházban a ravatal
gyertyával és virággal való díszítését a fenntartó végzi, a halott családjának igénye szerint, a helyi
szokásokkal összhangban.
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12. szakasz
A temetés idejét a halott családja vagy a halott eltemetéséről gondoskodó személy vagy szerv
határozza meg a fenntartóval való megegyezés alapján, a helyi szokásokkal összhangban.
Amennyiben a halott családja sírbolttal rendelkezik, a halott családjának kívánságára a halottat a
sírboltba temetik el.
Amennyiben vitás a sírbolt használati joga, a fenntartó engedélyezheti a halott eltemetését egy
meghatározott sírboltba, azzal a feltétellel, hogy később a halottat a kérvényező költségére átviszik egy
másik sírba, ha utólag megállapítást nyer, hogy a meghatározott sírboltba való temetés iránti kérelem
indokolatlan volt.
13. szakasz
A halottasházban felravatalozottak halottasmenetei a halottasházból indulnak ki a sírig, illetve a
sírboltig haladva.
A halott sírgödörig történő szállítása speciális halottszállítón vagy kézen történik.
Vallási szertartások végezhetők: a halottasházban, a gyászmenetben, a halottasháztól a sírig, és a
sírnál, illetve sírboltnál.
14. szakasz
A fenntartó, illetve helyi közösség dolgozója, köteles résztvenni minden egyes halott temetésén, s
köteles ezt a tényt bevezetni az elhalálozottak nyilvántartási könyvébe közvetlenül a temetés után.
15. szakasz
A halottakat sorokban elhelyezett sírokba temetik el.
Tilos a soron kívüli temetés.
Azon személyek, akik ugyanazon család tagjaiként egymás mellé kívánják magukat temettetni,
külön térítményért helyet foglalhatnak maguknak, amelyet fel kell tüntetni a temető tervrajzában.
16. szakasz
A halottnak a sírgödörbe való engedése után azt mindjárt földdel fedik be, a sírhalmon pedig lapot
helyeznek el, amelyen feltüntetik a sír számát.
A halottnak a sírboltba való leengedése után a sírboltot mindjárt bezárják és befalazzák.
III. A TEMETŐK IGAZGATÁSA
17. szakasz
A fenntartó biztosítja a közegészségügyi-higiéniai feltételeket a temetőkben.
18. szakasz
A fenntartó jogai és kötelességei a következők:
- hogy nyilvántartást vezessen a sírokról, sírboltokról, halottakról, a szükséges adatokkal,
- hogy eltemetésre átvegye a halottak földi maradványait, a megfelelő okiratok alapján,
- hogy meghatározza a sírhelyet,
- hogy saját munkásaival kiásassa a sírt, s eltemettesse a halottakat, s elvégeztesse a sírboltok
kinyitását és lezárást, valamint az exhumálást,
- hogy végrehajtsa azokat az előírásokat, amelyek a temetők igazgatására vonatkoznak,
- hogy karbantartsa az igazgatása alatt levő temetőkben az összes berendezéseket és készülékeket,
gondoskodjon a temetők rendjéről és tisztaságáról, s feljelentést tegyen az illetékes szervnél a határozat
rendelkezéseinek megsértői ellen,
- hogy szerződéseket kössön a sírok és sírboltok helyeinek bérbeadásáról,
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- hogy felügyeljen a sírok és a sírboltok karbantartása felett, figyelmeztesse a hozzátartozókat ha
elhanyagolják a sírok és a sírboltok karbantartását, s hogy meghagyást adjon ki dolgozóinak az elhanyagolt
sírok és sírboltok rendezésére,
- hogy ellássa a temető karbantartásával és igazgatásával kapcsolatos összes egyéb teendőket
IV. AZ EXHUMÁCIÓ
19. szakasz
Az exhumáció a holttest kihantolása.
Az exhumáció alkalmával tiszteletben kell tartani a kegyelet és a közegészségügyi intézkedések
szabályait.
Az exhumációt a fenntartó végzi, a szűkebb családi kör tagjainak vagy a felhatalmazott szerv
hivatalból előterjesztett kérésére.
Az érdekelt személyek kérésére történő kihantolás a földi maradványok más sírboltba vagy temetőbe
való áthelyezése céljából az Egészségügyi Minisztérium szabadkai közegészségügyi felügyelőségi
osztályának engedélye illetve végzése alapján végezhető.
Az érdekelt személynek mellékelnie kell a szűkebb család illetve rokonság tagjainak az
exhumációhoz, valamint a felhatalmazott személynek ahhoz való hozzájárulását, hogy a földi
maradványokat a megjelölt sírboltba helyezzék.
Ha az exhumációt a büntetőeljárás megindítására illetékes szerv kéri, akkor az elhunyt szűkebb
családja illetve rokonsága tagjainak hozzájárulása nem szükséges.
Az exhumációnál jelen kell lennie a kérelmezőnek, a közegészségügyi felügyelőnek és a Fenntartók
felhatalmazott dolgozójának.
Az exhumáció költségeit az a személy viseli, akinek kérésére történik.
V. NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE
20. szakasz
A temetőben eltemetett halottakról, valamint a sírokról és sírboltokról nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartások mellett a halottakról külön névjegyzéket kell vezetni sírhelyük megjelölésével.
Azokról a halottakról, akiket Topolya község területén levő temetőkből más községek területén levő
temetőkbe szállítottak át, külön nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartásokat a fenntartó vezeti.
21. szakasz
A temetőbe eltemetettek nyilvántartása az alábbiakat tartalmazza:
- az elhunyt családi nevét, nevét és apja nevét,
- születésének évét, hónapját és napját,
- születési helyét, a községet és a köztársaságot,
- foglalkozását,
- lakhelyét,
- a halál okát,
- az elhalálozás évét, hónapját és napját,
- a temetés évét, hónapját és napját,
- a temetési engedély számát,
- megjegyzéseket.
22. szakasz
Az egy személy temetésére szolgáló sír csak egy halott eltemetésére használható fel.
Gyermeksírokba a halottak legfeljebb 14 éves korig temethetők.
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VI. NYUGALMI IDŐ
23. szakasz
A kötelező nyugalmi idő 10 év.
A kötelező nyugalmi idő tartama alatt a sírhelyeket nem lehet felásni, kivéve azt az esetet, amikor a
temetőt átrendezik, s azt az illetékes szerv hagyta jóvá.
24. szakasz
A szűkebb család tagjainak és az örökösödés legfeljebb második körébe tartozó örökösöknek (szülő,
fivér, nővér és ezek gyermekei) joguk van arra, hogy a kötelező nyugalmi idő letelte után azt tízévenként
meghosszabítsák. Azok a sírok, amelyeknek kötelező, illetve meghosszabított nyugalmi ideje lejárt, a temető
átrendezése és új sírok és sírboltok helyének biztosítása céljából a Községi Képviselő-testületnek a fenntartó
javaslatára hozott határozata alapján feláshatók.
A sírok felszámolásáról szóló határozatot legalább 6 hónappal a felszámolás kezdetének kijelölt
napja előtt közzé kell tenni a napilapokban és Topolya község Hivatalos Lapjában.
Az érdekelt személyek a sírról ez idő alatt a saját költségükön eltávolíthatják a síremlékeket és
egyéb tárgyakat.
VII. SÍROK
25. szakasz
A sírok és a sírboltok e határozatban meghatározott méretekkel rendelkeznek.
A közönséges sírok mélysége 2 méter, hossza 2,10 m, szélessége 0,80 m, a sírhalom magassága 0,40
m, a két sír közötti távolság pedig 0,50 m.
A gyermeksírok 1,50 m mélyek, hosszuk 1,50 m, szélességük 0,60 m, a sírhalom magassága 0,30 m,
a két sírhalom közötti távolság pedig 0,30 m.
A kétszemélyes sírbolt mélysége 2 m, hossza 2,5 m, szélessége pedig 1 m.
A négyszemélyes sírbolt mélysége 2 m, hossza 2,50 m, szélessége pedig 1,80 m.
A hatszemélyes sírbolt mélysége 2 m, hossza 2,50 m, szélessége 2,50 m.
A sírbolt falainak téglából vagy betonból kell épülnie 0,25 m vastagsággal.
A sírboltok boltívei téglából vagy betonból készülnek.
A sírbolt földfeletti magassága legalább 0,4 m, a sírboltok közötti távolság 1 m, a sorban levő
sírboltok közötti pedig 0,5 m.
A sírboltoknál az alap és a sírkeret, illetve a sírbolt kerete nem lehet nagyobb a meghatározott
méreteknél.
Az érdekelt személy köteles a fenntartótól kérni a hely és irány kijelölést a síremlék felállítására,
valamint a kőkeret irányának és nagyságának meghatározását.
Ha az érdekelt személy nem tartja be a hely- és iránykijelölést, és a meghatározott dimenziókat,
akkor a fenntartó az ő költségére eltávolíthatja a síremléket, kőkeretet, és hasonlókat.
A fakereszteket és más jeleket abban az irányban és a sír vagy sírbolt azon oldalán kell felállítani,
amelyet a fenntartó kijelölt a temető rendezési tervével összhangban.
26. szakasz
A fenntartó az érdekelt személlyel való megegyezés alapján, s a temető rendezési tervével
összhangban határozza meg a sírbolt építési helyét.
A sírbolt alapítója a földterület használójának számít és a sírbolt felépítésére szolgáló földterület
elfoglalásáért bérletet fizet a megállapított díjszabás szerint.
A sírbolt alapítója és más felhatalmazott személyek jogot szereznek a sírbolt használatára.
A sírbolt felépítéséről és használati módjáról a fenntartó és a sírbolt alapítója szerződést köt.
Az előző bekezdésben említett szerződésekről nyilvántartást kell vezetni.
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27. szakasz
A sírboltok felépítményét tipizált tervrajzok szerint építik, amelyek össze vannak hangolva a temető
tervével, a helyi szokásokkal és a modern esztétikai felfogásokkal, s megfelelnek a sírbolt felépítésével
kapcsolatos közegészségügyi, műszaki és egyéb feltételeknek.
Azok a sírbolt-felépítmények, amelyek eltérnek a tipizált tervrajzoktól csak külön engedéllyel
építhetők fel.
A sírbolt-felépítmények tervrajzát 1:10 arányban a fenntartóhoz kell benyújtani jóváhagyás végett.
A tervrajzhoz mellékelni kell, a síremlékre szánt felirat szövegét is.
Tilos olyan munkák végzése, amelyek nincsenek összhangban a sírbolt-felépítmény jóváhagyott
tervrajzával.
A fenntartónak joga van arra, hogy a tervrajztól való eltérés esetében megkövetelje azt, hogy a
munkálatokat hozzák összhangba a tervrajzzal.
Ha a sírbolt alapítója meghatározott határidőn belül az elvégzett munkálatokat nem hozza
összhangba a tervrajzzal, a fenntartó elvégezheti ezeket a munkálatokat a sírbolt alapítójának költségére.
28. szakasz
A sírbolt használatára az alapítónak és más felhatalmazott személyeknek van joga.
A sírbolt használati joga megszűnik:
- a sírbolt megtelésével,
- a felhatalmazott személyek halálával,
- a sírbolt felépítésére szolgáló földterület bérleti idejének lejárásával
- az e határozat 33. szakaszának 3. és 4. bekezdésében előirányozott esetben.
29. szakasz
A sírbolt használati jogának határideje 10 évet tesz ki. E határidő lejárta után az érdekelt
személyeknek joguk van újabb 10 évre meghosszabítani a szerződés határidejét.
30. szakasz
A sírboltokat 2, 4 vagy 6 halott számára lehet építeni.
Amennyiben a sírbolt megtelik az érdekelt személyek felújíthatják a szerződést, az előző szakasz
értelmében.
A szerződés felújítása esetén a sírboltban levő korábbi halottak földi maradványait egy koporsóban
helyezik el. Ha a családtagok között vitára kerül sor a sírbolt használati jogával kapcsolatban vagy ha több
érdekelt személy között vitára kerül sor a sírbolt rendezésével, használati módjával, a síremlék fajtájával és
formájával, a feliratokkal és hasonlókkal kapcsolatban, a fenntartó, megtiltja a sírbolt használatát, valamint
bármiféle munkálatok elvégzését is addig, amíg az érdekelt személyek nem bizonyítják be azt, hogy a vitás
kérdést megegyezéssel vagy bírósági határozattal lezárták.
31. szakasz
A síremlékeket vagy sírfeliratok lapjait nem lehet megváltoztatni, eltávolítani vagy elidegeníteni az
első halottnak a sírboltba való eltemetése után.
A síremlékek, a sírfeliratok és hasonlók eltávolítását csak a fenntartó, írásbeli engedélye alapján
lehetséges, egyedül javítás, vagy másik azonos vagy nagyobb esztétikai értékű síremlékre vagy lapra való
kicserélés céljából.
32. szakasz
A temető átrendezése esetében a sírboltot el lehet távolítani azzal, hogy az érdekelt személyekkel
való megegyezés alapján új helyet jelöljenek ki, új sírboltot építenek fel, amelynek ugyanolyannak kell

Broј 5.

24.07.2003.

СТРАНА 77. OLDAL

2003.07.24.

5. szám

lennie amilyen a korábbi sírbolt volt, végre kell hajtani a halottak exhumálását és át kell szállítani őket a
síremlékkel együtt az új sírboltba, a fenntartó költségén.
33. szakasz
A fenntartó, bizottságot alakít azzal a feladattal, hogy minden év júniusának és novemberének első
felében ellenőrizze a temetők és a sírboltok rendezettségét.
Amennyiben az ellenőrzés alkalmával megállapítást nyer az, hogy egyes sírok és sírboltok nincsenek
rendezve, a bizottság írásbeli meghagyást ad ki a bérlőknek meghatározva azt, hogy mely határidőben kell
rendezniük az illető sírboltot vagy sírt.
Amennyiben egyes sírboltokat és sírokat 5 éven keresztül nem gondozzák, vagy pedig
megszakításokkal 8 éven keresztül, az ilyen sírt vagy sírboltot elhagyottnak tekintik a bérleti szerződést
pedig megszakítottnak.
A sírbolt elhagyottnak számít, a bérleti szerződés pedig megszakítottnak abban az esetben is, ha
megállapítják, hogy az örökösök és a sírbolt használatára felhatalmazott személyek elhaltak.
A bérleti szerződés megszűnésével az érdekelt személyeknek joguk van a befizetett bérlet
visszafizetésére amely arányosan megfelel a kihasználatlan bérleti időnek.
A fenntartó köteles arra, hogy a napisajtón keresztül értesítse az érdekelt személyeket a bérleti
szerződés megszűnésének tényéről és az ilyen személyek azon jogáról, hogy 6 hónapos határidőn belül
kérelmet nyújtsanak be a bérlet visszatérítése iránt.
Az előző bekezdésben feltüntetett határidő lejárta után a fenntartó fel van hatalmazva arra, hogy
eltávolítsa a síremléket, az abban a sírboltban elhelyezett halottak földi maradványait pedig közös koporsóba
helyezze el, ugyanabban a sírboltban.
A fenntartó az ilyen sírboltokat újból bérbeadja, beszámítva a beépített anyagok értékét.
34. szakasz
A sírboltok használatára felhatalmazott személyek, valamint a sírokba és a sírboltokba eltemetettek
családtagjai kötelesek a sírokat és a sírboltokat karbantartani és gondozni, illetve a karbantartási és ápolási
költségeket viselni egészen a használati idő lejártáig.
A polgárok a sírokról és a sírboltokról való gondoskodást írásbeli szerződéssel a fenntartóra
bízhatják, maghatározott időre, az előírt díj fizetése mellett.

35. szakasz
A sírok és a sírboltok kertészeti rendezésének igazodnia kell a temető kertépítészeti rendjéhez.
A sírokra és a sírboltokra elhelyezett virágtartóknak fajtájuk és állapotuk tekintetében meg kell
felelniük a temető méltóságának.
36. szakasz
Az érdekelt személyeknek engedélyezve van az, hogy halottaik sírhantjait maguk rendezzék
(téglával falazzák körül és hasonlók), hogy azokra virágokat és díszbokrokat ültessenek, s hogy azokat
gondozzák.
37. szakasz
Ha az érdekelt személyek maguk rendezik és díszítik a sírokat és a sírboltokat, kötelesek arra,
- hogy a sírhalom rendezésére kérjék a hely- és iránymegjelölést, amit nem szabad túllépni,
- hogy a kitépett gyomnövényt, a szemetet, a fölösleges földet ne dobálják más sírokra és
sírboltokra, hanem azokat hordják el a megjelölt helyre,
- hogy a síron, sírbolton és körülöttük csak úgy ültessenek díszcserjét, hogy ez a szomszédos sírok és
sírboltok megközelítését ne akadályozza, s a síremlékeket és feliratokat ne fedje el.
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38. szakasz
Az érdekelt személyek a fenntartónak, szerződéses összeget fizethetnek be azzal a meghagyással,
hogy meghatározott sírboltokat vagy sírokat virággal vagy dísznövényekkel díszítsenek, és hogy azokat
karbantartsák. Az ilyen szolgáltatásokról a szerződést írásban kell megkötni.
A díszbokrokat és fákat csak a fenntartó engedélyével lehet kiszedni.
A fenntartó nyesheti vagy eltávolíthatja azokat a fákat vagy díszbokrokat, amelyek túlméretezettek
vagy pedig kihalnak.
39. szakasz
Meghatározott helyeken a temető tervrajza szerint a sírbolt-tulajdonosok illetve más felhatalmazott
személyek kötelesek meghatározott határidőn belül tartós jellegű síremléket vagy emléktáblát elhelyezni.
A többi sírboltoknál az érdekelt személyek síremlékeket emelhetnek vagy feliratos táblákat
helyezhetnek el, betartva e határozat rendelkezéseit.
40. szakasz
A sírbolt falain vagy boltívén vagy a szomszédos sírboltokon jelentkező károsodást a síremlék
felállítása következményeként a sírbolt tulajdonosa köteles 24 órán belül kiküszöbölni saját költségén.
A tönkrement kereszteket és más jeleket az érdekelt személyek kötelesek eltávolítani a sírokról és
sírboltokról.
Amennyiben ezt nem teszik meg, az előző bekezdésben említett személyek, az ilyen kereszteket és
jeleket a fenntartó fogja eltávolítani.
41. szakasz
Az eltávolított síremlékeket a temetőcsősznél kell letétbe helyezni, vagy pedig a temető más
alkalmas helyén 6 hónapos határidőre. Az érdekelt személyek ezeket a síremlékeket az említett határidőben
megjavíthatják és ugyanazon vagy más sírboltokon helyezhetik el, az eltávolítási és a síremlék megőrzési
költségeinek kifizetése után.
Ha az érdekelt személy az előző bekezdésben említett határidőben nem veszi át a síremléket a
megőrzésről, akkor azt eladják, az árát pedig visszatartják és a temető karbantartására fordítják.
Az eltávolított síremlékekről és jelekről külön nyilvántartást kell vezetni.
42. szakasz
Az érdekelt személyek a síremlékeket, kereszteket és más jeleket a temetőből csak a fenntartó
előzetes engedélye alapján szerelhetik le és szállíthatják el javításra.
43. szakasz
A halottak hamvait tartalmazó urnákat, amelyeket máshonnan szállítanak hozzánk, rendes sírokba
vagy családi sírboltokba temetik el.
A fenntartó, külön helyet határozhat meg az urnákat tartalmazó sírok számára.
Az urnák elhelyezésére külön kolumbáriumokat is lehet építeni, amelyek rendes síroknak
számítanak.
44. szakasz
Kisipari munkálatokat a temetőben csak a fenntartó engedélye alapján lehet végezni. A
munkálatokat az engedélyben feltüntetett határidő alatt kell elvégezni.
A fenntartó meghatározott napokon vagy a nap meghatározott szakaiban a temetőben vagy annak
egyes részein megtilthatja a kisipari munkálatok kivitelezését. A temetés ideje alatt tilos a temetőben 100
méteres körzetben bármiféle kisipari munkát végezni.
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Az összes munkákat olymódon kell végezni, hogy a legnagyobb mértékben megőrizzék a temető
csendjét és méltóságát, és csak munkanapokon 7-től 14 óráig.
Az építkezési anyagot (tégla, kő, sóder, homok, cement, mész stb.) a temetőben csak azon a helyen
lehet tartani, amelyet arra a fenntartó kijelölt. A munkálatok megszakítása esetén, valamint a munkálatok
befejezése után is, a kivitelező köteles 24 órás határidőn belül eltüntetni a fennmaradó anyagot az építkezési
helyet pedig rendbe kell hoznia.
A temetőben a kisipari munkálatok végrehajtásához szükséges anyagok szállítására csak azokat az
utakat és gyalogutakat lehet felhasználni, melyeket arra a fenntartó kijelölt. Az anyagok szállítását csak
munkanapokon lehet végezni.
45. szakasz
A kivitelezők kötelesek bejelenteni a munkálatok megkezdését és befejezését. A kivitelezőnek, aki
nem tartja be e határozat rendelkezéseit, a fenntartó megtilthatja a munkát a temetőben.
46. szakasz
A temetőben, a halottasházban és a halottasház körül tilos:
- a kerékpározás és a járművek összes többi fajtáinak hajtása,
- a sírokon és a sírboltokon járni vagy átugrálni,
- bármiféle árucikk árusítása, virág bármilyen reklám elhelyezése,
- lármázás és rendetlenség előidézése,
- kutyák bevezetése, baromfi vagy bármiféle állat elengedése,
- a sírok, sírboltok és ültetvények taposása, a sírok, sírboltok, síremlékek, a halottasház, a
sírkerítések, a padok és más berendezések rangolása,
- a síremlékek, feliratok, padok, a halottasház összefirkálása, a virágok idegen sírokról történő
kitépése és elhordása, a temetőkerítés rombolása és a méltóságot sértő feliratok kiírása.
Az 1. bekezdés rendelkezéseinek megsértéséért a helyszíni bírságot a kommunális felügyelő fizetteti
meg.
VIII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
47. szakasz
Szabálysértésért 500,00-5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az a természetes személy,
- aki a temetőben kerékpárt vagy másfajta járművet hajtva, lármázva vagy rendetlenséget előidézve a
temető rendjét és csendjét megbontja,
- aki a temetőbe kutyát vezet, vagy baromfit vagy bármiféle más állatot beenged,
- aki a sírokat, a sírboltokat és az ültetvényeket letapossa vagy megkárosítja, a síremlékeket,
sírfeliratokat a temetőben felállított jeleket vagy egyéb berendezéseket megrongálja,
- aki a síremlékeket, a padokat és hasonlókat összefirkálja, idegen sírokról a virágokat letépi vagy
elhordja, a temető kerítését megrongálja vagy méltatlan felirattal kegyeletet sért,
- aki a sírhant kialakítása anélkül végzi, hogy helyzetének kicövekelését kérte volna,
- aki a kitépett gazt, a szemetet, a földfelesleget nem hordja el az erre kijelölt helyre,
- aki a temető területén, virág- és gyertya kivételével bármiféle árucikket árusít, vagy bármiféle
reklámot állít fel.
48. szakasz
Szabálysértésért 1.000,00-5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az a természetes személy:
- aki a temető területén bárkinek a nemzeti vagy állampolgársági hovatartozását, vallási érzületét,
vagy a halottak iránti kegyeletet sértő feliratot helyez el,
- aki a halottat koporsó nélkül, vagy a holttestnek legalább fehérneműbe öltöztetése, vagy lepedőbe
burkolása nélkül temeti (hantolja) el,
- aki az engedély alapján felnyitott koporsó újbóli lezárását elmulasztja,
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- aki a sírbolt alapítójaként vagy felhatalmazott személyként a temetőben a tartós jellegű
síremléknek vagy sírkőnek a kijelölt helyen és határidőben való felállítását elmulasztja.

49. szakasz
Szabálysértésért 5.000,00-100.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy
- ha temetést temetőn kívül vagy rendes használaton kívüli temetőben végez,
- ha a temető rendjének és tisztaságának fenntartását elmulasztja,
- ha e határozat 19. szakaszának rendelkezéseivel ellenkezően jár el.
E szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 500,00-5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a
jogi személy felelős személye is.

50. szakasz
Szabálysértésért 2.000,00-50.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a vállalkozó
- ha e határozat 44. és 45. szakaszának rendelkezéseivel ellenkezően jár el.
IX. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. szakasz
E határozat végrehajtása felett a felügyeletet a kommunális felügyelő gyakorolja.

52. szakasz
A fenntartó illetékes szerve Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának
egyetértésével hozza meg a díjszabását.

53. szakasz
E határozat hatályba lépésének napján A temetkezésről és a temetőkről szóló határozat (Topolya
község Hivatalos Lapja, 74/7 szám) hatályát veszti.

54. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 352-14/2003
Topolya
2003.07.24.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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67.
A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2003/47 szám) 61. és 169. szakasza és
Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 33.
szakaszának 4. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. július 24-i ülésén, meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYAI 56. ÉS 62. TELEKTÖMB ÉS A TERMELÉSI- IPARI ÖVEZET EGY RÉSZE, A 63.
TELEKTÖMB ÉS A 64. TELEKTÖMB EGY RÉSZE RENDEZÉSI TERVÉNEK
ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
El kell készíteni a topolyai 56. és 62. telektömb és a termelési- ipari övezet egy részének, a 63.
telektömbnek és a 64. telektömb egy részének rendezési tervét (a továbbiakban: rendezési terv), ipari
létesítmények építése céljából.
2. szakasz
A rendezési tervet Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Közvállalata készíti el e
határozat hatályba lépésétől számított 60 napon belül.
3. szakasz
A rendezési terv a következő kataszteri parcellákat öleli fel:
- 56. telektömb egy része:
3604/1 (rész); 3604/2; 3605; 3606; 3607; 3608;
- 62. telektömb egy része:
3360 (rész); 3361; 3362 (rész); 7336 (rész) - út;
- 63. telektömb:
6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 6113; 6114; 6115; 6116/1; 6116/2; 6117; 6118; 6119;
6120; 6121; 6122; 6123/1; 6123/2; 6124/1; 6124/2; 6125; 6126; 6127;
- 64. telektömb egy része:
6128/1; 6128/2; 6129; 6130; 6131; 6132; 6133; 6134; 6135/1; 6135/2; 6135/3; 6137; 6138; 6139; 6140;
6141; 6142; 6143; 6144; 6145/1; 6145/2; 7535 (rész)-út; 6166 (rész); 6167; 6168; 6170; 6171; 6172; 6173;
6174/1; 6174/2 (rész); 6174/3 (rész);
4. szakasz
A rendezési terv elkészítésére az eszközöket Topolya község költségvetésében kell biztosítani.
5. szakasz
A terv megerősítése előtt a topolyai Községi Közigazgatás megszervezi a rendezési terv nyilvános
bemutatását.
6. szakasz
A rendezési terv meghozatala Topolya általános rendezési tervével (Topolya község Hiv. Lapja,
97/3 szám) összhangban történik és nincs ellentétben A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv.
Közlönye 2003/47 szám) rendelkezéseivel.
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7. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 350-20/2003-I
Topolya
2003. 07. 24.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

68.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 02/9 szám) 18. és Topolya község
statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 02/6, 02/10, 02/12 és 03/4 szám) 33. szakasza alapján
Topolya község Képviselő-testülete a 2003. július 24-i ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A NAGYAPÁTHY KUKAC PÉTER KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díj alapításáról szóló határozatban (Topolya község
Hivatalos Lapja, 73/5, 73/7, 83/6 és 84/1 szám) a 2. szakasz az alabbiak szerint módosul:
"A díj a képzőművészet terén az előző évben, illetve években nyujtott kiemelkedő teljesítményért:
festőknek, grafikusoknak, szobrászoknak, képzőművészeti nevelőknek és kritikusoknak (a továbbiakban:
alkotók), valamint a díj odaitéléséről szóló határozat meghozatalának napjáig harmincadik életévüket be nem
töltött, Vajdaság Autonóm Tartományban született vagy élő fiatal alkotóknak adományozható."
2. szakasz
A 3. szakaszban az "október 18-a, Topolya község felszabadulásának napja alkalmából" szavak
helyébe a "Topolya község napja alkalmából" szavak lépnek.
3. szakasz
A 4. szakasz 2. bekezdésében a "10.000,00 dinár" szavak helyébe az "50.000,00 dinárig terjedő"
szavak lépnek.
A szakasz a 2. után új 3. bekezdéssel egészül ki: „A fiatal alkotóknak a díjat Nagyapáthy Kukac
Péter festői alkotóművészetének örökérvényűségét jelképező tartós tárgy formájában adományozzák.”
4. szakasz
Az 5. szakasz így módosul:
"A díjra az eszközöket Topolya község költségvetésében kell biztosítani".
5. szakasz
A 6. szakasz így módosul:
"A díj odaitélését jogi vagy természetes személy javasolhatja. A Bizottság a tömegtájékoztatási
eszközök útján tájékoztatja a nyilvánosságot a díj odaitélésének feltételeiről és módjáról."
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6. szakasz
A 7. szakasz így módosul:
"A díj odaitéléséről a Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díjat Odaitélő Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) dönt.
A Bizottság tagjait a Községi Képviselő-testület választja négy éves időszakra.
A Bizottságnak elnöke és két tagja van.
A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai választják a Bizottság első ülésén.
A Bizottság tagjait az alábbiak jaavsolják:
- Topolya község Képviselő-testülete,
- Az újvidéki Képes Ifjúság szerkesztősége,
- A Szabadkai Városi Múzeum.
A Bizottság azon tagjának, akit az újvidéki Képes Ifjúság szerkesztősége és a Szabadkai Városi
Múzeum javasol, képzőművészeti kritikusnak vagy művészettörténésznek kell lennie."
7. szakasz
A 8. szakasz 2. bekezdése törlendő.
8. szakasz
A 9. szakasz 3. bekezdésében a "Községi Képviselő-testület és a Végrehajtó Bizottság Közös
Szolgálata" szavak helyébe a "Községi közigazgatás" szavak lépnek.
9. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 17-9/2003-I
Topolya,
2003.07.24.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

69.
A Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díj alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv.
Lapja, 73/5, 73/7, 83/6 és 84/1 szám) 7. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja 2002/6,
2002/10, 2202/12 és 2003/4 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. július
24-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A NAGYAPÁTHY KUKAC PÉTER KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJAT
ODAITÉLŐ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSÁRÓL
I
A Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díjat Odaitélő Bizottságba az alábbiakat választjuk:
1. Penovác Nárai Éva topolyai lakost,
2. Csernik Attila újvidéki lakost,
3. Ninkov Kovaĉev Olga szabadkai lakost
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II
A Bizottság dönt a A Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díj odaitéléséről A Nagyapáthy
Kukac Péter Képzőművészeti Díj odaitélésének szabályzatával (Topolya község Hiv.Lapja, 83/9 szám)
összhangban.

III
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 17-9/2003-I
Topolya
2003. 07.24.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

70.
Topolya község statutumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 108.
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. július 24-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE VÉGREHAJTÓ
BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL

I.
FERMANOVIĆ BORIVOJE okl.mérnököt Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó
Bizottsága tagjának tisztségéből felmentjük.
II.
MÁNITY ISTVÁN okl. közgazdászt Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának
tagjává 2003. július 24-i hatállyal megválasztjuk.
III.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-27/2003-I
Topolya,
2003.07.24.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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71.
A Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 2003.03.28-i 112-9/2003
számú szerződés 22. 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. július 24-i ülésén
meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYAI IPARI PARK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 2003. 03. 28-i keltezésű 2003/1 számú
alapszabályát jóvhagyjuk.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 110-18/2003-I
Topolya,
2003.07.24.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

72.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 és 2001/27szám) 152. szakasza
és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám)
33. szakaszának 28. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. június 19-i ülésén,
meghozta e
VÉGZÉST
A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KÉPVISELŐJE MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL
I.
Megállapítjuk, hogy Csuzi József, pacséri képviselőnek a képviselői megbízatása Topolya község
Képviselő-testületében elhalálozása miatt megszűnt.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 013-2/2003-I
Topolya,
2003.06.19.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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73.
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. július 1-jei ülésén meghozta
az alábbi
VÉGZÉST
BEÉPÍTETLEN ÉPÍTÉSI TELEKNEK A TOPOLYAI KOMGRAD KV RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
TARTÓS HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL
I.
A Topolya város k.k. 1.sz. telekkönyvi betétében 930/2 parcellaszám alatt nyilvántartott 04 ár 04 m2
területű és 930/3 parcellaszám alatt nyilvántartott 04 ár 00 m2 területű beépítetlen építési telket tartós
használatba adjuk a topolyai Komgrad Közvállalatnak Topolya város vízellátása kérdéskörének megoldása
céljából.
II.
Az I. pontban említett telket térítés nélkül adjuk használatba, azzal a feltétellel, hogy az új használó
azt Topolya város vízellátása kérdéskörének 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: 464-12/2003
Topolya,
2003. 07. 01.

Dudás Alekszandar s. k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

74.
A Topolya község Képviselő-testületének 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. július 1-jei ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A KÖZÜLETI ÉS AZ EGYÉB ÉPÍTÉSI TELEK TOPOLYA KÖZSÉG
TERÜLETÉN VALÓ KIJELÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS
AKTUST KIDOLGOZÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
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I.
Kinevezzük a közületi és az egyéb építési telek Topolya község területén való kijelöléséről szóló
általános aktust kidolgozó bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) az alábbiaj szerint:
1. Balanyi János – elnök,
2. Kucserka Lengyel Dorottya – tag,
3. Szedlár Péter – tag,
4. Fenyvesi Anica - tag,
5. Fitz Klára - tag.
II.
A Bizottság kötelessége az, hogy 2004. június 1-jéig:
- előkészítse a közületi és az egyéb építési telek Topolya község területén való kijelöléséről szóló
általános aktust (a közületi építési telek kijelöléséről szóló általános aktus tartalmazza a telkek
határának leírását, kataszteri községének nevét és parcellaszámainak listáját),
- előkészítse a telek birtokból való kivételéről szóló általános aktust,
- javasolja az egyéb építési telek ésszerű hasznosításáról való gondoskodás módját a rendezési
tervben előirányozott nagyobb övezetek kiépítése céljából,
- ellássa az egyéb teendőket is a törvénnyel és Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó
Bizottságának irányelveivel összhangban.

III.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 02-25/2003
Topolya,
2003. 07. 01.

Dudás Alekszandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

75.
A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község
Hiv. Lapja 92/8, 93/6 és 2000/5 szám) 12. szakasza és A társadalmi tulajdonú eszközök használóinál
munkaviszonyban levő választott, kinevezett vagy foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldásáról
szóló rendelet (SzK Hiv. Közlönye, 02/41 szám) idevágó 14. szakaszának 4., 17. szakaszának 2., 29.
szakaszának 5. bekezdése és 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó
Bizottsága, a 2003. július 1-jei ülésén meghozta e
SZABÁLYZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉG SZERVEIBEN ÉS A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSBAN
VÁLASZTOTT, KINEVEZETT ÉS FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK LAKÁSIGÉNYEINEK
MEGOLDÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK KÖZELEBBI MEGHATÁROZÁSÁRÓL
1. szakasz
Ez A Topolya község szerveiben és a topolyai Községi Közigazgatásban választott, kinevezett és
foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldására vonatkozó feltételek közelebbi meghatározásáról
szóló szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) közelebbről megállapítja a Topolya község szerveiben (a
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továbbiakban: a Község szervei) és a topolyai Községi Közigazgatásban (a továbbiakban: Községi
Közigazgatás) munkaviszonyban levő választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek
megoldásában alkalmazandó elsőbbségi rend megállapításának alapjait és kritériumait.
2. szakasz
A munkahely fontosságát 250 pontig kell értékelni.
A község szerveiben és a Községi Közigazgatásban dolgozó személyt munkahelyének fontossága
szerint, amelyet a megválasztásáról, kinevezéséről és beosztásáról szóló aktus alapján kell megállapítani, a
következő pontszám illeti meg:
1. A Községi Képviselő-testület elnökét és
a Végrehajtó Bizottság elnökét
250 pont
2. A Végrehajtó Bizottság alelnökét és a
Községi Képviselő-testület titkárát
200 pont
3. Minden más kinevezett személyt
140 pont
4. A Községi Közigazgatásban foglalkoztatottakat ha az
általuk ellátott teendőkre való beosztás követelménye:
- Egyetemi végzettség
130 pont
- Főiskolai végzettség
100 pont
- Középiskolai végzettség
80 pont
- Más foglalkoztatott személyeket
60 pont.
3. szakasz
A munka eredményét és az elvégzett munka minőségét 100 pontig kell értékelni, az alábbiak szerint:
1. A választott személyek részére
100 pont
2. A kinevezett és a foglalkoztatott személyek részére
ha a teendőik és munkafeladataik teljesítése:
- különösen kiemelkedő
70 pont
- kiemelkedő
50 pont
- kielégítő
30 pont
- nem kielégítő
0 pont.
A Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak osztályozását minden év elején kell elvégezni Az
állami szervekben foglalkoztatottak osztályozásáról szóló rendelet (SzK Hiv. Közlönye 92/80 szám) 6.
szakasza alapján.
4. szakasz
Topolya község Képviselőt-estületének Végrehajtó Bizottsága 5 tagú bizottságot nevez ki a Község
szerveiben és a Községi Közigazgatásban választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek
megoldására.
A választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldásával foglalkozó
bizottság a lakásigények megoldásában alkalmazandó elsőbbségi rend meghatározásakor a pontozást a jelen
szabályzatban és A társadalmi tulajdonú eszközök használóinál munkaviszonyban levő választott, kinevezett
vagy foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldásáról szóló rendeletben – a továbbiakban: Rendelet
(SzK Hiv. Közlönye, 02/41 szám) megállapított kritériumok alapján végzi.
5. szakasz
Az elsőbbségi listán elsőbbségre jogosító helyet megvalósító foglalkoztatottnak hitel nyújtható lakás
vagy családi ház építésére vagy vásárlására vagy a lakáskörümények javítására a kimutatott igények szerint,
azzal a feltétellel
- hogy előtörlesztés címén saját eszközeiből befizeti a lakás vagy a családi ház helyzete illetve
holléte szerinti piaci értékének, a Rendelet 8. szakaszának 1. bekezdése szerinti lakások piaci
értéke közötti külonbözetnek, illetve a lakáskörülmények javításához szükséges eszközöknek a
10%-át,
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hogy a jóváhagyott hitelt a kamattal együtt havi részletekben törleszti, azzal, hogy a havi részlet
a foglalkoztatott havi keresetének 15%-át teszi ki,
hogy az évi kamatláb 0,5%.
6. szakasz

A hiteligénybevételi szerződés, a lakásbérleti szerződés és a lakés-adásvételi szerződés aláírására
Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottsága elnökének van felhatalmazása.

7. szakasz
A Rendelet rendelkezéseit kell közvetlenül alkalmazni a Község szerveiben és a Községi
Közigazgatásban választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldása során
mindazokban az esetekben, amelyek e szabályzatban nincsenek szabályozva.

8. szakasz
E szabályzat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 110-20/2003-I
Topolya,
2003.07.01

Dudás Alekszandar s.r.
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

76.
Az állami szervek és a közszolgálatok fizetéseiről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2001/34
szám) 1. és 8. , Az állami szervekben munkaviszonyban levő kinevezett, hatáskörbe helyezett és
foglalkoztatott személyek kereseteinek elszámolására és kifizetésére szolgáló szorzószámokról szóló
rendelet (SzK Hiv.Közlönye, 2002/69 és 2003/61 szám) 5. és Topolya község statútumának (Topolya
község Hivatalos Lapja, 2001/7 szám) 55. és 65. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének
Végrehajtó Bizottsága, a 2003. július 22-i ülésén meghozta a következő
SZABÁLYZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL MEGVÁLASZTOTT,
KINEVEZETT, ILLETVE HATÁSKÖRBE HELYEZETT SZEMÉLYEK FIZETÉSEIRŐL,
TÉRÍTMÉNYEIRŐL ÉS EGYÉB ILLETMÉNYEIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A Topolya község Képviselő-testülete által megválasztott, kinevezett, illetve hatáskörbe helyezett
személyek fizetéseiről, térítményeiről és egyéb illetményeiről szóló szabályzat (Topolya község Hiv. Lapja,
2002/1 és 2002/5 szám) 5. szakaszának 2. bekezdésében az "1,5-es szorszószámmal" szavak helyébe a
"legfeljebb 30%-kal" szavak lépnek.
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2. szakasz
E szabályzat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba. 2003. május 1-jétől kell alkalmazni.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 110-24/2003-I
Topolya,
2003. 07.22.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

77.
A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község
Hivatalos Lapja, 92/8, 97/3 és 200/5 szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és A Községi
Közigazgatásról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/5 szám) 16. szakasza alapján, a
topolyai Községi Közigazgatás titkárának javaslatára, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó
Bizottsága meghozta az alábbi
VÉGZÉST
AZ ÉPÍTÉS-, LAKÁSKEZELÉS ÉS KÖZMŰVESÍTÉS-, MEZŐGAZDASÁG-,
MAGÁNVÁLLALKOZÁS- ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY MB. OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK
KINEVEZÉSÉRŐL

I.
SZEDLÁR PÉTER okl. jogászt, a topolyai Községi Közigazgatás dolgozóját, az Építés-,
Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi Osztály mb.
osztályvezetőjévé 2003. július 1-jei hatállyal kinevezzük.

II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 02-24/2003-I
Topolya,
2003.06.27.

Dudaš Aleksandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

78.
A társadalmi tulajdonú eszközök használóinál munkaviszonyban levő választott, kinevezett vagy
foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldásáról szóló rendelet (SzK Hiv. Közlönye, 02/41 szám)
23. szakaszának 5. bekezdése és A Topolya község szerveiben és a topolyai Községi Közigazgatásban
választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldására vonatkozó feltételek
közelebbi meghatározásáról szóló szabályzat (Topolya község Hivatalos Lapja 2003/5. szám) 4. szakasza
alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2003. július 22-ei ülésén meghozta
az alábbi
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VÉGZÉST
A TOPOLYA KÖZSÉG SZERVEIBEN ÉS A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSBAN
VÁLASZTOTT, KINEVEZETT ÉS FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK LAKÁSIGÉNYEINEK
MEGOLDÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Topolya község szerveiben és a topolyai Községi Közigazgatásban választott, kinevezett és
foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldásával foglalkozó bizottságba (a továbbiakban:
lakásbizottság) az alábbiakat nevezzük ki:
1. Fehér László – elnök,
Dr. Deli Ágoston - elnökhelyettes,
2. Dr. Agyánszki János – tag,
Stanivuk Nikola - helyettes tag,
3. Dudaš Saša – tag,
Mehaković Nada - helyettes tag,
4. Ĉevarušić Ibolya – tag,
Fitz Klára - helyettes tag,
5. Tóth Sándor – tag,
Fehér József - helyettes tag.
II.
A lakásbizottság A társadalmi tulajdonú eszközök használóinál munkaviszonyban levő választott,
kinevezett vagy foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldásáról szóló rendelet (SzK Hiv. Közlönye,
02/41 szám) és A Topolya község szerveiben és a topolyai Községi Közigazgatásban választott, kinevezett
és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldására vonatkozó feltételek közelebbi meghatározásáról
szóló szabályzat (Topolya község Hiv. Lapja 2003/5. szám) rendelkezéseivel összhangban a következő
teendőket és cselekményeket végzi:
- kiírja a hírdetést,
- ellenőrzi az adatokat, bizonyítékokat és állításokat,
- elvégzi a pontozást,
- elkészíti az elsőbbségi ranglistát,
- kihírdeti az elsőbbségi ranglistát,
- dönt a végleges elsőbbségi ranglistán elsőbbségre jogosult foglalkoztatott lakásigényének
megoldásáról,
- dönt a kifogásokról,
- javasolja a szerződéskötést,
- a naptári év elteltével jelentést tesz a munkájáról a Végrehajtó Bizottságnak,
- ellátja az egyéb szakmai, közigazgatási és technikai teendőket.

III.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 02-26/2003-I
Topolya,
2003.07.22.

Dudás Alekszandar s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke
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79.
A kis értékű közbeszerzésekről szóló szabályzat (Topolya község Hiv. Lapja 2002//12, 2003/1,
2003/2 és 2003/3 szám) 6. szakaszának 2. bekezdése alapján, a topolyai Községi Közigazgatás titkára
meghozta a következő
VÉGZÉST
A KIS ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK AJÁNLATELBÍRÁLÓ SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
FELMENTÉSÉRŐL, MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Felmentem a kis értékű közbeszerzések ajánlatelbíráló szakbizottságának a topolyai Községi
Közigazgatás titkárának 2003. január 1-jei 02-1/2003. számú végzésével kinevezett tagjait 2003. július 31-i
hatállyal az alábbi összetételben:
1. Jović Tatjana – elnök,
2. Szedlár Péter – tag,
3. Mészáros Tünde – tag.
II.
Megalakítom a kis értékű közbeszerzések ajánlatelbíráló szakbizottságát (a továbbiakban: bizottság)
és kinevezem a tagjait 2003, augusztus 1-jei hatállyal 2 éves időszakra az alábbi összetételben:
1. Dudaš Saša – elnök,
2. Kis Hatvani Erika – tag,
3. Sípos Erika – tag.
III.
A bizottság feladata:
- elvégzi a 60.000,00 dinárnál nem nagyobb értékű ajánlatok szakmai értékelését,
- havonta egyszer ellenőrzi a 60.000,00 dinárnál nem nagyobb értékű közbeszerzési ajánlatokat,
- elkészíti а pályázati dokumentációt, melynek alapján az ajánlattevők előkészítik ajánlataikat,
- az ajánlat elfogadása vagy minden ajánlat elutasítása esetén köteles az elfogadást, illetve az
elutasítást írásban indokolni,
- ellátja törvényben és A kis értékű közbeszerzésekről szóló szabályzatban előirányozott egyéb
teendőket is.
IV.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
Szám: 02-1/2003
Topolya,
2003. július 24.

Sorszám

Sveller Árpád s.k.,
a Községi Közigazgatás
titkára
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65.

Határozat a helyi kommunális illetékekről

63.

66.

Határozat a temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról

71.
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Határozat a topolyai 56. és 62. telektömb és a termelési- ipari övezet egy
része, a 63. telektömb és a 64. telektömb egy része rendezésit ervének
elkészítéséről

81.

Határozat A Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díj alapításáról szóló
határozat módosításáról és kiegészítéséről

82.

Végzés a Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díjat Odaitélő Bizottság
megválasztásáról

83.

Végzés Topolya Község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottsága tagjának
felmentéséről és kinevezéséről

84.

Végzés a Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság alapszabályának
jóváhagyásáról

85.

Végzés a topolyai Községi Képviselő-testület képviselője megbízatásának
megszűnéséről

85.

Végzés beépítetlen építési teleknek a topolyai Komgrad Kv részére történő
tartós használatba adásáról

86.

Végzés a közületi és az egyéb építési telek Topolya község területén való
kijelöléséről szóló általános aktust kidolgozó bizottság tagjainak
kinevezéséről

86.

Szabályzat a Topolya község szerveiben és a topolyai Községi
Közigazgatásban választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek
lakásigényeinek
megoldására
vonatkozó
feltételek
közelebbi
meghaátrozásáról

87

Szabályzat a Topolya község Képviselő-testülete által megválasztott,
kinevezett, illetve hatáskörbe helyezett személyek fizetéseiről, térítményeiről
és egyéb illetményeiről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről

89.

Végzés az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-,
Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi Osztály mb. osztályvezetőjének
kinevezéséről

90

Végzés a Topolya község szerveiben és a topolyai Községi Közigazgatásban
választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek
megoldásával foglalkozó bizottság kinevezéséről

90.

Végzés a kis értékú közbeszerzések ajánlatelbíráló szakbizottságának
felmentéséről, megalakításáról és tagjainak kinevezéséről

92.

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".
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