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91.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK. Hiv. Közlönye, 99/49 szám) 148. szakasza alapján a
Községi Választási Bizottság kihírdeti
A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI
2003.10.12-ÉN A 39. VÁLASZTÓEGYSÉGBEN – PACSÉRON LEFOLYTATOTT
PÓTVÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉT

I.
A Községi Választási Bizottság megállapította, hogy a 39. választóegységben, ahol a szavazóhely a
pacséri Moša Pijade Általános Iskola épülete:
- a bejegyzett választók száma 760
- a szavazott választók száma összesen 224
- az átvett szavazólapok száma 759
- a felhasználatlan szavazólapok száma 535
- a felhasznált szavazólapok száma 224
- az érvénytelen szavazólapok száma 3
- az érvényes szavazólapok száma 221.

II.
Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma:
Sorszám
1.

Vezetéknév és név
ZSULYEVITY ZSOLT

A jelöltre leadott
szavazatok száma
86

Jelöltállító
a Vajdasági Magyar Szövetség

2.

ZELIĆ ŽAKLINA

105

a Szerbiai Demokrata Párt

3.

HOVÁNY KÁLMÁN

30

a Polgárok csoportja

III.
A megállapított eredmények alapján a Községi Választási Bizottság konstatálja, hogy a legnagyobb
számú szavazatot kapta és képviselővé választatott a 39. választóegységben: Zelić Žaklina.

A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Szám: 013-19/2003-III
Topolya, 2003.10.12.

Sveller Árpád s.k.,
a Községi Választási Bizottság
titkára

Bukvić Bogdan s.k.,
a Községi Választási Bizottság
elnöke
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92.
A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2003/47 szám) 46., és Topolya község
statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 33. szakasza alapján,
Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. október 16-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A TOPOLYAI BT-01 ÉS BT-02 OMV ÜZEMANYAGTÖLTŐ-ÁLLOMÁS ÉS
ÜZLETKOMPLEXUM RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
SZÓLÓ HATÁROZAT MEGHOZATALÁVAL VALÓ MEGBÍZÁSRÓL

1. szakasz
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságát megbízzuk A topolyai BT-01 és
BT-02 OMV üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum részletes rendezési tervének elkészítéséről szóló
határozat és elfogadásáról szóló határozat meghozatalával.
2. szakasz
Az említett határozatot a Végrehajtó Bizottságnak Az E-75-ös Szabadka-Belgrád autópálya
infrastrukturális korridorjának területi tervével (SzK Hiv. Közlönye, 2003/69 szám) összhangban kell
meghoznia.
3. szakasz
E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 350-27/2003
Topolya,
2003.10.16.

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

93.
Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám)
33. szakaszának 28. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. október 16-i ülésén,
meghozta e
HATÁROZATOT
A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐT-ESTÜLET ELHUNYT KÉPVISELŐI
GYERMEKEINEK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRÓL
1. szakasz
Ez A topolyai Községi Képviselő-testület elhunyt képviselői gyermekeinek ösztöndíjazásáról szóló
határozat (a továbbiakban: Határozat) a topolyai Községi Képviselő-testület elhunyt képviselői
gyermekeinek szánt ösztöndíjra való jog érvényesítésének feltételeit és módját szabályozza.
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2. szakasz
Ösztöndíjra jogosult az általános és középiskolai tanuló, a főiskolai és egyetemi hallgató – az
elhunyt képviselő gyermeke -, aki bel- vagy külföldi tanintézet rendes tagozatán tanul, amíg rendes
tagozaton való iskoláztatása tart.
3. szakasz
Az általános és középiskolai tanuló az ösztöndíjra való jogot a rendes tagozat első félévének a SzK
illetékes minisztériuma illetve a VAT illetékes titkársága által meghatározott 1. napjával szerzi meg.
A főiskolai és egyetemi hallgató az ösztöndíjra való jogot a rendes tagozat 1. szemeszterének az
egyetem, illetve a tanszék tantervében meghatározott első napjával szerzi meg.
4. szakasz
Az ösztöndíj összegét havonta, a Községi Közigazgatásban dolgozók fizetéselszámolási és –
folyósítási alapjának (nettó) összegétől függően kell megállapítani, a következőképpen:
a) az általános iskolai tanulók részére 1,00 fizetéselszámolási és –folyósítási alap összegében,
b) - a lakhelyükről az iskola székhelyére utazó középiskolai tanulók részére 1,5
fizetéselszámolási és –folyósítási alap összegében,
- a lakhelyükön iskoláztatott középiskolai tanulók részére 1,00 fizetéselszámolási és –
folyósítási alap összegében,
c) – a lakhelyükről a főiskola vagy egyetem székhelyére utazó főiskolai és egyetemi hallgatók
részére 2,00 fizetéselszámolási és –folyósítási alap összegében,
- a lakhelyükön iskoláztatott főiskolai és egyetemi hallgatók részére 1,50 fizetéselszámolási és –
folyósítási alap összegében.
5. szakasz
Az ösztöndíjra való jog megszűnik, ha a tanuló, illetve a főiskolai vagy egyetemi hallgató:
- a tanulmányait befejezi,
- a tanulmányait megszakítja,
- osztályt vagy tanulmányi évet ismétel,
- 27. életévét betölti.
A rendes tagozaton való iskoláztatás befejezése:
a) az általános iskola, a gimnázium IV. osztálya, a hároméves szakiskola III. osztálya, a négyéves
szakiskola IV. osztálya tanulóinak esetében a tanév befejeződésének a SzK illetékes minisztériuma, a VAT
illetékes titkársága vagy a helyi önkormányzat illetékes szerve által meghatározott napja,
b) a főiskolai és egyetemi hallgatók esetében az abszolválási határidő letelte.
A jog e szakasz 1. bekezdése szerinti megszűnése esetén a szülő, a tanuló, a főiskolai vagy egyetemi
hallgató köteles a Községi Közigazgatás illetékes szervét a változás bekövetkezésétől számított 5 napon
belül értesíteni.
6. szakasz
A tanulók és a főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíjra való joga a folyó év minden hónapjára
szól és az ösztöndíjat a hónap 15-éig kell kifizetni.
7. szakasz
Az ösztöndíj igénybevevőjének és folyósítójának jogait és kötelezettségeit ösztöndíjazási
szerződéssel kell szabályozni.
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8. szakasz
Az ösztöndíjra való jog érvényesítése iránti kérvényt a Községi Közigazgatás illetékes szervéhez kell
benyújtani, minden tanév elején.
A kérvényhez csatolni kell:
- a születési anyakönyvi kivonatot,
- az iskolába, főiskolára, egyetemre való beíratkozásró szóló igazolást.
9. szakasz
Az ösztöndíjazásra szolgáló eszközöket Topolya község költségvetésében kell biztosítani.
10. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 67-37/2003
Topolya,
2003.10.16.

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

94.
Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6., 2002/10, 2002/12 és 2003/4
szám) 33. szakaszának 1. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. október 16-i ülésén,
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYAI KÖZSÉGNEK A KÖZÉPISKOLAI TANULÓK UTAZTATÁSÁRA
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL SZÓLÓ
HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A topolyai községnek a középiskolai tanulók utaztatására szolgáló eszközök biztosításában való
részvételéről szóló határozatban (Topolya község Hiv.Lapja, 2001/12 és 2002/2 szám) a 3. szakasz 1.
bekezdésének 2. fordulata a „naponta” szó után az „illetve hetenként egyszer” szavakkal egészül ki.
2. szakasz
A 7. szakasz a „havi” szó után az „illetve hétvégi” szavakkal egészül ki.
3. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 451-112/2003
Topolya,
2003.10.16.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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95.
A helyi önkörmányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 92/49. és 01/27. szám) 199.
szakaszának 2. bekezdése és A helyi közösségekről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/3
szám) 29. szakaszának 2. bekezdése alapján, Topolya község Képviselő-testületének elnöke, 2003. október
13-án, meghozza az alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉGBELI KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI
VÁLASZTÁSÁNAK KIÍRÁSÁRÓL
1. Kiírom a választást a Topolya községbeli Krivaja Helyi Közösség tanácsa négy tagjnának
megválasztására.
2. A választást 2003. 11. 16-án kell megtartani.
3. A választási cselekmények végrehajtásának határidei 2003. október 13-ával kezdődnek.
4. A tanács tagjainak választását Krivaja Helyi Közösség választási bizottsága folytatja le A helyi
közösség alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően.
5. E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
Szám: 016-26/2001-I
Topolya,
2003.10.13.

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

96.
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 89. szakasza és Topolya
község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 200/12 és 2003/4 szám) 33. szakaszának 6.
pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. október 16-i ülésén, megerősítette e
HATÁROZATI JAVASLATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG
TERÜLETÉN A 2004 – 2008. ÉVI IDŐSZAKRA
1. szakasz
A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása céljából,
Njegoševo Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a polgárok illetményei és
jövedelmei utáni helyi járulékot a 2004.01.01-étől 2008.12.31-ig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Njegoševo Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot Njegoševo Helyi Közösség polgárai szükségleteinek kielégítésére vezetjük be és
tervezett kerete 2.624.540,00 dinár.
4. szakasz
A járulékból befolyó eszközök rendeltetése a következő:
a villanyáram költségeinek fedezése,
a kút és a vízvezetékhálózat karbantartása,
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a Proleter SE támogatása,
az anyagi és nem anyagi költségek fedezése,
2 dolgozó szj-térítése,
szivattyú vásárlása,
az újonnan fúrt kút legalizálása,
a HK munkája és működése egyéb költségeinek fedezése.
A terv a következőket is előirányozza:
a vízvezetékhálózat felújítása,
a falusi harangláb felújítása,
a sport és a művelődés felélénkítése,
szanitáris góc kiépítése (a szövetkezeti otthonban),
a parkosított területek fenntartása és újak létesítése,
a piac területének megjelölése,
gyermekjátszótér kiépítése,
az óvoda támogatása,
kápolna építése,
a temetőnek a víz- és villanyhálózatra való csatlakoztatása,
új utak és járdák építése,
a meglevő utak és járdák javítása,
templom építése,
a telefonhálózat bővítése.
5. szakasz
A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Njegoševo Helyi Közösség területén
van, és azok, akiknek e Helyi Közösség területén vagyonból és vagyonjogból eredő és egyéb jövedelmük
van.
6. szakasz
A kötelezettek a járulékot pénzben fizetik, az alábbi kulcsok szerint:
- 4% a nettókeresetek, illetve fizetések, valamint a személyi jövedelem, illetve bevétel jellegű
egyéb jövedelmek, valamint a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki újításból eredő
jövedelmek után,
- 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után,
- 5% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után.
7. szakasz
A járulék bevezetése A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény értelmében adókedvezményben
és mentesítésben részesülő jövedelmekre nem vonatkozik.
8. szakasz
A foglalkoztatottak keresetei utáni járulékot a keresetek folyósítója számolja el, vonja le és utalja
át, a kifizetésükkel egyidejűleg.
A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban lévő eszközökkel önálló
tevékenységet folytató személy keresete és az egyéb jövedelem utáni járulékot az Adóhivatal újvidéki
regionális központjának topolyai fiókja állapítja meg és szedi be, a polgárok jövedelemadóját szabályozó
törvény rendelkezései szerint.
9. szakasz
Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni.

Broј 8.

16.10.2003.

СТРАНА 110. OLDAL

2003.10.16.

8. szám

A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai és beszedésének egyéb kérdései tekintetében a
polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
10. szakasz
A helyi járulék pénzeszközeit a NB Közpénzforgalmi Hivatalának topolyai szolgálatánál külön
számlán kell nyilvántartani.
A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Adóhivatal újvidéki regionális központjának
topolyai fiókja ellenőrzi.
11. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa minden egyes évre meghozza a pénzügyi tervet.
A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci körülmények függvényében módosíthatja a 4.
szakasz szerinti tételek értékét a meghatározott egymás közötti arányaik keretében, amelyek nem
módosíthatók.
12. szakasz
A Helyi Közösség munkatervének megvalósításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek
valamint a Helyi Közösség munkájával és életével kapcsolatos összes egyéb pénzügyi kötelezettségek
végrehajtásában az utalványozó Njegoševo Helyi Közösség tanácsa.
13. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa a a helyi járulékból eredő eszközök felhasználásáról évente egyszer
jelentést tesz a polgárok gyűlésének.
14. szakasz
Az év végén felhasználatlanul maradó eszközöket a következő évre kell átvinni és a következő évre
szóló terv kidolgozásakor figyelembe kell venni.
A Helyi Közösség munkatervében nem előirányozott bevételeket a Helyi Közösség tanácsának
határozatai alapján kell felhasználni.
15. szakasz
Azokban a kérdésekben, amelyeket e határozat nem szabályoz, A helyi önkormányzatról szóló
törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni.
16. szakasz
E határozat elfogadásáról a Helyi Közösség polgárai titkos szavazással döntenek.
17. szakasz
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 016-23/2003
Topolya,
2003.10.16.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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97.
A közérdekű művelődési tevékenységekről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 92/49 szám) 12.
szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 30. szakaszának 8.
pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám)
33. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2003. október 16-i
ülésén, meghozta a következő
VÉGZÉST
A TOPOLYAI NÉPKÖNYVTÁR - NARODNA BIBLIOTEKA
ALAPSZABÁLYÁT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
Jóváhagyjuk A topolyai Népkönyvtár - Narodna biblioteka alapszabályát módosító és kiegészítő
határozatot, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága 2003.08.04-én 104/2003 szám alatt hozott meg.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 110-28/2003-I
Topolya,
2003.10.16.

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

98.
A tervezésről és építésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 2003/47 szám) 34., 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. október 16-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
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 SZÓLÓ VÉGZÉS
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
I
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 szóló végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2003/4. szám) II. pontjában: az 1,
2., 3. és 4. pont az alábbiak szerint módosul:
1. Kovács Tibor, okl. műépítészmérnök – elnök,
2. Miklós Kornélia, okl. építészmérnök – elnökhelyettes,
3. Dr. Harkai Imre, okl. műépítészmérnök – tag,
4. Balanyi János, okl. földmérési mérnök – tag,”.
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A 4. után az alábbi új 5., 6. és 7. pont következik:
5. Szedlár Péter, okl. jogász – tag,
6. Fenyvesi Anica, építésztechnikus – tag,
7. Biserka Ilijašev, okl.műépítészmérnök - a Településrendezés- és Építésügyi Minisztérium
képviselője”.
Az eddigi 5. és 6. pont 8. és 9. ponttá válik.
II.
E végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-35/2003
Topolya,
2003.10.16

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

99.
A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. közlönye,
2000/25 és 2002/25 szám) 14. szakasza, A Topolya község Településrendezési Intézetének Topolya és
Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési Kft. Közvállalatává szerveződéséről szóló határozat
(Topolya község Hiv. Lapja, 2001/4 szám) 5. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv.
Lapja, 2002/6, 2002/10 és 2002/12 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselőtestülete, a 2003. október 16-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS
-RENDEZÉSI KFT. KÖZVÁLLALATA MB. IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
KUCSERKA LENGYEL DOROTTYA topolyai okl. kertészmérnököt Topolya és Kishegyes
községek Településtervezési és –rendezési Kft. Közvállalata mb. igazgatójának tisztségéből felmentjük.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-36/2003
Topolya,
2003.10.16.

Sorszám
91.

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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2003.10.16.

8. szám

Határozat A topolyai BT-01 és BT-02 OMV üzemanyagtöltő-állomás és
üzletkomplexum részletes rendezési tervének elkészítéséről szóló határozat
meghozatalával való megbízásról

105.

Határozat a topolyai Községi Képviselő-testület elhunyt képviselői
gyermekeinek ösztöndíjazásáról

105.

Határozat A topolyai községnek a középiskolai tanulók utaztatására szolgáló
eszközök biztosításában való részvételéről szóló határozat kiegészítéséről

107.

Határozat a Topolya községbeli Krivaja Helyi Közösség tanácstagjai
választásának kiírásáról

108.

A Njegoševo Helyi Közösség 2004-2008. évi helyi járulékának bevezetésére
vonatkozó határozati javaslat megerősítése

108.

Végzés A topolyai Népkönyvtár-Narodna biblioteka alapszabályát módosító
és kiegészítő határozat jóváhagyásáról

111.

Végzés 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 szóló végzés módosításáról és
kiegészítéséről

111.

Végzés Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési Kft.
Közvállalata mb. igazgatójának felmentéséről

112.

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".

