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KÖZL. 
SZÁM 

 
AZ AKTUS CÍME ÉS A HIVATALOS LAP SZÁMA 

OL- 
DAL 

   
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI  

   
HATÁROZATOK  

1. Határozat Topolya község Képviselő-testülete Ügyrendjének módosításáról és 
kiegészítéséről (1) 

 
1 

   
2. Határozat Topolya község 2002. évi költségvetésének zárszámadásáról (1) 1 
   

3. Határozat Topolya község 2003. évi költségvetéséről (1) 3 
   

4. Határozat a pogárjogi biztosról (ombudsmanról) (1) 13 
   

5.  Határozat А topolyai városi park rendezési terve módosításának elfogadásáról és 
végrehajtásáról (1) 

 
17 

   
6. Határozat a topolyai 1., 6., 7. 16. és 17. telektömb egy része, avagy Topolya 

szélesebb központi övezete rendezési tervének elkészítéséről (1) 
 

19 
   

7. Határozat a topolyai 2. sz. telektömb egy része (a  Tito m. utca     
tűzoltóotthontól Nušić utcáig terjedő utcai frontja) rendezési tervének 
elkészítéséről (1) 

 
 

20 
   

8. Határozat a topolyai 47. sz. telektömb egy része rendezési tervének elkészítéséről 
(1) 

 
21 

   
9. Határozat A Topolya község területén való közúti  személyszállításról szóló 

határozat kiegészítéséről (1) 
 

23 
   

10. Határozat A helyi kommunális illetékeről szóló határozat kiegészítéséről (1) 23 
   

11. Határozat A telekhasználati díjról szóló határozat módosításáról és 
kiegészítéséről (1) 

 
24 

   
12. Határozat A lakóépületek Topolya község területén való karbantartásáról szóló 

határozat módosításáról és kiegészítéséről (1) 
25 

   
49. Határozat Topolya község statútumának módosításáról  (4) 63 

   
50. Határozat a piaci és vásári áruforgalomról (4)     63 

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

rendezési tervének elkészítéséről (4) 71 
   

52. Határozat a harmadik és a negyedik gyermek topolyai  Bambi Iskoláskor Előtti 
Intézményben való elhelyezése támogatásának feltételeiről és módjáról (4) 72 

   
53. Határozat a 2003. évi Pro Urbe-díj odaitéléséről (4) 74 

   
54. Határozat a Közép-Bácska Regionális Rádió alapításáról (4) 75 
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65. Határozat a helyi kommunális illetékekről (5) 63 
   

66. Határozat a temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról (5) 71 
   

67. 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 (5) 81 

   

68. Határozat A Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díj alapításáról szóló 
határozat módosításáról és kiegészítéséről (5) 82 

   
81. Határozat a Topolya és Kishegyes községek Településtervezési- és Rendezési 

Kft Közvállalatának szervezéséről szóló határozat módosításáról és 
kiegészítéséről (6) 

 
 

94 
   

92. Határozat A topolyai BT-01 és BT-02 OMV üzemanyagtöltő-állomás és 
üzletkomplexum részletes rendezési tervének elkészítéséről szóló határozat 
meghozatalával való megbízásról (8) 105 

   
93. Határozat a topolyai Községi Képviselő-testület elhunyt képviselői gyermekeinek 

ösztöndíjazásáról (8) 105 
   

94. Határozat  A topolyai községnek a középiskolai tanulók utaztatására szolgáló 
eszközök biztosításában való részvételéről szóló határozat kiegészítéséről (8) 107 

   
101. Határozat Topolya Általános Rendezési Terve azon részeinek megállapításáról, 

amelyek nincsenek ellentétben A tervezésről és építésről szóló törvény 
rendelkezéseivel (10) 115 

   
102. Határozat a Topolya község területére vonatkozó rendezési tervek azon 

részeinek megállapításáról, amelyek nincsenek ellentétben A tervezésről és 
építésről szóló törvény rendelkezéseivel (10) 116 

   
103. Határozat a Topolya község területén levő termelési övezetek rendezési tervei 

azon részeinek megállapításáról, amelyek nincsenek ellentétben A tervezésről és 
építésről szóló törvény rendelkezéseivel (10) 117 

   
104. Határozat a lakóövezetek rendezési tervei azon részeinek megállapításáról, 

amelyek nincsenek ellentétben A tervezésről és építésről szóló törvény 
rendelkezéseivel (10) 120 

   

105. Határozat a topolyai község területén levő közösségi rendeltetésű területek 
rendezési tervei azon részeinek megállapításáról, amelyek nincsenek ellentétben 
A tervezésről és építésről szóló törvény rendelkezéseivel (10) 127 

   

106. Határozat az építés ideiglenes szabályairól (10) 129 
   

107. Határozat A környezetvédelemre és –fejlesztésre szolgáló eszközök 
biztosításáról szóló határozat módosításáról (10) 141 

   
118. Határozat Topolya község 2004. évi költségvetéséről (12) 155 

   

119. Határozat a keresetalap utáni adó Topolya község területén érvényes kulcsának 
megállapításáról 169 
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120. Határozat a községi közigazgatási illetékekről (12) 170 
   

121.  Határozat A kommunális tevékenységekről szóló  határozat módosításáról (12) 174 
   

122. Határozat a telekrendezési díj szerződésbe foglalásának kritériumairól (12) 174 
   

123. Határozat a család első gyermeke utáni szülői pótlékra való jog érvényesítéséről 
Topolya községben (12) 183 

   
124.  Határozat a YUECO Regionális Televízió alapításáról (12)  184 

   
127. Határozat Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –Rendezési Kft 

Közvállalatának felszámolásáról (13) 189 
   

HATÁROZATI JAVASLATOK MEGERŐSÍTÉSE 
   

13. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Bački Sokolac Helyi Közösség 
területén a 2003-2007. évi időszakra (1) 

 
26 

   
96. A Njegoševo Helyi Közösség 2004-2008. évi helyi járulékának bevezetésére 

vonatkozó határozati javaslat megerősítése (8) 
 

     108 
   

VÉGZÉSEK 
   

15. Végzés Topolya község polgárjogi biztosának (ombudsmanjának) kinevezéséről 
(1) 

 
29 

   
16. Végzés a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsága 

elnökének és tagjának felmentéséről és kinevezéséről (1) 
 

29 
   

17. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat szolgáltatási díjainak  
jóváhagyásáról (1) 

 
30 

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

teendőket egyeztető községi törtzskar megalakításáról (4) 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 (4) 77 

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

pszichofizikai fejlettségét megállapító bizottság megalakításáról és tagjainak 
kinevezéséről (4) 78 

   
58. Végzés a művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó intézmény 

igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről és kinevezéséről (4) 79 
   

59. Végzés a Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlése 
tagjainak kinevezéséről (4) 80 
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69. Végzés a Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díjat Odaitélő Bizottság 

megválasztásáról (5) 83 
   

70. Végzés Topolya Község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottsága tagjának 
felmentéséről és kinevezéséről (5) 84 

   
71. Végzés a Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság alapszabályának 

jóváhagyásáról (5) 85 
   

72. Végzés a topolyai Községi Képviselő-testület képviselője megbízatásának 
megszűnéséről (5) 85 

   
97.  Végzés A topolyai Népkönyvtár-Narodna biblioteka alapszabályát módosító és 

kiegészítő határozat jóváhagyásáról (8) 111 
   

98. 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 (8) 111 

   
99. Végzés Topolya és Kishegyes községek Településtervezési és –rendezési Kft. 

Közvállalata mb. igazgatójának felmentéséről (8) 112 
   

108. Végzésjavaslat A topolyai Kultúrotthon alapszabályát módosító és kiegészítő 
határozat jóváhagyásáról (10) 142 

   
109. Végzés A Topolya község területén működő általános iskolák iskolaszékeinek 

kinevezéséről szóló végzés módosításáról (10) 143 
   

110. Végzés a Könyvtári Tevékenységet Topolya Község Területén Ellátó Intézmény 
igazgatójának kinevezéséről (10) 143 

 
ZÁRÓHATÁROZATOK 

   
14. Záróhatározat a Biztonságot Minden Polgárnak Alapítvány megalapításáról szóló 

megállapodás elfogadásáról (1) 
 

      28 
   

SZERZŐDÉSEK                                                
   

128. Szerződés a Topolyai Ipari Park Korlátolt felelősségű társaság alapításáról (13) 190 
   

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKÉNEK AKTUSAI 
   

80. Határozat a Topolya községbeli Pacsér Helyi Közösség tanácstagja választásának 
kiírásáról (6) 94 

95. Határozat a Topolya községbeli Krivaja Helyi Közösség tanácstagjai 
választásának kiírásáról (8) 108 

  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK AKTUSAI 
   
HATÁROZATOK 

125. Határozat a topolyai BT-01 OMV üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum 
részletes rendezési tervének elkészítéséről (12) 186 
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SZABÁLYZATOK  

   
75. Szabályzat a Topolya község szerveiben és a topolyai Községi Közigazgatásban 

választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldására 
vonatkozó feltételek közelebbi meghaátrozásáról (5) 87 

   
76. Szabályzat A Topolya község Képviselő-testülete által megválasztott, kinevezett, 

illetve hatáskörbe helyezett személyek fizetéseiről, térítményeiről és egyéb 
illetményeiről szóló szabályzat módosításáról (5) 89 

   
RENDELETEK 

   
41. Rendelet a vízfogyasztásnak a vízkészletek elégtelensége miatti korlátozásáról 

(2) 
 

55 
   

UTASÍTÁSOK  
   

31. Utasítás a választott, kinevezett, illetve hatáskörbe helyezett személyek és a 
Topolyai Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak nyilvántartásának módjáról 
(1) 

 
41 

   
VÉGZÉSEK 

   
18. Végzés ingatlanok cseréjéről (1) 31 

   
19. Végzés a topolyai Komgrad Kv kommunális szolgáltatási díjainak 

jóváhagyásáról (1) 
 

32 
   

20. Végzés az eszközök egyes rendeltetésekre való felosztásának módosításáról az 
ideiglenes pénzellátás időszakában (1) 

 
33 

   
21. Végzés A Topolyai Községi Közigazgatás működésének belső szervezetéről és 

munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról (1) 
 

35 
   

22. Végzés a Topolya város és a községbeli helyi közösségek takarítását és 
rendezését egyeztető testület megalakításáról és tagjainak kinevezéséről (1) 

 
35 

   
23. Végzés a cerebrális és gyermekparalízisben szenvedők észak-bácskai kőrzeti 

egyesületéhez tartozó tagok háztartásai kommunális szolgáltatási díjak fizetésétől 
való mentesítésének jóváhagyásáról (1) 

 
 

36 
   

24. Végzés a szociális támogatásra szoruló személyek temetési költségének 
megállapításáról (1) 

37 

   
25. Végzés A Parlagfű Topolya Községbeli Irtását Egyeztető Testület tagjainak 

kinevezéséről szóló végzés módosításáról (1) 
 

37 
   

26. Végzés a Topolya község területén esedékes szúnyog-, kullancs- és patkányirtási 
szolgáltatások közbeszerzési ajánlatainak szakmai elbírálását végző bizottság  
megalakításáról és kinevezéséről (1) 

 
 

38 
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34. Végzés a Társadalmi Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati és 

Jogsegélyszolgáltatási Osztály megbízott osztályvezetőjének kinevezéséről (2) 
 

49 
   

35. Végzés a Pénzügyi Osztály megbízott osztályvezetőjének kinevezéséről 
(2) 

49 

   
37. Végzés az Ingatlanfelbecslő Bizottság megalakításáról és tagjainak kinevezéséről 

(2) 
 

52 
   

38. Végzés a Nyilvános Árverési Bizottság megalakításáról és tagjainak 
kinevezéséről (2) 
 

 
52 

39. Végzés beépítetlen építési teleknek a topolyai Komgrad Kv részére történő tartós 
használatba adásáról (2) 

 
53 

   
42. Végzés A Topolyai Községi Közigazgatás működésének belső szervezetéről és 

munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat módosításáról (3) 58 
   

43. Végzés a Nyilvános Árverési Bizottság megalakításáról és tagjainak 
kinevezéséről (3) 58 

   
44. Végzés beépített építési teleknek a Bajsai Helyi Közösség részére történö tartós 

használatba adásáról (3) 59 
   

45. Végzés A topolyai Komgrad Kv. kommunális szolgáltatási díjainak 
jóváhagyásáról szóló végzés módosításáról (3) 60 

   
46. Végzés válságtörzskar kinevezéséről elemi csapás esetére (3) 60 

   
47. Végzés a Topolya község rendelkezési és igazgatási joga alá tartozó lakóépületek 

és lakások bizottságának megalakításáról (3) 61 
   

60. Végzés a városi építési telek tartós használatba adásáról (4) 80 
   

61. Végzés a városi építési telek tartós használatba adásáról (4) 81 
   

62. Végzés az építési körzetben levő teleknek a topolyai Mezőgazdasági Iskola 
részére történő tartós használatba adásáról (4) 82 

   
63. Végzés A Nyilvános Árverési Bizottság megalakításáról és tagjainak 

kinevezéséről szóló végzés módosításáról (4) 83 
   

73. Végzés beépítetlen építési teleknek a topolyai Komgrad Kv részére történő tartós 
használatba adásáról (5) 85 

   
74. Végzés a közületi és az egyéb építési telek Topolya község területén való 

kijelöléséről szóló általános aktust kidolgozó bizottság tagjainak kinevezéséről 
(5) 86 

   
77. Végzés az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, 

Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi Osztály mb. osztályvezetőjének 
kinevezéséről (5) 90 
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78. Végzés a Topolya község szerveiben és a topolyai Községi Közigazgatásban 

választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek lakásigényeinek megoldásával 
foglalkozó bizottság kinevezéséről (5) 90 

   
82. Végzés A topolyai Községi Közigazgatás belső szervezetéről és munkahelyeinek 

besorolásáról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzat 
jóváhagyásáról (6) 95 

   
83. Végzés a topolyai község lakosságának 2003. évi tüdőszűrését szervező bizottság 

kinevezéséről (6) 96 
   

84. Végzés Az elemi csapások válságtörzsének kinevezéséről szóló végzés 
kiegészítéséről (6) 96 

   
85. Végzés Topolya község költségvetése tartalékeszközeinek felhasználásáról (6) 97 

   
86. Végzés a Topolya község területén levő nyitott sportpályákról gondoskodó 

bizottság kinevezéséről (6) 98 
   

111. Végzés a narkománia és az egyéb függőségi betegségek Topolya községbeli 
megelőzésével foglalkozó bizottság megalakításáról és tagjainak kinevezéséről 
(10) 144 

   
115. Végzés a topolya község 2003. évi költségvetésében egyes rendeltetésekre 

beosztott összegek módosításáról (11) 150 
   

116. Végzés a RKTK Tisza-projektumához való csatlakozás szándékáról (11) 153 
   

ZÁRÓHATÁROZATOK 
   

27. Záróhatározat a közbeszerzés megindításáról (1) 38 
   

28. Záróhatározat a közbeszerzés megindításáról (1) 39 
   

29. Záróhatározat a közbeszerzés megindításáról (1) 40 
   

40. Záróhatározat a topolyai Testévirség-egység téren és Petőfi-brigád utcában levő 
épített garázsok eladásáról (2) 

 
54 

   
90. Záróhatározat földterületeknek ipari létesítmény építése céljából való 

felvásárlásról és vételárának meghatározásáról (7) 101 
   

117. Záróhatározat a bérlet felmondásának jóváhagyásáról  (11) 154 
   

126. Záróhatározat  üzlettér bérbeadásáról a zentagunarasi Toldi Testépítő 
Egyesületnek (12) 187 

   
A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS TITKÁRÁNAK AKTUSAI  

   
30. Szabályzat A kis értékű közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról (1) 40 

   
36. Szabályzat A kis értékű közbeszerzésekről szóló szabályzat kiegészítéséről  

(2) 
50 
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