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1. 
 

 A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2003/47 szám) 54. szakasza, A 

Szabadka-Belgrád (Batajnica) autópálya infrastrukturális korridorja területi tervének (SzK Hiv. Közlönye, 

2003/69 szám) I. pontja 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 2004. január 29-i 

ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI OMV BT-01 ÜZEMANYAGTÖLTŐ-ÁLLOMÁS ÉS ÜZLET- 
KOMPLEXUM RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK  

ELFOGADÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 A topolyai OMV BT-01 üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum részletes rendezési terve 

amelyet 2003 decemberében PDR-60-03 szám alatt Topolya és Kishegyes községek Településrendezési Kv-
a dolgozott ki (a továbbiakban: részletes rendezési terv) elfogadottnak tekinthető. 

 

2. szakasz 
 

 A részletes rendezési terv meghozatala Az E-75 sz. Szabadka-Belgrád (Batajnica) autópálya 

infrastrukturális korridorjának területi tervével (SzK Hiv.Közlönye, 2003/69 szám) összhangban, az 53+750 

kilométerszelvény közelében épülő OMV üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum területének rendezése 
céljából történik. 

 

3. szakasz 
 

 A részletes rendezési tervvel felölelet terület határa: 

- nyugaton a 3018. sz. parcella nyugati mezsgyéje, 
- északon a 4925. sz. parcella északi mezsgyéje, 

- keleten a 4915. sz. parcellának az autópálya bővítés nélküli szakasza mentén húzódó keleti 

mezsgyéje, illetve ennek a pihenőhely bekötőútjának nyugati szegélyét déli irányban követő egyenesvonalú 

hosszabbítása, 
- délen a 4926. sz. parcella déli mezsgyéje és ennek a pihenőhely bekötőútjáig húzódó 

egyenesvonalú hosszabbítása 

 
4. szakasz 

 

 A részletes rendezési terv alkotó elemei: 
 

I. SZÖVEGES RÉSZ 
1. Bevezető rész 
1.2. A terv elkészítésének jogi és tervezési alapja, 

1.3. A lokáció 

1.4. A tervvel felölelt terület határa 
 

2. A rendezés szabályai 
2.1. A telek társadalmi és egyéb építési telekre való felosztása,  

2.2. A tervvel kijelölt egységek és övezetek – a terület rendeltetése és jellege 

2.3. A közterületekre és –épületekre vonatkozó településrendezési feltételek 
2.4. Az infrastruktúra 

2.5. Az építési engedély kiadásának külön követelményei és feltételei 

2.6. Az ingatlan kultúrális és természeti javak védelmének feltételei 

2.7. A további tervezésre előirányozott lokációk 
2.8. A környezetvédelem feltételei 

2.9. A munkálatok kivitelezésére vonatkozó korlátozások 

2.10. A kertészeti rendezés 
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3. Az építés szabályai 
3.1. A létesítmények fajtája és rendeltetése 

3.2. Az építési parcella kialakításának feltételei 
3.3. A létesítmények fekvése 

3.4. A beépítettség és telítettség hányadosai 

3.5. Az engedélyezett legnagyobb épületszintezés és –magasság 

3.6. A létesítmények egymás közötti távolsága 
3.7. Más építmények ugyanazon építési parcellán való építésének feltételei 

3.8. A parcella és a parkolóhely megközelítése biztosításának feltételei és módja 

3.9. A szomszédos létesítmények védelmének feltételei 
3.10. Az infrastruktúrára való csatlakoztatás feltételei 

3.11. Az egyes elemek műépítészeti, illetve esztétikai megformálása, 

3.13. A környezetvédelem feltételei 
3.14. A létesítmények építésének külön feltételei 

Minisztérium és közvállalatok jóváhagyásai 

Telekkönyvi kivonat 

 

II. GRAFIKUS RÉSZ 
1. Tervmásolat 

2. Az E-75. sz. autópálya infrastrukturális korridorja területi tervének kivonata 
3. Hitelesített ingatlan-nyilvántartási helyrajz 

A Köztársasági Földmérési Hivatal által hitelesített felvételezési jegyzőkönyv 

4. A talált helyzet a felölelt terület határával és társadalmi és egyéb építési telekre való felosztásával 
5. A telefonkábel párhuzamos vezetésének nyomvonala és magasfeszültségű kábellel való kereszteződése 

6. A P-108 telefonkábel párhuzamos vezetésének keresztszelvénye 

7. A P-108 és a m.f. kábel kereszteződésének keresztszelvénye 

8. Az újraparcellázás terve, a társadalmi és egyéb telek kijelölése 
9. Helyzetrajz, fekvés és rendeltetés 

10. A berendezések helyzetrajza és a környezet rendezése 

11. A homlokzatok elvi megoldása 
 

5. szakasz 

 

 A részletes rendezési terv a szöveges és grafikus mellékleteivel együtt e határozat alkotó része és a 
rendezési terv kivonatai kiadásának jogi és településrendezési alapja. 

 A részletes rendezési terv és e határozat alkotó része 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 véleménye is. 

 

6. szakasz 
 

 A részletes rendezési terv végrehajtásáról a topolyai Községi Közigazgatás építés-, lakáskezelés és 

közművesítés-, mezőgazdaság-, magánvállalkozás- és vagyonjogügyi osztálya gondoskodik. 

 
7. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 350-1/2004-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya, A Községi Képviselő-testület 

2004.01.29. elnöke 
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2. 

 

 Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 
33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2004. január 29-i ülésén, meghozta 

az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉRŐL VALÓ EGYETEMI HALLGATÓK 

ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT  MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 

 
 A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozatban (Topolya 

község Hiv.Lapja, 2002/12 szám) a 2. szakasz 4. fordulata így módosul: 

 „- II-VI. éves egyetemi hallgató Szerbia és Montenegró területén vagy külföldön,” 

 
2. szakasz 

 

 A határozat a 2. után az alábbi új 2a. szakasszal egészül ki: 
 

„2a. szakasz 

 
 Az egyetemi hallgató az ösztöndíjra való jogot nem érvényesítheti: 

- ha abszolvens státusza van, 

- ha munkaviszonyban van, és 

- ha az aktuális tanévet ismétli.” 
 

3. szakasz 

 
 A 3. szakasz a 3. után az alábbi új 4. bekezdéssel egészül ki: 

 „Az ösztöndíj iránti kérvényhez a következő okmányokat kell csatolni: 

1. az egyetemi hallgató személyi igazolványának hitelesített fénymásolatát, 

2. az egyetemre vagy főiskolára való beiratkozás igazolásának eredeti példányát, 
3. a teljesített vizsgák átlagosztályzatáról szóló igazolást.” 

Az eddigi 4. bekezdés 5. bekezdéssé válik. 

 
4. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 67-3/2004-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2004.01.29. elnöke 
 

 

3. 
 

 Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és  2003/4 

szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. január 29-i ülésén, 

meghozta a következő 
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ZÁRÓHATÁROZATOT 
 

A NEMZETI KISEBBSÉGI NYELVEK ÉS ÍRÁSMÓDOK HASZNÁLATÁT 
SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYEKNEK ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOKNAK A 

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZSZOLGÁLA- 
TOKBAN VALÓ ALKALMAZÁSÁRA 

 
 1. E záróhatározat előírja a nemzeti kisebbségi nyelvek és írásmódok használatát szabályozó 

törvények és egyéb jogszabályok alkalmazásának módját a Topolya község Képviselő-testülete által alapított 

közszolgálatok (intézmények és közvállalatok, a továbbiakban: szolgálatok) munkájában: az ügyfelekkel 
való szóbeli és írásbeli érintkezésben, az ügyfeleknek szánt értesítéseknek a hivatal és a szolgálat 

helyiségeiben való  kifüggesztésében, a közokiratok  és egyéb bizonylatok, értesítések és számlák 

kiadásában, a nemzeti kisebbségek nyelvén kiállított okmányok felhasználásában, a nemzeti kisebbségekhez 
tartozók személynevének bejegyzésében, valamint az e záróhatározat rendelkezéseinek végrehajtásával 

kapcsolatos kötelezettségeket. 

 E záróhatározat elsősorban azoknak a nemzeti kisebbségek nyelvének használatát szabályozó 

rendelkezéseknek az alkalmazását írja elő, amelyeket  
- A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény (9-11. szakasz) 

(JSzK Hiv. Lapja, 2002/11 szám) 

- A nyelvek és írásmódok hivatalos használatáról szóló törvény (11-19. szakasz) (SzK Hiv. 
Közlönye, 1991/45 szám) 

- A közigazgatási eljárásról szóló törvény (16. szakasz) (JSzK Hiv.Lapja, 1997/33 szám) és 

- a VAT Képviselőházának A nemzeti kisebbségi nyelvek hivatalos használata egyes kérdéseinek 
részletesebb szabályozásáról szóló határozata (VAT Hiv.Lapja, 2003/8 szám) foglal magában. 

            2. A szolgálat a működése során a szerb nyelv mellett köteles a község területén hivatalos 

használatban levő magyar, ruszin és szlovák nyelvet használni, Topolya község statútumával összhangban.  

 3. Minden polgárnak jogában áll mind szerb, mind magyar, ruszin és szlovák nyelven szóban és 
írásban a szolgálathoz folyamodni. A szolgálat alkalmazottja köteles azon a hivatalos nyelven válaszolni, 

amelyen a polgár a szolgálathoz fordult. 

 Amennyiben az alkalmazott a polgárnak, illetve az ügyfélnek a nyelvét nem ismeri, köteles a polgárt 
a nyelvét ismerő, ugyanabban a szervezeti egységben ugyanazokat a teendőket ellátó alkalmazotthoz 

átirányítani. 

 Az ügyfél írásbeli folyamodványát feldolgozásra a folyamodvány elkészítésére használt hivatalos 

nyelvet ismerő alkalmazotthoz kell irányítani. 
 4. A szolgálat ügyfélfogadó helyiségeiben szerb, magyar, ruszin és szlovák nyelven ki kell 

függeszteni a tájékoztatót arról, hogy az ügyfélnek a szolgálat alkalmazottaival való érintkezésben joga van 

(szerb, magyar, ruszin és szlovák) anyanyelvének használatára. 
 A felirat szövegét és mintáját a Végrehajtó Bizottság határozza meg és megfelelő példányszámban 

megküldi a szolgálat vezetőjének. 

 5. A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog érvényesítésének a 
szolgálatokban való szavatolása érdekében a szolgálatban az ügyfelekkel érintkező alkalmazottakat oly 

módon kell beosztani, hogy ezáltal a nemzeti kisebbségekhez tartozó ügyfelek számára lehetővé váljon, hogy 

ezt a jogukat hatékonyan érvényesíthessék is. 

 Amennyiben az alkalmazottak beosztásával a nemzeti kisebbségekhez tartozók számára nem lehet 
lehetővé tenni a jelen záróhatározat szerinti jogaik érvényesítését, a szolgálat vezetőjének gondoskodnia kell 

arról, hogy az alkalmazottak nyelvi továbbképzésével, illetve a nemzeti kisebbség nyelvét ismerő új 

alkalmazottak munkába állításával lehetővé tegye e jogok érvényesítését, ennek megtörténtéig pedig a jogok 
érvényesítését a nemzeti kisebbség nyelvét ismerő alkalmazottak segítségével kell végezni. 

 Az alkalmazott a szolgálatvezető meghagyásának megfelelően köteles a nyelvtanfolyamon részt 

venni. 
 A fordítás és a nyelvtanulás költségeit a szolgálat viseli. 

            6. Az ügyfélfogadó helyiségekben a feliratokat, a polgároknak szánt eligazításokat és egyéb 

értesítéseket, valamint a szolgálatok épületein és helyiségeiben a szolgálat nevét a szerb mellett kötelezően 

ki kell írni magyar, ruszin és szlovák nyelven, és írásmód szerint is. 
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 7.  A szolgálat jogérvényesként köteles elfogadni az ügyfelektől a magyar, a ruszin és a szlovák 

nyelven és írásmód szerint készült beadványokat, okmányokat és egyéb iratokat. 

 Ha erre szükség van, az e pont 1. bekezdése szerinti beadványokat, okmányokat és egyéb iratokat a 
szolgálat költségén szerb nyelvre kell fordítani és az iratokhoz kell csatolni. 

 8. A szolgálat alkalmazottai az első személyes vagy telefonkapcsolat alkalmával kötelesek az 

ügyfélhez szerb, magyar, ruszin és szlovák nyelven szólni, például az ügyfélhez a „Dobar dan – Jó napot” 

vagy az „Izvolite – Parancsoljon”, illetve ruszin nyelven a «Доьри дзень» - «Найшепачи», vagy szlovák 
nyelven a   «Дobrý deň» - «Nech sa páči» szavakkal fordulni. 

 Amennyiben a nemzeti kisebbséghez tartozó ügyfél szóban vagy írásban magyar, ruszin vagy 

szlovák nyelven fordul a szolgálathoz, a szolgálat vagy ugyanazon a nyelven, vagy két nyelven: szerb illetve 
magyar, ruszin vagy szlovák nyelven válaszol. 

 9. A számlákat a típusszerződéseket, az idézéseket, az értesítéseket és az ügyfelekkel való munkában 

használt vagy az ügyfeleknek küldött egyéb formanyomtatványokat két nyelven, szerb, illetve magyar, 
ruszin vagy szlovák nyelven kell kinyomtatni. 

 10. Amennyiben a nemzeti kisebbséghez tartozó ügyfél neve a születési anyakönyvi kivonatba, 

illetve a személyi igazolványba a nemzeti kisebbség nyelvén és helyesírása szerint van bejegyezve, a 

szolgálat a nevét az értesítésekbe, az űrlapokba és a számlákba ebben az eredeti formában, a nemzeti 
kisebbség nyelvén és írásmódja szerint írja be. 

 A 10. pont szerinti esetekben a nemzeti kisebbséghez tartozó ügyfél személyneve az elsődleges 

írásmód után zárójelben szerb nyelven és (fonetikus) írásmód szerint is feltüntethető, ha erre az űrlapon 
elegendő hely van. 

 11. A jelen záróhatározat szerinti eljárás a szolgálat alkalmazottainak kötelessége illetve 

munkafeladata, a záróhatározatban foglalt szabályok betartásának elmulasztása vagy megszegése pedig 
alapul szolgál az alkalmazott fegyelmi felelősségének megállapítására. 

 A szolgálat alkalmazottja köteles az ügyfelekkel szemben minden egyes alkalommal udvariasságot 

tanúsítani, és minden ember méltóságát és személyiségét nemre, fajra, hitvallásra, nemzetiségre, vagyoni 

állapotra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül tiszteletben tartani. 
 12. E záróhatározat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 

hatályba. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 90-1/2004-I Bábi Attila, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2004.01.29. elnöke 
 

4. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 1999/49 és 2001/27 szám) 130. 
szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 

szám) 38. szakaszának 28. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. január 29-i ülésén, 

meghozta a következő 
 

V É G Z É S T 
 

A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELE 
ELNÖKÉNEK, TITKÁRÁNAK ÉS TAGJAINAK, VALAMINT 

HELYETTESEIKNEK A KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Kinevezzük a Községi Választási Bizottság állandó összetételét az alábbiak szerint: 
  

1. Csernik Dénes okl.jogász – elnök 

     Popović Jelena okl.jogász – elnökhelyettes 
 

 2. Sveller Árpád okl.jogász – titkár 
     Čevarušić Ibolja okl.jogász – titkárhelyettes 
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 3. Tölgyesi István okl.jogász – tag 

     Ivanics Antal okl.jogász – helyettes tag 

 
 4. Juhász Antal okl.jogász – tag 

     Dudás Erzsébet okl.jogász – helyettes tag 

 

 5. Radić Aleksandar okl.jogász – tag 
     Panić Goran okl.jogász – helyettes tag 

 

 6. Knežević Marija okl.jogász – tag 
     Nikolovics Elza okl.jogász – helyettes tag 

 

II. 
 

 A Községi Választási Bizottság szükségleteire a szakmai és ügyintézési teendőket a topolyai 

Községi Közigazgatás látja el. 

 
III. 

 

 E végzés meghozatalának napján A Községi Választási Bizottság állandó összetétele elnökének, 
titkárának és tagjainak, valamint helyetteseiknek a kinevezéséről szóló 2000.10.24-i 02-14/2000-I számú 

végzés hatályát veszti. 

 
IV. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-1/2004 Bábi Attila, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő-testület 

2004.01.29. elnöke 

 

5. 
 

A Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község 

Hiv. Lapja 92/8, 93/6, 97/3 és 2005/5 szám) alapján Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó 
Bizottsága a 2004. január 15-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

A LAKÓEGYSÉG IDEIGLENES HASZNÁLATRA VALÓ KIUTALÁSÁRA 
ALKALMAS SZEMÉLYEKET KIVÁLASZTÓ BIZOTTSÁG 

TAGJAINAK KIJELÖLÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 A Lakóegység ideiglenes használatra való kiutalására alkalmas személyeknek Topolya község 

területén való kiválasztása céljából a lakóegység ideiglenes használatra való kiutalására alkalmas 
személyeket kiválasztó bizottságba, melyet a Köztársasági Menekültbiztosi Hivatal alakít meg, az alábbiakat 

jelöljük ki: 

 1. Holovity Gábor – tag 
     Parabak Ljubinka – helyettes tag, 

 2. Borenović Vid – tag, 

     Kalember Jelica – helyettes tag.  
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II. 
 
 

 A Bizottság tagjainak az a feladata, hogy részt vegyenek a bizottság munkájában a menekültbiztosi 

hivatal helyiségében a menekültbiztos által meghozott aktus rendelkezései szerint. 

 
III. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA Dudaš Aleksandar s.k., 

Szám: 02-2/2004-I a Végrehajtó Bizottság 
Topolya, elnöke 

2004.01.15. 

 

6. 
 

 A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/39 szám) 25. szakaszának 3. 

bekezdése alapján Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2004. január 15-i ülésén 

meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉRŐL VALÓ TANULÓK UTAZTATÁSÁNAK 
A 2004. NAPTÁRI ÉVBEN VALÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI 
AJÁNLATOK SZAKMAI ELBÍRÁLÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Megalakítjuk a Topolya község területéről való tanulók utaztatásának a 2004. naptári évben való 

szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési ajánlatok szakmai elbírálását végző bizottságot (a továbbiakban: 

Bizottság).  
 

II. 
 

 Kinevezzük a Bizottság tagjait az alábbiak szerint: 

1. Szedlár Péter - elnök, 

2. Kis Hatvani Erika - tag, 
3. Palusek Mihály - tag. 

 

III. 
 

 A Bizottságnak az a kötelessége, hogy: 

 - lefolytassa az ajánlatok felbontásának eljárását, 

 - kiválassza a legkedvezőbb ajánlatot, ill. döntsön a többi ajánlat elutasításáról, 

 - jelentést készítsen a Végrehajtó Bizottságnak a szerződés odaítéléséről,  
 - értesítést küldjön az ajánlattevőknek a szerződés odaítéléséről, 

 - előkészítse a pályázati dokumentációt. 
 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA Dudaš Aleksandar s.k., 

Szám: 02-3/2004-I a Végrehajtó Bizottság 
Topolya, elnöke 

2004.01.15. 
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7. 

 

A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/39 szám) 25. szakasza alapján 
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a 2004. január 15-i ülésén meghozta az alábbi  

 

ZÁRÓHATÁROZATOT 
 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága megindítja a Topolya községbeli 

tanulók utaztatásának a 2004. naptári évben való szolgáltatására irányuló közbeszerzési eljárást. 
 

II. 

 

 A Topolya község 2004. évi költségvetéséről szóló határozat erre a célra 17.200,00 dinárt irányoz 
elő. 

 A fizetés a megkötött szerződés és a benne foglalt szolgáltatás szerződés szerinti határidőkben való 

teljesítéséről kiállított számlák alapján történik. 
 

III. 

 
 E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA Dudaš Aleksandar s.k., 

Szám: 451-3/2004-I a Végrehajtó Bizottság 
Topolya, elnöke 

2004.01.15. 

 

 

Sor- 

szám 
T A R T A L O M OLDAL 

   

1. Határozat a topolyai OMV BT-01 üzemanyagtöltő-állomás és üzlet-

komplexum részletes rendezési tervének elfogadásáról 1. 

   

2. Határozat A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók 
ösztöndíjazásáról szóló határozat  módosításáról 3. 

   

3. Záróhatározat a nemzeti kissebbségi nyelvek és írásmódok használatát 
szabályozó törvényeknek és egyéb jogszabályoknak a községi képviselő-

testület által alapított közszolgálatokban való alkalmazására 3. 

   

4. Végzés a Községi Választási Bizottság állandó összetétele elnökének, 
titkárának és tagjainak, valamint helyetteseiknek a kinevezéséről 5. 

   

5. Végzés a lakóegység ideiglenes használatra való kiutalására alkalmas 
személyeket kiválasztó bizottság tagjainak kijelöléséről 6. 
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6. Végzés a Topolya község területéról való tanulók utaztatásának a 2004. 
naptári évben való szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési ajánlatok 

szakmai elbírálását végző bizottság megalakításáról és kinevezéséről 7. 

   

7. Záróhatározat közbeszerzési eljárás megindításáról 8. 

   
 

 

 
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 2004. évre 6.080,00 dinár. Az előleg 

befizetésére szolgáló számláról az előfizetőket utólag értesítjük. 

 

 
 

 

 


