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51.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9 és
2002/87 szám) 29. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6,
2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/3 szám) 33. szakaszának 1. pontja alapján, Topolya község Képviselőtestülete, a 2004. június 1-jei ülésén, meghozta e
HATÁROZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A Topolya község 2004. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja,
2003/12 szám) 1. szakaszában a “258.800,00” összeg “236.720.000,00”-re módosul.
2. szakasz
A 2. szakasz így módosul:
“A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő:
Gazdasági
besorolás
321

BEVÉTELNEM

ÖSSZEG

ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT TÖBBLETBEVÉTEL

722.573,08

321 ÖSSZESEN:

722.573,08

711
711110
711120
711140
711150
711180
711190

JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ
Keresetek utáni adó
Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó
Vagyonból eredő jövedelem utáni adó
Szerencsejátékokból eredő nyeremény utáni adó
Önkéntes járulék
Egyéb jövedelemadók

69.200.000,00

712
712110

711 ÖSSZESEN:
KERESETALAP UTÁNI ADÓ
Keresetalap utáni adó
712 ÖSSZESEN:

27.000.000,00

VAGYONADÓ
Vagyonadó
Hagyaték és ajándék utáni adó
Nagyobb pénzügyletek utáni adó
Nevesített részvények és haszonrész utáni adó

15.000.000,00
1.200.000,00
20.000.000,00
1.000.000,00

713
713120
713310
713420
713610
714
714100

713 ÖSSZESEN:
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ
Javak és szolgáltatások utáni általános adók
- Termék- és szolgáltatásforgalmi adó-korlátozott rész
- Termék- és szolgáltatásforgalmi adó-nem korlátozott rész
- Forgalmi adó- többletekből eredő része

44.800.000,00
5.400.000,00
4.500.000,00
2.500.000,00
12.000.000,00

27.000.000,00

37.200.000,00

25.400.000,00
37.000.000,00
-
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714420
714430

Zenei program szervezése utáni kommunális illeték
Reklámtábla használata utáni kommunális illeték

80.000,00
100.000,00

714440
714510
714513
714514
714552
714562
714570

Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából
Gépjárművek utáni adók
- Gépjármű tartása utáni kommunális illeték
- Gépjárművek utáni évi díj
Tartózkodási illeték
Környezetvédelmi díj
Községi kommunális illetékek

300.000,00

716
716110

714 ÖSSZESEN:
EGYÉB ADÓK
Cégtábla utáni kommunális illeték

732

716 ÖSSZESEN:
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI

733
733151

733251
741
741151
741530
741534

6.000.000,00
4.000.000,00
100.000,00
800.000,00
200.000,00
73.980.000,00
1.300.000,00

EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI
Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai
- a köztársaság költségvetéséből
- a VAT költségvetéséből
Kapitális átutalások – privatizáció
733 ÖSSZESEN:
VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK
Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek
Terület- és telekhasználati díj
- kommunális illetékek
- városi építési telek használati díja

1.300.000,00

1.500.000,00
2.984.000,00
2.000.000,00
6.484.000,00
800.000,00
400.000,00
9.600.000,00

743

741 ÖSSZESEN:
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL
Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek
Községi közigazgatási illetékek
Telekrendezési díj
Községi igazgatási szervek bevételei
742 ÖSSZESEN:
PÉNZBIRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON

743350

Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírságok a község javára

100.000,00
100.000,00

745
745151

743 ÖSSZESEN:
VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK
Egyéb bevételek a község javára
745 ÖSSZESEN:

742
742152
742251
742253
742351

ÖSSZBEVÉTEL:
3 szakasz.
A 3. szakasz így módosul:
„A költségvetési kiadások a következő feladatkörök ellátására vannak beosztva:

10.800.000,00
876.000,00
4.000.000,00
3.920.000,00
100.000,00
8.896.000,00

1.037.426,92
1.037.426,92
236.720.000,00
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FELADATKÖRÖK SZERINTI BESOROLÁS
Általános közszolgáltatások
Közrend és biztonság
Gazdasági teendők
Környezetvédelem
Lakásügyi és kommunális teendők
Egészségügy
Üdülés, művelődés és hitélet
Oktatás
Szociális védelem
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA:

5. szám

ÖSSZEG
44.000.000,00
700.000,00
5.996.000,00
2.500.000,00
90.724.000,00
1.500.000,00
21.510.500,00
49.445.700,00
20.343.800,00
236.720.000,00

4 szakasz.
A 4. szakasz így módosul:
„A költségvetés kiadásai alaprendeltetéseik szerint a következők:
SZÁMLA

KÖLTSÉGFAJTA

ÖSSZEG

41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI
Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulék
Természetbeni térítések
Foglalkoztatottak szociális juttatásai
Foglalkoztatottak térítményei
Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE
Állandó költségek
Útiköltségek
Szerződésen alapuló szolgáltatások
Szakosított szolgáltatások
Folyó javítások és karbantartás
Anyagok költségei

48.670.900,00
38.686.000,00
6.769.900,00
310.000,00
1.345.000,00
360.000,00
1.200.000,00
31.651.800,00
4.409.100,00
387.000,00
20.640.700,00
3.330.000,00
1.175.000,00
1.710.000,00

45
451
46

68.145.000,00
68.145.000,00

463

TÁMOGATÁSOK
Nyilvános nempénzügyi szervezeteknek szánt támogatás
EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEKNEK SZÁNT ADOMÁNYOK ÉS
ÁTUTALÁSOK
Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások

47
472

SZOCIÁLIS SEGÉLYEK
Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

13.398.000,00
13.398.000,00

48
481
482

EGYÉB KIADÁSOK
Nemkormányzati szervezeteknek szánt adományok
Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek,
illetékek és bírságok
Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések

14.721.900,00
13.479.400,00

483
49

KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV
ÁTUTALÁSOK

51.409.400,00
51.409.400,00

642.500,00
600.000,00
2.696.000,00
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499

Tartalékeszközök

2.696.000,00

51
511
512
513

ALAPESZKÖZÖK
Épületek és építészeti létesítmények
Gépek és felszerelés
Egyéb alapeszközök

6.027.000,00
4.714.000,00
1.113.000,00
200.000,00

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA:

236.720.000,00

5 szakasz
Az 5. szakasz 1. bekezdése így módosul:
„ A költségvetés állandó tartalékába a 2004. évben befolyó bevételek 0,5%-át kell elkülöníteni”.
Ugyanezen szakasz 2. bekezdése így módosul:
„Az elkülönítést addig kell végezni, amíg az állandó tartalék el nem éri a törvényben megállapított
maximális összegét”.
6. szakasz
A 6. szakasz 1. bekezdésében a „2.890.500,00” összeg „1.696.000,00”-re módosul.
7. szakasz
A 7. szakaszban a „3.000.000,00” összeg „2.500.000,00”-re módosul.
8 szakasz.
A 8. szakasz 1. bekezdésében a „86.487.500,00” összeg „80.700.000,00”-re módosul.
9. szakasz
A 9. szakasz így módosul:
„A keresetalapi adóból befolyó eszközök 8,57%-át a Szolidáris Lakásépítési Alapnak kell átutalni, A
keresetalapi adó Topolya község területén érvényes kulcsának megállapításáról szóló határozattal
összhangban.
A keresetalapi adóból befolyó eszközök 91,43%-át a Végrehajtó Bizottság által a kommunális
fogyasztás és az infrastruktúra építése terén elfogadott programok realizálására kell fordítani.
A keresetalapi adóról szóló törvény hatályának megszűnése után az előző bekezdés szerinti
programokat a keresetek utáni adó egy részéből kell finanszírozni.”
10. szakasz
A határozat a 13. után a következő új 13.a szakasszal egészül ki:
„Azokat az eszközöket, amelyeket a Vajdaság AT költségvetéséből a középiskolai tanulók
helységközi közlekedésben való utaztatásának költségtámogatására utalnak át, A szociális védelem
különszámláján keresztül kell realizálni.
Azokat az eszközöket, amelyeket a Vajdaság AT költségvetéséből az egyetemi hallgatók
helységközi közlekedésben való utaztatásának költségtámogatására utalnak át, A tehetséges fiatalok
iskoláztatásának különszámláján keresztül kell realizálni.”
11. szakasz
A 16. szakasz utolsó bekezdése törlendő.
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12. szakasz
A 19. szakasz így módosul:
„Az 1. szakasz szerinti közbevételek felosztása feladatköri, gazdasági és szervezeti besorolásuk
szerint a következő:
BESOROLÁS
FEL
AD
AT
KÖ
RI
1

GAZDASÁGI
2

HELY
REND

A HELYREND LEÍRÁSA

ÖSSZEG

3

4

5

01
411
412
422
423
482

1
2
3
4
5

411
412

6
7

01

413

8

414
415

9
10

416

11

421

12

422

13

423

14

424

15

425

16

426

17

482

18

483

19

1. RÉSZ – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI
1.1. Fejezet – Községi Képviselő-testület, Végrehajtó
Bizottság és Ombudsman
Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulék
Útiköltségek
Szerződésen alapuló szolgáltatások (díjak és reprezentáció)
Adók (keresetalap utáni adó)
1.1. Fejezet összesen:
1.2.Fejezet – Községi Közigazgatás
Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulékok
Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi
csomagjai)
Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések,
foglalkoztatottak gyógykezelési segélyei)
Foglalkoztatottak térítményei (készpénz-szállítás)
Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások
(jubileumi díjak)
Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális,
posta és biztosítási szolgáltatások)
Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját
gépkocsi használata utáni térítmények)
Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási
szerződések, foglalkoztatottak képzése és tovább-képzése,
tájékoztatási szolgáltatások)
Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény
végrehajtása, vízminta-elemzések költségei)
Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés
karbantartása)
Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő - és
kenőanyagok, reprezentáció)
Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók,
kötelezettségek, illetékek és bírságok
Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló
pénzbírságok és büntetések

3.271.000,00
607.000,00
200.000,00
1.800.000,00
42.000,00
5.920.000,00
19.934.000,00
3.633.000,00
240.000,00

1.225.000,00
360.000,00
200.000,00
3.228.000,00
187.000,00

1.155.000,00
430.000,00
1.175.000,00
1.610.000,00
400.000,00
600.000,00
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512

20
21

513

22

416
463
472
481

23
24
25
26

01

09912
423

27

463
463
463
463
463

28
29
30
31
32

463
463

33
34

09920

463
463
463
463
463

463
463

35
36
37
38
39

40
41
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Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció
kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása)
Gépek és felszerelés
Egyéb alapeszközök (számítógép programok vásárlása)
1.2. Fejezet összesen
1.3.Fejezet – Egyéb külön rendeltetések
Helyi választások költségei
Községi jelentőségű rendezvények költségei
Szociális térítmények a költségvetésből
Nemkormányzati szervezetek – politikai pártok dotációi
1.3. Fejezet összesen
1. RÉSZ – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI
(1-26. helyrend) ÖSSZESEN
2. RÉSZ – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
KÜLÖNSZÁMLÁJA
Tanulók utaztatása
Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások
(463100)
Foglalkoztatottak utaztatása
Energiaköltségek
Egyéb szolgáltatások költségei
Folyó javítások és karbantartás
Anyagok
Egyéb hatósági szinteknek való kapitális átutalások
(463200)
Épületek és létesítmények kapitális karbantartása
Gépek és felszerelés
2. – ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
(27-34 helyrend) ÖSSZESEN
3. RÉSZ – KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS
KÜLÖNSZÁMLÁJA
Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások
(463100)
Foglalkoztatottak utaztatása
Energiaköltségek
Egyéb szolgáltatások költségei
Folyó javítások és karbantartás
Anyagok
Egyéb hatósági szinteknek való kapitális átutalások
(463200)
Épületek és létesítmények kapitális karbantartása
Gépek és felszerelés
3.– KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (35-41 helyrend)
ÖSSZESEN

5. szám
700.000,00
1.113.000,00
100.000,00
36.290.000,00
1.000.000,00
350.000,00
80.000,00
360.000,00
1.790.000,00
44.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
3.235.000,00
2.400.000,00

365.000,00
24.000.000,00

860.000,00
1.840.000,00
900.000,00
960.000,00
1.140.000,00

1.500.000,00
7.200.000,00
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411
412
421
482

42
43
44
45

411
412
413
414

46
47
48
49

421
423
426
482
513

50
51
52
53
54

481
481
481
481
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4. RÉSZ – MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA
4.1. Fejezet – Topolyai Kultúrotthon
Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulékok
Állandó költségek (pénzforgalom, energia)
Keresetalap utáni adó
4.1. Fejezet összesen:
4.2. Fejezet – Népkönyvtár
Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulékok
Foglalkoztatottak utaztatásának költségei
Foglalkoztatottak szociális juttatásai

1.599.200,00
263.100,00
31.100,00
22.600,00
1.916.000,00
2.725.800,00
450.800,00
70.000,00
120.000,00

Állandó költségek (pénzforgalom, energia, posta és
biztosítási szolgáltatások)
Tájékoztatási szolgáltatások-sajtó
Anyagok
Keresetalap utáni adó
Könyvek vásárlása
4.2. Fejezet összesen:
4.3. Fejezet – Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása

350.000,00
40.000,00
100.000,00
34.300,00
100.000,00
3.990.900,00

55

Dotáció a községközi intézményeknek

1.231.000,00

56
57
58

Dotáció a művelődési egyesületeknek a szabályzat alapján
Dotáció a hitközösségeknek
Művelődési rendezvényekre szánt eszközök
4.3. Fejezet összesen:

1.722.600,00
650.000,00
500.000,00
4.103.600,00

4. RÉSZ – MŰVELŐDÉS ÉS HITÉLET (42-58 helyrend)
ÖSSZESEN
5. RÉSZ – A TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖN-SZÁMLÁJA

08-830
451

59

451
481

60
61

Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság
tájékoztatásának programjaira
Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális
rádióállomás felszerelésére
Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása

10.010.500,00

4.312.000,00
1.323.000,00
365.000,00

5 – TÁJÉKOZTATÁS (59-61 helyrend) ÖSSZESEN

6.000.000,00

1.700.000,00

100.000,00

481

62

481

63

6 RÉSZ – A TESTNEVELÉS KÜLÖN-SZÁMLÁJA
Dotáció nonprofit szervezeteknek
– kissportok
Dotáció a kosárlabda és labdarúgó egyesületeknek és a
tömegsportnak

481

64

Dotáció nonprofit szervezeteknek – sportrendezvények

64а

Dotáció nonprofit szervezeteknek – sportrendezvények
szervezésének költségeire
6 – SPORT ÉS ÜDÜLÉS (62-64. helyrend) ÖSSZESEN:

08-810

481

5. szám

1.400.000,00

300.000,00
3.500.000,00
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09-920

423

65

7.RÉSZ – A POLGÁROK SZOCIÁLIS
BIZTONSÁGÁNAK KÜLÖNSZÁMLÁJA
Középiskolai tanulók utaztatása

10-1070

463

66

Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások – Szociális
Védelmi Központ

10-1070

472

67

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

2.070.000,00

10-1070

481

68

Dotáció nonprofit szervezeteknek

2.650.800,00

7 – SZOCIÁLIS VÉDELEM (65-68. helyrend)
ÖSSZESEN:

9.645.700,00
59.400,00

14.425.900,00

8. RÉSZ– A TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT
KÜLÖNSZÁMLÁJA
8.1.Fejezet – A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény

10-1040
411
412

69
70

482

71

472

72

472
472

73
74

Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai
Munkáltatót terhelő szociális járulékok
Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelező
illetékek, büntetések
8.1. Fejezet összesen
8.2.Fejezet – Gyermek- és családvédelemre szánt
eszközök
Ingyenes uzsonna és tankönyvek
A 3. és 4. gyermek gyermekintézményben való elhelyezésének társfinanszírozása
Szülői pótlék a család első gyermeke után
8.2. Fejezet összesen:
8 – GYERMEKVÉDELEM (69-74.helyrend) ÖSSZESEN

11.156.000,00
1.816.000,00
143.600,00
13.115.600,00

1.200.000,00
848.000,00
400.000,00
2.448.000,00
15.563.600,00

9.RÉSZ – EGÉSZSÉGVÉDELEM

07-700
463

75

Kapitális támogatás a Dr. Hadzsy János Egészségháznak

424

76

463

77

A lakosság megelőző egészségvédelme
Trichinellózis elleni megelőző egészségvédelem a helyi
közösségekben a község területén
9 – EGÉSZSÉGVÉDELEM (75-77. helyrend)
ÖSSZESEN

1.000.000,00
200.000,00
300.000,00
1.500.000,00

10. RÉSZ– A PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN-SZÁMLÁK
05
424
424
424

78
79
80

Környezetvédelem
Állatvédelmi alap
Rovar- és patkányirtási alap
A környezetvédelem különszámlája

300.000,00
1.400.000,00
500.000,00
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A biztonság

03
481
481
481

81
82
83

09
08

472
472

84
85

08

481

86

Tűzvédelmi alap
Biztonság Minden Polgárnak Alapítvány
Topolya község biztonságának különszámlája
Oktatás, művelődés, tudomány és sport
Tehetséges fiatalok iskoláztatásának különszámlája
Díjalap
A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés különszámlája
(egyesületek dotálása)
10 – PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK
(78-86.helyrend) ÖSSZESEN

06-610

511

87

06-630

463

88

11.RÉSZ – LAKÁSÜGYI- KOMMUNÁLIS
FOGYASZTÁS
11.1.Fejezet – Lakásépítés
Szolidáris Lakásépítési Alap (keresetalapi adó 0,3%-a)
11.1.Fejezet – összesen:
11.2.Fejezet – Helyi Közösségek
Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott
kommunális tevékenységek végzésére – keresetalapi adó egy
része

06-620

463

89

A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása

06-660

463

89-а

Közösség fejlesztése – keresetek utáni adó egy része
11.2.Fejezet – összesen

500.000,00
200.000,00
8.600.000,00
200.000,00
500.000,00
12.200.000,00

2.314.000,00
2.314.000,00

2.047.000,00
7.830.000,00
14.123.000,00
24.000.000,00

11.3.Fejezet – Kapitális támogatások a topolyai
Komgrad Kv-nak
06-630

451

90

Vízellátási program – vízgyár építése Topolyán

06-630

451

91

A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának
programja
11.3.Fejezet összesen

15.000.000,00
4.000.000,00
19.000.000,00

11.4. Fejezet – Folyó támogatás a topolyai Komgrad Kvnak
06-660

451

91а

Közterületek fenntartása

2.860.000,00

06-660

451

91b

Kóbor kutyák befogadása
11.4.Fejezet összesen

1.500.000,00
4.360.000,00

06-620
451
451
511
451
451

92
93
94
95
96

11.5. Kapitális támogatások a Telekrendezési
Kv-nak
Gyermekjátszóterek építése
Autóbuszmegálló építése
Földfelvásárlás az Ipari Park részére
A Kv kútfúráson – hiteleken alapuló kötelezettségei
Kutak befejezése-dokumentáció

900.000,00
600.000,00
1.700.000,00
12.100.000,00
1.530.000,00
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A moravicai Kossuth-park kiépítésének befejezése
Regionális út építése
11.5.Fejezet összesen

5. szám
830.000,00
4.000.000,00
21.660.000,00

11.6.Fejezet – Folyó támogatások a Telekrendezési Kvnak
06-640

451

98

Közvilágítás

5.620.000,00

06-620

451

99

Utak és jelzőberendezések karbantartása

3.070.000,00

06-620

451

100

Utak folyó karbantartása-téli szolgálat

1.500.000,00

06-620

451

100а

Tó strandjának fenntartása

1.700.000,00

05-510

451

101

Közterületek fenntartása (tenderek)

06-620

451

102

Működési költségek egy részének fedezése
11.6. Fejezet összesen
11.7. Fejezet Sürgős beavatkozásokra szánt eszközök

06-630

04
04
08

424

421
463
481

102а

103
104
105

Sürgős beavatkozások
11.7. Fejezet összesen
11 – LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS
(87-102.helyrend) ÖSSZESEN
12. RÉSZ – EGYÉB SZÜKSÉGLETEKRE SZÁNT
ESZKÖZÖK
Pénzforgalom költségei
Helyi közösségek transzfereszközei (helyi járulék)

300.000,00
7.000.000,00
19.190.000,00
500.000,00
500.000,00
91.024.000,00

Polgárok egyesületeinek dotálása

800.000,00
2.500.000,00
1.300.000,00

12.RÉSZ – EGYÉB SZÜKSÉGLETEKRE SZÁNT
ESZKÖZÖK (103-105.helyrend) ÖSSZESEN

4.600.000,00

13.RÉSZ – TARTALÉKOK

04
499
499
521

106
107
108

A költségvetés állandó tartaléka
A folyó költségvetési tartalék
Árutartalék

1.000.000,00
1.696.000,00
-

13 – TARTALÉKOK (106-108.hr.) ÖSSZESEN

2.696.000,00

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA

236.720.000,00

13. szakasz
A 20. szakasz az 1. után a következő új 2. bekezdéssel egészül ki:
„A 2003. évi költségvetés zárszámadásáról szóló határozat értelmében, az előző évből eredő
felosztatlan többletbevételt a jelen határozat szerinti kiadások fedezésére kell felhasználni.”
14. szakasz
A 27. szakasz 2. bekezdése a végén pont helyett vesszővel és a következő szavakkal egészül ki:
„valamint a keresetek növelését a munkában elért eredmények alapján az egyedi kollektív szerződéssel
összhangban”.
A 27. szakasz a 2. után a következő új 3. bekezdéssel egészül ki:
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„A költségvetés közvetlen és közvetett felhasználóinál foglalkoztatottak részére az év folyamán
kölcsön hagyható jóvá fűtőanyag, télirevaló és tankönyvek beszerzésére azzal a feltétellel, hogy azt a
költségvetési év végéig visszatérítik.
Az eddigi 3. bekezdés 4. bekezdéssé válik.
15. szakasz
A 33. szakaszban az „átutalni” szó után vessző helyett pontot kell tenni és a szöveg további része
törlendő.
16. szakasz
A 36. szakaszban a „Topolyai TKv javaslata” szavak helyébe a „Végrehajtó Bizottság határozata”
szavak lépnek.
17. szakasz
A 41. szakasz a 2. után a következő új 3. bekezdéssel egészül ki:
„A 89a helyrendszám alatt mérlegbe foglalt eszközöket a helyi közösségek javára a topolyai helyi
közösség kivételével, a helyi közösségek elfogadott 2004. évi tervei és programjai alapján kell felosztani. Az
eszközöket a helyi közösségek benyújtott igényei alapján és a keresetek utáni adóból előirányozott bevételek
megvalósításának ütemével összhangban kell átutalni.”
18. szakasz
A határozat a 41. után a következő új 41a szakasszal egészül ki:
„A 11.7. fejezetben 102a helyrendszám alatt – Sürgős beavatkozásokra mérlegbe foglalt eszközöket
a Végrehajtó Bizottság határozatai alapján kell átutalni.”
19. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba és
2004. január 1-jétől kell alkalmazni.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 400-31/2004-II
Topolya,
2004

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

52.
A közúti forgalomban való szállítmányozásról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/46 és 2001/66
szám) 7. és 36., és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12,
2003/4 és 2004/2 szám) 33. szakasza alapján, Topolya Község Képviselő-testülete, a 2004. július 1-jei
ülésén, meghozta e
HATÁROZATOT
A KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
E határozat a közúti személyszállítás és a bérautók-szolgálat megszervezését és végzésének módját
szabályozza és szavatolja Topolya község területén a törvénnyel összhangban.
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2. szakasz
Topolya község területén a közúti személyszállítás járatok, különjáratok és bérautó-szolgálat
formájában végezhető.
3. szakasz
A járatszerű személyszállítás végezhető:
1) városi személyszállításként, Topolya város területén, városi autóbusszal, 15 km-ig terjedő
járatokon, a törvény szerinti feltételekkel összhangban és a határozatban megállapított módon,
2) város környéki személyszállításként, ilyen jellegű autóbusszal Topolya város és a község területén
levő települések között vagy a község két vagy több települése között, 50 km-ig terjedő járatokon, a törvény
szerinti feltételekkel összhangban és a határozatban megállapított módon,
3) városközi személyszállításként, autóbusszal, a törvénnyel és a szállítás meghatározott általános
feltételeivel összhangban.
4. szakasz
A különjárat szerű személyszállítás Topolya község területén a szállító és a szállítás igénybe vevője
közötti írásbeli szerződés alapján, a törvénnyel és e határozat rendelkezéseivel összhangban végezhető.
5. szakasz
A bérautóval való szállítás különjáratszerű személyszállítást, amely Topolya község területén a
törvényben és e határozatban előírt feltételekkel végezhető.
6. szakasz
Az e határozatban kijelölt és a közúti személyszállításban igénybe vehető autóbuszmegállónak
külön jellel, menetrend-kivonattal, autóbusz megállónak kiépített illetve megjelölt hellyel kell rendelkeznie,
és meg kell felelnie a törvényben és a törvény alapján előírt egyéb feltételeknek.
Az 1. bekezdés szerinti menetrend-kivonatnak a megállóhelyen való kifüggesztése a szállító
kötelessége.
II. A JÁRATSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
7. szakasz
Járatszerű személyszállítást a városi és városkörnyéki forgalomban Topolya község területén a
szállítás végzésére vonatkozó törvényes feltételeknek megfelelő, továbbá bejegyzett és hitelesített
menetrenddel és a jármű kifogástalanságáról bizonyítékkal rendelkező vállalat vagy más jogi személy
végezhet.
8. szakasz
A Topolya községbeli városi és városkörnyéki forgalomban való járatszerű személyszállítás
menetrendjének bejegyzését és hitelesítését a kommunális ügyekben illetékes községi igazgatási szerv végzi.
9. szakasz
A 8. szakasz szerinti menetrendbejegyzés és –hitelesítés iránti keresetet a folyó évben legkésőbb 15
nappal a szállítás megkezdése előtt kell benyújtani.
A szállító az írásbeli keresethez köteles csatolni:
- a járatszerű közúti szállító tevékenységre vonatkozó jegyzékkivonatot,
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- a menetrend 3 példányát, amely tartalmazza: a járat indításának dátumát, elnevezését és napi
indulásainak számát, a megállóhelyeket és az indulások menetrend szerinti időpontjait, és a menetrend
érvényességének tartamát.
10 szakasz
A menetrend bejegyzésére és hitelesítésére illetékes községi igazgatási szerv a menetrendet a kereset
átvételétől számított 8 napon belül bejegyzi és hitelesíti.
A menetrend hitelesítése a folyó naptári évre szóló érvényességi határidővel történik.
A menetrend hitelesítése a hivatalos személy aláírásával, az illetékes szerv pecsétjével és annak
feltüntetésével történik, hogy a menetrendet az adott sorszám alatt a városi és városkörnyéki személyszállítás
hitelesített menetrendjeinek az illetékes községi igazgatási szervnél vezetett jegyzékébe bejegyezték.
11. szakasz
A szállítónak tartania kell magát a bejegyzett és hitelesített menetrendhez.
A menetrend érvényességének tartama alatt a járatszerű szállítás a törvényben előirányozott
esetekben szüntethető vagy változtatható meg.
A menetrend megszüntetéséről vagy megváltoztatásáról a szállító köteles a menetrend bejegyzésére
és hitelesítésére illetékes szervet a megszüntetés megkezdése előtt írásban értesíteni.
A menetrendnek, illetve a bejegyzett menetrend szerinti járatindításnak a kijelentését a szállító
köteles a menetrend bejegyzésére és hitelesítésére illetékes községi szervnek legalább 30 nappal a járatszerű
szállítás megszüntetése előtt írásban bejelenteni.
12. szakasz
A Topolya községbeli városi és városkörnyéki forgalomban való járatszerű személyszállítás
hitelesített menetrendjeinek jegyzéke tartalmazza: a sorszámot, a szállító nevét, a hitelesített menetrendben
foglalt adatokat és a menetrendre vonatkozó összes változásokat (ideiglenes szüneteltetés, módosítások,
јеgyzékből való törlés, menetrend kijelentése, stb.).
13. szakasz
Az utasok járműbe fogadása és az utasok kiszállítása a járatszerű személyszállításban Topolya
község területén az autóbuszállomáson és a menetrendbe iktatott autóbuszmegállókon történik.
14. szakasz
A járműszerű személyszállítás megállóhelyei a városi forgalomban a következők:
1. Pravoszláv templom,
2. Rade Konĉar utcabeli vasútátkelőhely
3. Ipari negyed
4. Egészségház
5. Topolatrans garázsa a szabadkai úton
6. Juliska vendéglő a kishegyesi úton,
7. Маli IĊoš polje (Csengetyűs).
15. szakasz
A járatszerű személyszállítás megállóhelyei a városkörnyéki forgalomban a következők:
1) Az Autóbuszállomás-Pacsér-Autóbuszállomás járaton:
1. Gostović Kávéház
2. Tomislavci útelágazás
3. B. Sokolac útelágazás
4. B. Sokolac Igazgatóság
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5. Moravica Sárgacsikó Kávéház
6. Moravica rendőrállomás
7. Sila vállalat
8. Pacsér vasút
9. Pacsér központ
10. Pacsér Zvezda.
2) Az Autóbuszállomás-Gornja Rogatica település-Autóbuszállomás járaton:
1. Gostović Kávéház
2. Tomislavci útelágazás
3. B. Sokolac templom
4. Krivaja Hotel
5. Krivaja-Pobeda gazdaság
6. G. Rogatica temető
7. G. Rogatica központ
8. G. Rogatica vasút
9. G. Rogatica Graniĉar gazdaság
3) Az Autóbuszállomás-КaraĊorĊevo település-autóbuszállomás járaton:
1. Egészségház
2. Topolatrans garázsa
3. Zobnatica
4. Állatorvosi állomás
5. KaraĊorĊevo központ
6. KaraĊorĊevo iskola
4) Az Autóbuszállomás-Kisbelgrád-Autóbuszállomás járaton:
1. Egészségház
2. Topolatrans garázsa
3. Zobnatica
4. Kisbelgrád központ
5) Az Autóbuszállomás-Mićunovo település-Autóbuszállomás járaton:
1. Vasútállomás
2. Mićunovo transzformátor
3. Mićunovo központ.
6) Az Autóbuszállomás-Zentagunaras település-Autóbuszállomás járaton:
1. Vasútállomás
2. Vörös Iskola
3. Szállás
4. Csárda
5. Zentagunaras közpönt
6. Zentagunaras egészségház
7. Zentagunaras téglagyár
7) Az Autóbuszállomás-Bagremovó település-Autóbuszállomás járaton:
1. Május 1. ÉIK
2. Iskola
3. Dudás tanya
4. Njegoševo központ
5. Kisvasút
6. Brazília

5. szám
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8) Az Autóbuszállomás-Kavilló település-Autóbuszállomás járaton:
1. Május 1-e ÉIK
2. Iskola
3. Dudás tanya
4. Njegoševo központ
5. Kisvasút
6. Kopolya
7. Gunaras Iskola
8. Gunaras központ
9. Pobeda
10. Svetićevo
11. Kavilló
9) Az Autóbuszállomás-Srednji Salaš település-Autóbuszállomás járaton:
1. Tangazdaság a kaszárnyánál
2. Bajsa földművesszövetkezet
3. Bajsa központ
4. Pannónia központ
5. Duboka
6. Srednji Salaš
10) Az Autóbuszállomás-Orešković település – Autóbuszállomás járaton:
1. Gostović Kávéház
2. Tomislavci központ.
16. szakasz
A városközi forgalomban való járatszerű személyszállításban igénybe vehetők a 15. szakasz szerinti
megállóhelyek, Topolya város Autóbuszállomásának kötelező igénybevétele mellett.
III. A KÜLÖNJÁRATSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
17. szakasz
Különjáratszerű személyszállítást Topolya község területén az a szállító végezhet, akit Topolya
község Képviselő-testülete ilyen szállítás végzésével megbíz és aki a közúti személyszállításra vonatkozó
törvényes feltételeknek megfelel.
18. szakasz
A 17. szakasz szerinti szállító a különjáratszerű szállítás végzése során köteles biztosítani a
szolgáltatásnyújtási elsőbbséget a dolgozók munkára és munkáról haza és a tanulók iskolába és lakóhelyre
szállításának, továbbá a szolgáltatás folytonosságát, meghatározott minőségét és az igénybe vevők anyagi
lehetőségeivel való összhangot.
19. szakasz
Az utasok be- és kiszállása a különjáratszerű szállításban csak a szállító és a szállítás igénybe vevője
közötti szerződésben meghatározott helyeken történik.
20. szakasz
A Topolya község területén való különjáratszerű személyszállításban igénybe vehetők a 14. és 15.
szakasz szerinti megállóhelyek is, azzal a feltétellel, hogy ez a járatszerű személyszállítást nem zavarja.
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IV. A BÉRAUTÓ SZOLGÁLAT
21. szakasz
Bérautóval való személyszállítás a törvényben és e határozatban előírt feltételeknek megfelelő
személygépkocsival végezhető.
22. szakasz
A bérautóval való szállítmányozó tevékenységet a vállalkozó (a továbbiakban: bérautóval
szállítmányozó) Topolya község területén csak egy, általa vezetett és a bérautó-szállítmányozási
tevékenységre bejegyzett járművel végezheti.
23. szakasz
A bérautóval való szállítást végző személygépkocsi-vezetőnek a törvényben előírtakon kívül meg
kell felelnie a következő feltételeknek is:
1) megfelelő járműkategóriára szóló érvényes hajtási jogosítványa és a gépjárművezetésben legalább
3 éves gyakorlata van.
2) a bérautó saját tulajdona vagy a lízingről, illetve bérbevételről szóló szerződés alapján használja,
3) a személygépkocsi megfelel e határozatban előírt feltételeknek,
4) Topolya község területén lakik,
5) nem volt börtönben több mint hat hónapig és nem volt eltiltva több mint hat hónapra a bérautóval
való szállítási tevékenységtől (kivéve ha az eltiltás napjától öt év telt el).
24. szakasz
A bérautóval való szállításra használt járműnek a törvényben előírtakon kívül meg kell felelnie a
következő feltételeknek is:
1) négyütemű motorjának teljesítőképessége legalább 35 kW, legkevesebb 5 ülőhely van, beleértve
a vezető ülését, és legkevesebb 4 ajtaja van,
2) szellőztető- és fűtőberendezései és kivilágítása kifogástalanok,
3) műszakilag kifogástalan, lepecsételt taximétere van és úgy van beépítve, hogy a szállítást igénybe
vevő láthassa a díjösszeg beírását,
4) tetején kifüggesztett „taxi” felirattal rendelkezik amely éjjel kivilágítható,
5) az utasok részére jól látható helyen kitűzött szolgáltatási díjszabással és számlakönyvvel
rendelkezik,
6) a jármű kifogástalan állapotban van, tiszta, nem sérült és az első és hátsó üvegeken nincs
kiragasztva reklámüzenet,
7) könnyen hozzáférhető helyen rögzített, érvényes használati időtartammal ellátott tűzoltó
készülékkel és elsősegélynyújtó-dobozzal rendelkezik.
Az 1. bekezdés szerinti feltételek teljesítését három tagú szakbizottság állapítja meg, amelyet
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága nevez ki, és ezek közül egyikük közlekedési
mérnök kell, hogy legyen.
A bizottság az előző bekezdés szerinti feltételek teljesítéséről a bérautóval szállítmányozónak
írásbeli bizonylatot ad ki.
Az e szakasz feltételeinek, a bérautóval szállítmányozónak állandóan meg kell felelnie a
kommunális tevékenységekre illetékes községi igazgatási szerv utólagos ellenőrzésekor is.
25. szakasz
Bérautóval nem szállítható:
1) 6 évesnél fiatalabb gyermek kísérő nélkül, kivéve ha a gondozó vagy a gyám a bérautószállítmányozóval megegyezett a gyermek szállításáról a kijelölt helyre.
2) halott tetem,
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3) állati tetem,
4) mérgező, radioaktív, robbanó, gyúlékony maró hatású, fertőző és egyéb anyagok melyek
összetételük és tulajdonságuk révén az emberek egészségére veszélyt jelentenek, vagy jelenthetnek.
Bérautóval kedvenc háziállatok is szállíthatók a szállítmányozást igénybe vevő jelenlétében.
26. szakasz
A bérautóval való szállítmányozó tevékenység bejegyzése iránti bejelentést az Építés-, Lakáskezelés
és Közművesítés-, Mezőgazdaság, Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi Osztály magánvállalkozási
főelőadójához kell benyújtani, aki végzést hoz a Topolya község területén bérautó szállítmányozási
tevékenység ellátásának bejegyzéséről.
A bejelentéshez mellékelni kell A magánvállalkozásról szóló törvény rendelkezéseiben előírt
feltételek teljesítéséről szóló bizonylatot és e határozat 24. szakasza szerinti bizottság írásos jóváhagyását.
27. szakasz
A bérautóval való szállítmányozás illetve munkaidő során a szállítmányozónak rendelkeznie kell az
e határozat 24. szakaszában említett feltételek teljesítéséről szóló írásbeli bizonylattal amelyet a bizottság ad
ki, illetve a Topolya község területén bérautó szállítási tevékenység bejegyzéséről szóló végzéssel, melyet a
hivatalos személy kérésére köteles felmutatni.
28. szakasz
A bérautó-szállítmányozó köteles bejelenteni az illetékes szervnek minden olyan változást, amely a
bérautó szállítmányozás tevékenységének feltételeire vonatkozik a változások bekövetkezésétől számított
három napon belül.
29. szakasz
A bérautóval szállítmányozó a tevékenység kijelentésekor köteles a Topolya község területén való
bérautó-szállítmányozási tevékenység bejegyzéséről szóló végzést az illetékes szervnek visszaadni.
30. szakasz
A bérautó-állomások a bérautók állására elrendelt közlekedési felületek.
A bérautó-állomásoknak előírásos jelekkel, illetve megjelölt felülettel kell rendelkezniük.
31. szakasz
A bérautó-állomásokat Topolya község területén a községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága
jelöli ki, a meghozott településrendezési tervekkel összhangban..
32. szakasz
A bérautóval szállítmányozó a 14. és 15. szakasz szerinti megállóhelyeket nem veheti igénybe.
33. szakasz
A bérautóval való szállítás a bérautó-állomásról kezdődik az utas kihívására és kérésére.
A bérautóval szállítmányozó utasokat vehet fel a bérautó-állomáson kívül azokon a helyeken,
amelyeken a megállás és veszteglés nem tilos, ha az utas megállítja.
A bérautóval szállítmányozó nem veheti igénybe az e szakasz 2. pontjában említett helyeket mint
kiindulópontot az utas kihívására és kérésére.
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34. szakasz
A bérautó-szállítmányozás illetékét az érvényes díjtételek szerint állapítják meg és a szállítmányozó
taximéterén kiírt összeg szerint kell fizetni az igénylő által jelölt helyen.
A bérautóval való szállítmányozás díjtétele tartalmazza a személyi dolgok szállítását is.
A bérautóval szállítmányozó köteles az elvégzett szállítást követően számlát adni ki a
szolgáltatásról, amelynek tartalmaznia kell:
1) a bérautóval szállítmányozó adatait,
2) az elvégzett szolgáltatásról szóló számla sorszámát,
3) a számla kiadásának napját és idejét,
4) a bérautóval való szállítmányozás útját,
5) a bérautóval szállítmányozó taximéteren kijelölt összeget,
6) a bérautóval szállítmányozó aláírását és pecsétjét.
35. szakasz
A bérautóval szállítmányozó a TAXI jelzést köteles levenni a gépkocsiról, amikor nem teljesít
bérautó-szolgálatot.
V. A SZÁLLÍTÁS EGYEDI SZÜKSÉGLETEKRE
36. szakasz
A vállalatok, más jogi személyek, vállalkozók és polgárok, akik A közúti szállításról szóló törvény
értelmében saját szükségleteikre szállítást vesznek, e szállítás végzése során a 14. és 15. szakasz szerinti
megállóhelyeket nem vehetik igénybe.
VI. AZ ELLENŐRZÉS
37. szakasz
E határozat végrehajtása felett az ellenőrzést a kommunális ügyekben illetékes községi igazgatási
szerv gyakorolja.
A határozat végrehajtásának felügyelőségi ellenőrzést a kommunális felügyelőség végzi.
38. szakasz
A felügyelőségi ellenőrzés során a kommunális és közlekedésügyi felügyelő ellenőrzi, hogy a
közúti személyszállítást Topolya község területén az e határozatban megállapított módon és a határozat
rendelkezéseivel összhangban végzik-e. Elrendeli az előírt kötelezettségek teljesítését, kirója és megfizetteti
a helyszíni bírságokat, indítványozza a szabálysértési eljárást és megteszi az egyéb intézkedéseket,
amelyekre felhatalmazása van.
Az egyéb intézkedések foganatosításában a kommunális és közlekedésügyi felügyelő köteles
együttműködni a közúti közlekedés köztársasági felügyelőjével.
VII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
39. szakasz
Szabálysértésért 10.000,00-100.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a vállalat vagy az
egyéb jogi személy, ha:
1) a járatszerű személyállítás végzését bejegyzett és hitelesített menetrend nélkül kezdi meg (7.
szakasz),
2) a bejegyzett és hitelesített menetrend érvényességének tartama alatt a 11. szakasz
rendelkezéseivel ellentétben jár el,
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3) az utasok be- és kiszállására a járatszerű szállításban olyan helyeket vesz igénybe, amelyeket e
határozat nem irányoz elő megállóhelyként (13. szakasz).
4) a különjáratszerű személyszállítást anélkül kezdi meg és végzi, hogy e szállítás végzésével a
Községi Képviselő-testület megbízza (17. szakasz),
5) a különjáratszerű személyszállítás végzése során a megállóhelyek igénybevételében a járatszerű
személyszállítást zavarja (20. szakasz).
Az 1. bekezdés szerinti szabálysértésért 2.500,00-5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a
vállalat, illetve az egyéb jogi személy felelős személye is.
40. szakasz
Szabálysértésért 5.000,00-50.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a vállalkozó, ha:
1) a különjáratszerű személyszállítást anélkül megkezdi és végzi, hogy e szállítás végzésével a
Községi Képviselő-testület megbízza (17. szakasz),
2) a különjáratszerű személyszállítás végzése során a megállóhelyek igénybevételében a járatszerű
személyszállítást zavarja (20. szakasz),
3) a bérautóval való szállítást a 24. és 25. szakasz rendelkezésével ellentétben végzi,
4) a 27. szakasz rendelkezéseivel ellentétben jár el,
5) az előállt változásokat a 28. szakasz szerinti határidőben nem jelenti be,
6) ha a bérautó-szállítmányozási tevékenység kijelentése után nem adja vissza a bejegyzésről szóló
végzést és a bérautó-igazolványt, (29 szakasz),
7) a 32., 33., 34. és 35. szakasz rendelkezésével ellentétben jár el.
41. szakasz
500,00 dinár összegű helyszíni pénzbírság róható ki és szedhető be a természetes személytől, aki a
saját szükségleteire való szállítás végzése során a 36. szakasz rendelkezéseivel ellentétben jár el.
VIII. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
42. szakasz
E határozat hatályba lépésével A Topolya község területén való közúti személyszállításról község
területén szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 96/3. szám) hatályát veszti.
43. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 344-19/2004-I
Topolya
2004.07.01.

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

53.
A tervezésről és építésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 2003/47 szám) 98. és
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/3
szám) 33. szakasza alapján Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. július 1-jei ülésén meghozta e
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HATÁROZATOT
A KISEBB MONTÁZSLÉTESÍTMÉNYEK KÖZTERÜLETRE TELEPÍTÉSÉNEK
KRITÉRIUMAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
E határozat meghatározza a Topolya város és a Topolya községbeli települések közterületeire
telepíthető kisebb montázslétesítményeket, valamint a kisebb montázslétesítmények telepítésének feltételeit
és eltávolításának módját.
2. szakasz
Közterület e határozat értelmében az általános érdekű középületekkel beépített társadalmi építési
telek illetve telekrész és A tervezésről és építésről szóló törvény értelmében vett közterület:
- az utca és a tér, a közút és a járda, a kerékpárút, a közterületeket összekötő lépcső,
- az autóbusz- és vasútállomás és az üzemanyagtöltő-állomás körüli terület, az autóbuszmegállóhely, a bérautó és a közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására szolgáló terület,
- a park, a fasor, a lakóépületek körüli és a közlekedési vonalak és járdák menti nyilvános
zöldterület, az utcai pázsit és fasor, a csapadékvíz-elvezető árok, a települések körüli és a csatornák,
vízfolyások és egyéb vizek menti terület,
- a Topolya község kezelésében levő épületek homlokzata és teteje.
3. szakasz
Közterületre telepíthető kisebb montázslétesítmény e határozat rendelkezései értelmében:
1. A személyes munkával folytatott tevékenységre szolgáló kioszk, montázsbarakk és egyéb kisebb
montázslétesítmény,
2. Az egyéb létesítmény és berendezés (nyári kert, szórakoztató játékok szervezésére szolgáló
létesítmény, montázsemelvény, sátor, vitrin, pult, hűtőberendezés, pattogatott- és főttkukorica, gesztenye és
hasonlók árusitására szolgáló készülék, reklámtábla, panó és világítóreklám, montázspalánk, födém,
nyilvános telefonfülke, labdarúgókapu, kosárlabda-palánk, játszótéri felszerelés és egyéb hasonló
létesítmény és berendezés).
4. szakasz
A 3. szakasz 1. bekezdése szerinti kisebb montázslétesítmények fémből, fából, műanyagból és beton
montázselemekből vagy ezen anyagok és elemek kombinációjából készülhetnek.
A létesítményt a létesítménynél legalább 1,5 m-rel szélesebb, szilárd anyagból (beton, aszfalt, kő
vagy tégla) készült platón kell elhelyezni, amelyet legalább 1,5 m széles út köt össze a járdával.
A létesítmények küllemükkel és esztétikai elemeikkel nem ronthatják a környezet kinézését, hanem
harmonikusan be kell illeszkedniük azon város-, illetve településrész képébe, amelyben felállítják őket.
A kisebb montázslétesítményeknek meg kell felelniük a külön jogszabályok szerinti minimális
közegészségügyi-higiéniai feltételeknek.
5. szakasz
A 3. szakasz szerinti kisebb montázslétesítményeket a településrendezési tervekkel és feltételekkel
összhangban kell felállítani A kisebb montázslétesítmények telepítésének éves programja (a továbbiakban:
Program) szerint, amelyet a topolyai KKt Végrehajtó Bizottsága (a továbbiakban: Végrehajtó Bizottság) hoz
meg, és e Program realizálásának terve szerint, amelyet a Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és
Településtervezési és rendezési Közvállalat (a továbbiakban: Telekrendezési Közvállalat) hoz meg.
A 3. szakasz szerinti kisebb montázslétesítmények Topolya község településeiben a helyi közösség
határozata szerint és a Telekrendezési Közvállalat előzetes egyetértésével állíthatók fel.
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6. szakasz
A 3. szakasz szerinti kisebb montázslétesítmények nem állíthatók fel:
- az útkereszteződéseken és utcasarkokon, ha csökkentik a kilátást és veszélyeztetik a közlekedés és
a gyalogosok biztonságát,
- csatornákon, szakadékokon, kommunális berendezések felett, konténerek, vezetékek aknái és
hasonlók közelében,
- osztályozott utak mellett A közutakról szóló törvényben előírtnál kisebb távolságra,
- ha akadályozzák a szomszédos létesítmények megközelítését és használatát és
- a nyilvános zöldterületeken.
II. A KÖZTERÜLETEK MEGHATÁROZOTT IDŐRE VALÓ BÉRBEADÁSA
7. szakasz
A közterületek meghatározott időre való bérbeadása a 3. szakasz 1. bekezdése szerinti kisebb
montázslétesítmények felállítása céljából árverés, ajánlattételre való nyilvános felhívás és kivételesen
közvetlen megállapodás útján történik, Az építési telekről szóló határozat rendelkezéseivel összhangban.
8. szakasz
Az előző szakasz szerinti eljárás eredménye alapján a Végrehajtó Bizottság Végzést hoz a közterület
meghatározott időre való bérbeadásáról kisebb montázslétesítmény telepítése céljából.
A bérlő legkésőbb a végzés kézbesítésétől számított 15 napon belül köteles a közterület kisebb
montázslétesítmény telepítése céljából való bérletéről szerződést kötni a Telekrendezési Közvállalattal,
illetve Topolya község településeiben a helyi közösséggel.
Az előző bekezdés szerinti szerződés kötelezően tartalmazza:
- a bérbeadásra kerülő közterület adatait,
- a közterület bérbeadásának időtartamát,
- a Telekrendezési Közvállalat és a bérlő kötelezettségeit a telek előzetes előkészítésére és
felszerelésére irányuló munkálatok végrehajtása tekintetében,
- a bérlő azon kötelezettségét, hogy finanszírozza a telek előzetes előkészítésének költségeit, e
költségek összegét és befizetésének határidejét,
- a bérlő kötelezettségeit a bekötőút, a plató és a csatlakozások kiépítése és a tisztaságnak a
létesítmény körüli fenntartása tekintetében,
- a bérletdíj összegét, fizetésének módját és határidejét,
- a telekrendezés díjának A telekrendezési díj szerződésbe foglalásának kritériumairól szóló
határozat szerinti költségek 30%-át kitevő összegét és befizetésének határidejét,
- a szerződés megszűnésének feltételeit és módját illető rendelkezéseket.
9. szakasz
A közterület meghatározott időre, e határozat 3. szakaszának 1. bekezdése szerinti kisebb
montázslétesítmény telepítése céljából közvetlen megállapodás útján kivételesen, abban az esetben adható
bérbe:
1. ha a kisebb montázslétesítménynek ugyanazon lokáció keretében való áthelyezéséről van szó,
2. ha a közterület bérletének időtartama lejárt,
3. ha a közterület olyan személynek történő bérbeadásáról van szó, aki jogügylettel a
montázslétesítmény tulajdonosává vált.
10. szakasz
A közterület közvetlen megállapodás útján történő bérbeadásának az előző szakasz 3. pontja szerinti
esetben az a feltétele, hogy olyan kisebb montázslétesítményről van szó, amelyet a Telekrendezési
Közvállalattal kötött szerződés és az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-,
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Magánvállalkozás- és Vagyonjogügyi Osztály (a továbbiakban: Ügyosztály) engedélye alapján állítottak fel,
azzal, hogy az említett szerződést hatályon kívül kell helyezni, illetve hogy olyan kisebb
montázslétesítményről van szó, amelyet a Végrehajtó Bizottságnak az építési telek ideiglenes használatba
adásáról szóló végzése és a Ügyosztály engedélye alapján állítottak fel, amelyet a korábbi tulajdonos nevére
adtak ki.
11. szakasz
A Végrehajtó Bizottságnak a telek-közterület meghatározott időre, e határozat 3. szakaszának 1.
pontja szerinti montázslétesítmény telepítésére való bérbeadásáról szóló végzésével a közterületet 5 éves
időszakra kell bérbe adni, ha az előző igénybevevőnek történt használatba adás határideje lejárt, illetve
meghatározott időre, az említett 5 éves időszak végéig, ha az előző igénybevevőnek történt használatba adás
határideje nem járt le.
III. A KISEBB MONTÁZSLÉTESÍTMÉNYEK FELÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
12. szakasz
A kisebb montázslétesítmények Topolya városban és Topolya község településeiben telepítési
engedély alapján állíthatók fel, amelyet az ügyosztály a kérvény benyújtásától számított 15 napon belül ad
ki.
13. szakasz
A kérelmezőnek a 3. szakasz 1. bekezdése szerinti kisebb montázslétesítmény telepítésére vonatkozó
engedély kiadása iránti írásbeli kérvényhez csatolnia kell:
1. A Végrehajtó Bizottságnak a közterület meghatározott időre való bérbeadásáról szóló jogerős
végzését,
2. A közterület bérletéről szóló szerződést, amelyet a Telekrendezési Közvállalattal kötött, illetve a
helyi közösséggel, ha a létesítménynek valamely település területére való telepítéséről van szó,
3. A bizonyítékot arról, hogy a montázslétesítményt a Programmal összhangban állítja fel (a
létesítmény típusa illetve kinézésének eszmei terve, a tevékenység fajtája, a létesítmény nagysága és
építőanyagának fajtája),
4. A tervezési-műszaki dokumentációt,
5. A kommunális illeték befizetésének bizonyítékát.
14. szakasz
A kisebb montázslétesítmény a közterület bérleti határidejének letelte előtt is eltávolítható a
közterületről,
- ha a telket a rendezési tervben előirányozott rendeltetésére állítják be,
- ha a telken infrastrukturális munkálatokat kiviteleznek,
- ha a közterület rendeltetése megváltozik,
- ha a kérelmező nem teljesíti a Telekrendezési Közvállalattal kötött szerződésben meghatározott
feltételeket,
- ha a kérelmező nem tesz eleget a minimális közegészségügyi-higiéniai feltételeknek, illetve ha a
kirótt intés ellenére is megbontja és veszélyezteti a köztisztaságot és a környezetet.
15. szakasz
A kérelmező, aki a kisebb montázslétesítmény telepítésére vonatkozó engedélyt megkapta, köteles
azt a telepítési engedély jogerőssé válásától számított 6 hónapon belül felállítani.
Kivételesen, a kérelmező indokolással ellátott keresetére az e szakasz 1. bekezdése szerinti határidő
legfeljebb 1 hónappal meghosszabbítható.
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Ha a létesítményt az e szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti határidőben nem állítják fel, a kisebb
montázslétesítmény telepítésére vonatkozó engedély érvényét veszti, és a Végrehajtó Bizottság a vagyonjogi
szolgálat javaslatára végzést hoz a telek bérbeadásáról szóló végzés hatályon kívül helyezéséről.
16. szakasz
A 3. szakasz 2. bekezdése szerinti egyéb létesítmények és berendezések telepítésére vonatkozó
engedély kiadásának kérelmezője az írásbeli kérvényhez köteles mellékelni:
1. A Telekrendezési Közvállalattal kötött szerződést a közterület bérletéről, illetve a tulajdonjog
bizonyítékát, ha magántulajdonban levő egyéb építési telekről, illetve nem Topolya község használati joga
alá tartozó közterületről van szó,
2. A bizonyítékot arról, hogy az egyéb létesítményt a Programmal összhangban állítja fel (a
létesítmény típusa illetve kinézésének eszmei terve, a tevékenység fajtája, a létesítmény nagysága és
építőanyagának fajtája),
3. A tervezési-műszaki dokumentációt,
4. A kommunális illeték befizetésének bizonyítékát.
17. szakasz
A kisebb montázslétesítmények telepítésére vonatkozó engedélyt végzés formájában kell kiadni,
amely kötelezően tartalmazza a következő adatokat:
- a kérelmező vezeték- és utónevét és címét, illetve elnevezését és székhelyét,
- a létesítmény elnevezését, területét és rendeltetését,
- az engedély érvényességének határidejét (a Végrehajtó Bizottság végzése, illetve a Telekrendezési
Közvállalattal kötött szerződés szerint),
- a kisebb montázslétesítmény felállításának határidejét,
- a létesítmény használatának időszakát,
- a létesítmény eltávolításának kötelezettségét a bérlet határidejének lejárása után, illetve a 14.
szakaszban előirányozott esetekben,
- a létesítmény eltávolításának eljárását és módját a bérlet határidejének letelte után,
- a kérelmező azon kötelezettségét, hogy legalább 3 nappal a kisebb montázslétesítmény felállítása
előtt értesítse erről a községi kommunális felügyelőséget.
A végzés egy példányát az illetékes szerv kézbesíti a Telekrendezési Közvállalatnak és a községi
kommunális felügyelőségnek.
IV. A KISEBB MONTÁZSLÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁNAK ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA
18. szakasz
A kisebb montázslétesítmények tulajdonosai illetve használói kötelesek (törölni) a létesítményeket a
berendezések kifogástalansága és a közegészségügyi-higiéniai és esztétikai követelmények teljesítése
tekintetében kifogástalan állapotban tartani.
19. szakasz
Az előző szakaszban említett személyek kötelesek a létesítmény környékét tisztán tartani a hulladék
gyűjtésére és elszállítására megfelelő felszerelést biztosítani, és a környezetnek a tevékenységükkel való
veszélyeztetését kerülni.
20. szakasz
A kisebb montázslétesítmények csak a telepítési engedélyben megjelölt célokra használhatók, a
közrendnek és nyugalomnak és a közlekedés rendes menetének zavarása nélkül és a kommunális
határozatokban előírt egyéb követelményeknek megfelelően.
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21. szakasz
Tilos a kisebb montázslétesítményeket a telepítési engedélyben kijelölt lokációról másik lokációra
áthelyezni, azok nagyságát, konstrukcióját, kinézését és színét megváltoztatni.
22. szakasz
A létesítmény tulajdonosa köteles a kisebb montázslétesítményt térítésre való jog nélkül, a
kommunális felügyelőség végzésében előirányozott határidőben eltávolítani,
- ha a létesítményt az illetékes szerv engedélye nélkül állította fel,
- ha az engedélyben feltüntetett telepítési határidő lejárt, illetve ha a közterület bérletének határideje
lejárt, vagy ha a telepítési engedély érvényét vesztette,
- ha a telket a tervezett rendeltetésre állítják be vagy a telken kommunális infrastrukturális
munkálatokat végeznek,
- ha a tevékenységet 60, illetve az idényjellegű tevékenységet 30 napnál hosszabb ideig nem végzi,
- ha a telepítési engedélyben meghatározott feltételeket nem teljesíti,
- ha az 5. szakasz szerinti Program a létesítmény kicserélését, illetve más létesítmény felállítását
irányozza elő,
- ha a lokáció megszüntetésére kerül sor.
A kommunális felügyelőségnek a kisebb montázslétesítmény eltávolítását elrendelő végzése ellen a
kézbesítésétől számított 8 napon belül fellebbezés nyújtható be a Végrehajtó Bizottságnak.
23. szakasz
Ha a létesítmény tulajdonosa nem jár el a felügyelő végzése szerint a meghagyott határidőben, a
létesítmény eltávolítását ill. megkezdett munkálatait kényszer útján, harmadik személy közreműködésével
kell végrehajtani, a létesítmény tulajdonosának terhére és költségére.
Az ilyen létesítmény tulajdonosával a telek telepítés előtti állapotának helyreállításával járó
költségeket is meg kell fizettetni.
Ha az engedély nélkül felállított létesítmény csatlakoztatva van a kommunális infrastruktúrára, az
infrastruktúra tulajdonosa köteles annak használatát megakadályozni.
24. szakasz
A kisebb montázslétesítmények kényszer útján való eltávolítását a 22. szakasz szerinti esetekben a
kommunális felügyelőség végzi ilyen teendők ellátására felkészült vállalat bevonásával, amely az eltávolított
létesítmények elhelyezését is biztosítja.
Az eltávolított létesítmény átvétele alkalmával a tulajdonos köteles a létesítmény kényszer útján való
eltávolításának és őrzésének költségeit megfizetni.
25. szakasz
Ha a kényszer útján eltávolított kisebb montázslétesítmény tulajdonosa azt a kényszereltávolítástól
számított 60 napon belül nem veszi át, a Községi Közigazgatás a kényszer útján eltávolított létesítményt
nyilvános árverésen eladja.
A nyilvános árverésen való eladásból befolyó eszközöket az ilyen létesítmény
kényszereltávolításával és őrzésével járó költségek fedezésére kell felhasználni, s ha nem elegendőek, a
különbözetet a kényszer útján eltávolított létesítmény tulajdonosával kell megfizettetni.
26. szakasz
A kényszer útján eltávolított kisebb montázslétesítmény kényszereltávolításának és őrzésének
költségeit az eltávolítást végrehajtó vállalatnak az eltávolításról és őrzésről adott számlája alapján kell
megállapítani.
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A Községi Közigazgatás nem visel felelősséget az áruért és az eltávolításra kerülő kisebb
montázslétesítményben levő készülékek és berendezések esetleges károsodásáért.
V. A FELÜGYELET
27. szakasz
A jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtása feletti felügyeletet a kommunális felügyelőség
gyakorolja.
28. szakasz
A felügyelet gyakorlása keretében a kommunális felügyelő köteles:
1. a kisebb montázslétesítmény kényszereltávolítása esetén, illetve abban az esetben, ha
közvállalatnak vagy más vállalatnak végzéssel meghagyja a közterületen az elkövető szabálysértése nyomán
előállt következmények és károk kiküszöbölését, a szabálysértési eljáráson kívül a költségek
megfizettetésének eljárását is megindítani,
2. a kisebb montázslétesítmények telepítésére vonatkozó engedélyben előírt és megállapított
feltételek teljesítését, illetve azon feltételeket ellenőrizni, amelyekkel az engedélyt kiadták.
VI. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
29. szakasz
Szabálysértésért 10.000,00-100.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha:
- a kisebb montázslétesítményt az e határozat 6. szakasza szerinti feltételekkel ellentétben állítja fel,
- a kisebb montázslétesítményt telepítési engedély nélkül állítja fel (12. szakasz),
- nem tesz eleget e határozat 19., 20. és 21. szakasza szerinti kötelességének,
- nem teljesíti kötelezettségét az e határozat 22. szakasza szerinti esetekben.
E szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 5.000,00-50.000,00 dinárig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
E szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a természetes személy és a jogi személy felelős
személye 2.500,00-5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható.
30. szakasz
Szabálysértésért 10.000,00-100.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jelen határozat 8.
szakasza szerinti vállalat, ha a telket a 8. szakasz szerinti feltételekkel ellentétben adja bérbe.
E szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 2.500,00 – 5.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal
sújtható a jogi személy felelős személye is.
31. szakasz
Szabálysértésért 500,00 dinár összegű helyszíni bírsággal sújtható a természetes személy és a
vállalkozó, ha nem e határozat 19., 20. és 21. szakaszának rendelkezései szerint jár el.
VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
32. szakasz
A kisebb montázslétesítmények telepítési engedéllyel rendelkező tulajdonosai azok használatát e
határozat hatálybalépése után is folytathatják mindaddig, amíg a közterület bérletének határideje nem jár le,
illetve amíg a kommunális felügyelőtől nem kapnak végzést a létesítmény e határozat 23. szakasza szerinti
esetekben való eltávolításáról.
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33. szakasz
E határozat hatálybalépésének napján Az ideiglenes és a kisebb mobil montázslétesítmények
Topolya község területén való telepítésének feltételeiről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja,
97/3 szám) hatályát veszti.
34. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 351-240/2004-I
Topolya,
2004.07.01.

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

54.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9. és 2004/33. szám) 120 szakasza
és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/3
szám) 33. szakaszának 27. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete 2004. július 1-jei ülésén
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ UTCÁK ÉS TEREK
NEVÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
1. szakasz
E határozat szabályozza Topolya község területén (a továbbiakban: község) a települések levő az
utca- és térnevei meghatározásának módját és eljárását.
2. szakasz
A község területén levő utcáknak és tereknek elnevezésük van.
Az új utcák és terek elnevezésére, illetve a meglévők elnevezésének megváltoztatására a javaslatot
Topolya község Képviselő-testületének Utcanévváltoztatási Bizottsága terjeszti elő (a továbbiakban:
Bizottság).
A helyi közösségnek, melyben az utcák és terek elnevezésének megállapítása illetve megváltoztatása
történik, a Bizottsághoz történő ajvaslat előterjesztésekor figyelembe kell vennie a helyi közösség területén
működő egyházak képviselőinek és a helytörténészeknek a véleményét.
Az új utcák és terek elnevezéséről, valamint a már meglévő elnevezések változtatásáról szóló
határozatot Topolya község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozza meg.
3. szakasz
Egyazon lakott település területén azonos elnevezésű utca és tér nem fordulhat elő.
4. szakasz
A Képviselő-testület az utcák és terek elnevezését rendező aktusait, a helyi önkormányzat teendőire
illetékes minisztériumhoz terjeszti elő jóváhagyásra.

Broј 5.

01.07.2004.

СТРАНА 89. OLDAL

2004.07.01.

5. szám

A Képviselő-testület által hozott aktust az utcák és terek nevének megállapításáról illetve
változtatásáról, a helyi önkormányzat teendőire illetékes minisztérium jóváhagyásának napjától kell
alkalmazni.
5. szakasz
Amikor a Képviselő-testület meghatározza az utcák és terek elnevezését, köteles arról az utca és tér
nevének megállapításától illetve változtatásától számított 30 napon belül értesíteni az Ingatlannyilvántartási
Szolgálatot.
6. szakasz
A község területén levő utcák és terek nevének megjelölését a topolyai Ingatlannyilvántartási
Szolgálata végzi. A házszámok megállapításáról, az épületek számozásáról és a települések, utcák és terek
megjelöléséről szóló rendelet rendelkezéseivel összhangban.
Az 1. bekezdésben foglalt megjelölés költségeit a helyi közösségek viselik.
7. szakasz
Ha az utca és tér névváltoztatására került sor, az eddigi táblák a hatályvesztés jeleként , piros színnel
átlósan áthúzva, az új elnevezéstől számított két évig helyükön maradnak, biztosítva a jobb tájékozódást.
8. szakasz
A települések útkereszteződésein, a helyi közösségek közgyűlésének határozata alapján, irányjelző
jelek helyezhetők el az utca nevének megjelölésével..
A jel szövegét és kinézését (színét, típusát, betűk színét és egyéb tartalmát) a Közvállalat Igazgató
Bizottsága határozza meg a Közvállalat által kiírt nyilvános pályázat útján.
9. szakasz
A regionális és helyi utak mellett, melyeken a község területére lehet érkezni, 1,5 m x 2,0 m
nagyságú üdvözlő szövegű táblát kell feállítani.
A tábla szövegét és kinézését az e határozat 8. szakaszának 2. bekezdésével összhangban a
Közvállalat Igazgató Bizottsága határozza meg.
10. szakasz

E Határozat meghozatalával hatályát veszti Az utcák, terek és épületek meghatározásáról és
megjelöléséről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 92/2 szám).
11. szakasz
E határozat a Topolya község Hiv. Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 015-3/2004-I
Topolya
2004.07.01

Bábi Attila s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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55.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 1999/49. és 2001/27. szám) 124.
szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/3
szám) 31. szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004 július
1-jei ülésén, meghozta e
HATÁROZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉBE VALÓ
KÉPVISELŐVÁLASZTÁS VÁLASZTÓEGYSÉGEIRŐL
1. szakasz
Topolya község Képviselő-testületének képviselőit az e határozatban kijelölt választóegységek
választják.
2. szakasz
Képviselőt választó választóegység a község települése, több települése vagy településének része, az
alábbiak szerint:
SorA VÁLASZTÓEGYSÉG NEVE
szám
1.
AZ 1. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

A VÁLASZTÓEGYSÉG KIJELÖLÉSÉVEL
FELÖLELT KÖRZET
Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Bácspalánka
- Kizúr István
- Anna Frank
- Skadar
- Washington
- Csantavéri út az 1-81 számig

2.

A 2. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Zsáki József
- Kiss Ferenc
- Mihajlo Pupin
- Majevica
- Ţikica Jovanović Španac
- Munkás
- Vajdasági brigádok
- Bartók Béla
- Zentai út
- Zentai úti tanyák

3.

A 3. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Durmitor
- Neretva
- Proletár
- Vasa Pelagić
- Matija Gubec
- Dráva
- Belgrád
- Edvard Kardеlj
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- Testvériség
- Iparos
- Boško Buha
- Vasút
- Zrínyi
- Ipar
- Malom
- Rade Konĉar-a 109.és a 90.számtól a végéig
4.

A 4. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Matko Vuković
- Goce Delcsev
- Varga István
- Szerémség
- Ljubljana
- AVNOJ
- Jókai Mór
- Split
- Népfelszabadulás
- Partizán
- Ohrid
- Július 4-e
- Szőlősor
- Sonja Marinković

5.

AZ 5. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Hvár
- Május 9-e
- Virág Balázs
- Paja Jovanović
- Április 20-a
- Október 18-a
- Szőlősori tanyák
- Dalmát
- Nagy József
- Petar Koĉić
- Ognjen Prica
- Timok

6.

A 6. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Thurzó Mihály
- Gavrilo Princip
- Bosa Miliĉević
- Balkán
- Szervo Mihály
- Kún Béla
- Janko Veselinović
- Stevan Sremac
- Csáki Lajos
- Mišić vojvoda
- Gagarin
- Joó Lajos
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- Nasszer
- Isztria
- Alekszandr Puskin
7.

A 7. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Sinkovics József
- Észak
- Moša Pijade
- Pero Segedinac
- Ifjúság
- Lenin a 27.és 14.számtól
- Rade Konĉar az 53-107 és 44-88 számig
- Július 7-e
- Makszim Gorkij

8.

A 8. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Arany János
- Ivan Milutinović
- Pionír
- Jovan Mikić
- Iskola
- Adria
- Titó marsall az 53-115 és a 44-104. számig
- Ibár
- Népfront
- Sumadija
- Liszt Ferenc
- Vardár
- Lenin az 1-25. és 2-12. számig
- Tolsztoj

9.

A 9. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Nikola Tesla
- November 29-e
- Testvériség-egység tér

10.

A 10. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Morava
- Veljko Vlahović
- Đuro Salaj
- Felszabadulás tér
- Ţarko Zrenjanin
- Dózsa György
- Újvidék
- Ady Endre
- Đuro Đaković
- Svetozar Miletić
- JNH
- Párizsi komműn
- Njegoš
- Nemzetiegység
- Vásártér
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11.

A 11. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Becsei út
- Milutin király
- Kraljević Marko
- Téglagyár
- Ivo Andrić
- Kelet
- Csányi Lajos
- Kucserka József
- Október 23-a
- Gombos János
- Vadász
- Dubrovnik
- Zombor
- Zemun
- Oton Ţupanĉić
- Eötvös Loránt
- Becsei úti tanyák

12.

A 12. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Tóth Ferenc
- Csépe Imre
- Május 25-e
- Dimitrije Tucović
- Ivan Goran Kovaĉić
- Dr.Hadzsy János
- Madách Imre
- Kulai út
- Branko Radiĉević
- Engels
- Đuro Jakšić
- Papp Pál
- Hegyesi úti tanyák
- Dózsa György MB körüli tanyák
- Tito marsall az 1-51. és 2-42.számig
- Deĉani
- Bled
- Dusán cár
- Bólyai Farkas
- Zmaj Jovan
- Sutjeska

13.

A 13. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Ivan Meštrović
- Josip Merković
- Kodály Zoltán
- Laza Lazarević
- Drina
- Bosznia
- Bihać
- Milan Stanić
- Marx
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- Zágráb
- Jovan Popović
- Bajsai út
- Ivo Lola Ribar
- Március 8-a
- Balzac
- Kendergyár
- József Attila
- Petőfi brigád
14.

A 14. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Duna
- Rade Konĉar 1-51. és 2-42.
- Harcos
- Május 1-e

15.

A 15. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Moravicai út
- Vladimir Nazor
- Vörös csillag
- Ivan Cankar
- Prešern
- Josip Kraš
- Szövetkezet
- Sava Kovaĉević
- Petőfi Sándor
- Munkabrigádok
- Líka
- Kosovo
- Ivan Maţuranić
- Epres
- Vajdaság
- Bánát
- Petar Drapšin

16.

A 16. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Kupreš
- Baranya
- Ljudevit Posavski
- Bácska
- Kozara
- Élmunkás
- Vladimir Bakarić
- Köztársaság
- Maribor
- Trigláv
- Bolmán

17.

A 17. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Boris Kidriĉ
- Kossuth Lajos
- George Dimitrov
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- Népfelkelés
- Hős Pinki
- Szarajevo
- Táncsics Mihály
18.

A 18. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Topolya település alábbi utcákat felölelő része:
- Markos generális
- Stevan Jovanović
- Vuk Karadţić
- Svetozar Marković
- Krivaja
- Uglješa Mojca
- Nušić
- Fruska Gora
- Sport
- Titó marsall a 117. és 106.számtól a végéig
- Plitvice
- Bezdán
- Varga Gyula

19.

A 19. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Mićunovo és Zobnatica település

20.

A 20. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Bajsa település alábbi utcákat felölelő része:
- Topolyai út
- Malom tér
- Kálvária
- Sáros
- Parlag
- Zákó
- Május 1-e
- Mošorin
- Népfelszabadulás tér
- Titó marsall
- Zöld
- Stefanik
- Szlovák
- Határőr
- Szőlősor
- Új szőlősor
- Putri

21.

A 21. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Bajsa település alábbi utcákat felölelő része:
- Szivaci út
- Moravicai út
- Vízmalom
- Szerb
- Iskola
- Epres I-II
- Testvériség-egység
- Vajdaság
- Mezei
- Kurta
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- Petőfi Sándor
- Proletár
- Kereszt
- Kis
- Új
- Kertalja
- Köztársaság
- Szélső
- Partizán
- Tanyák
22.

A 22. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Pannónia és Srednji Salaš település

23.

A 23. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Gornja Rogatica település

24.

A 24. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Krivaja település

25.

A 25. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Tomislavci és Baĉki Sokolac település

26.

A 26. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Gunaras település alábbi utcákat felölelő része:
- Október 18-a
- Bolmán
- Téglagyár
- Edvard Kardelj
- Dózsa Győrgy
- Kossúth Lajos
- Vadász
- Titó marsall
- Alkotmány
- Ady Endre
- Petőfi Sándor

27.

A 27. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG.

Obornyacsa, Bogaras és Brazlia település, valamint
Gunaras település alábbi utcákat felölelő része:
- Május 25-e
- Ibár
- JNH
- Krivaja
- Magyar
- Ifjúság
- Pionír
- Csépe Imre
- Tanyák

28.

A 28. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Pobeda, Kavilló és Svetićevo település

29.

A 29. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Njegoševo település

30.

A 30. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Pacsér település alábbi utcákat felölelő része
- Vasút
- Egyenes
- Szlovén
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- Rövid
- Moravicai
- Boris Kidriĉ
- Petőfi brigád
- Lenin az 1-17. és 2-22.számig
- Baranya
- Bolmán
- Adria
- Partizán
- Horvát
- Bajai
- Mellék
- Dózsa Győrgy
- Sport
- Duna
- Svetozar Marković
- Batina
- Munkás
- Csonoplya
- Szerb
- Kozara
- Szűk
- Köztársaság tér
- Aleksa Šantić
- Földműves
- Fruška Gora
- Temető
31.

A 31. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Pacsér település alábbi utcákat felölelő része:
- Takovó
- Branko Radiĉević
- Kordun
- Bakarai
- Száva
- J.Jovanović Zmaj
- Felszabadulás tér
- Đura Jakšić
- Vuk Karadţić
- Kosovo
- Vajdaság
- Szerémség
- Jovan Mikić
- Bunyevác
- Svetozar Miletić
- Proletár
- Szélső
- Njegoš
- Bajmoki út
- Szabadkai út
- Lenin a 19. és 24. számtól a végéig
- Falazott

5. szám
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- Magas
- Ivo Lola Ribar
- Laza Kostić
- Paraszt
- Bácska
- Szőlősor
- Titó marsall tér
- Mezei
32.

A 32. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Pacsér település alábbi utcákat felölelő része:
- Malom
- Iskola
- Joó Lajos
- Testvériség-egység
- Zöld
- Magyar
- József Attila
- Masarik
- Farkas völgy
- Belgrad
- Sáros
- Zombor
- Pannon
- Makai
- Papp Pál
- Joša Tomić
- Kis
- Fennsíki
- Hideg
- Putri
- Zenta
- Bánát
- Tanyák

33.

A 33. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Moravica település alábbi utcákat felölelő része:
- Szabó Dániel
- József Attila
- Perdó völgy
- JNH
- Testveriség-egység
- Orgona
- Posta
- Pacséri út
- Dragity István
- Zsákutca
- Park
- Düllő
- Epres
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34.

A 34. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Moravica település alábbi utcákat felölelő része:
- Boris Kidriĉ
- Mesterköz
- Szabadkai út
- Papp Dániel
- Szervó Mihály
- Marx
- Alkotmány
- Kiss Ferenc
- Pionír
- Topolyai út
- Keleti
- Papp Pál

35.

A 35. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Moravica település alábbi utcákat felölelő része:
- Felszabadulás
- Csáki Lajos
- Újvidéki
- Ivo Lola Ribar
- Május 1-e
- Köztársaság
- Március 8-a
- Magyar
- Proletár
- Október 18-a
- November 29-e
- Nyári
- Győzelem
- Nikola Tesla
- Lenin
- Tanyák

36.

A 36. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Moravica település alábbi utcákat felölelő része:
- Ady Endre
- Kendergyár
- Arany János
- Sólyaköz
- Ongai völgy
- Ifjúság
- Bajsai út
- Órásköz
- Vajdasági
- Belgrádi

37.

A 37. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Moravica település alábbi utcákat felölelő része:
- Iskola
- Rövid
- Harcos
- Brigád
- Vasút
- Tito marsall
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- Szegénytelep
- Bolmán
- Árok
- Völgy
- Újsor
- Nyugati
- Kőbánya
- Záki József
38.

A 38. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Moravica település alábbi utcákat felölelő része:
- Kovács Gyula
- Népfront
- Petőfi Sándor
- Gyepszél
- Temető
- Szőlősor
- Partizán
- Domb
- Kis
- Rohammunkás
- Duna
- Dózsa György
- Haladás

39.

A 39. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Zentagunaras település alábbi utcákat felölelő része:
- Július 7-e
- Ady Endre
- Edvard Kardelj
- Kodály Zoltán
- Kossúth Lajos
- Moša Pijade
- Petőfi Sándor
- Tanyák
- Tornyosi út az 1-44.számig
- Vladimir Nazor
- Oktober 18-a
- Május 1-e
- Népfront
- Park

40.

A 40. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

Zentagunaras település alábbi utcákat felölelő része:
- Tornjosi út a 45.és 46. számtól a végéig
- Május 13-a
- Boris Kidriĉ
- Testvériség-egység
- JNH
- Lenin
- Matija Gubec
- Felszabadulás

41.

A 41. SZÁMÚ VÁLASZTÓEGYSÉG

KaraĊorĊevo és Mali Beograd település
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3. szakasz
Minden választóegység egy képviselőt választ.
4. szakasz
E határozat hatálybalépésének napján A Topolya község Képviselő-testületébe való
képviselőválasztás választóegységeiről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/1 szám)
hatályát vszti.
5. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 013-36/2004-I
Topolya
2004.07.01.

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

56.
A Pro Urbe-díj alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/10 szám) 5. és
Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/3
szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. július 1-jei ülésén, meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A 2004. ÉVI PRO URBE-DÍJ ODAÍTÉLÉSÉRŐL
I.
A Pro Urbe-díjat a 2004. évben a következő természetes és jogi személyeknek ítéljük oda:
1. A topolyai Vuk Stefanović Karadţić Szerb Művelődési Központnak és a topolyai Kodály Zoltán
Magyar Művelődési Központnak
2. A topolyai Petőfi Sándor Cserkészcsapatnak
3. Rind István topolyai fényképésznek.
II.
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 17-2/2004
Topolya,
2004.07.01.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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57.
A Szerb Köztársaság tulajdonban levő eszközökről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye”, 95/53, 96/3,
96/54 és 97/32 szám) 15. szakasza és Topolya község Statútumának (Topolya Község Hiv. Lapja, 2002/6,
2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/2 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a
2004. július 1-jei ülésén, meghozta e

HATÁROZATOT
AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ INGATLANOK KEZELÉSÉNEK ÉS
IGAZGATÁSÁNAK SZERVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Az állami tulajdonban levő ingatlanok kezelésének és igazgatásának szervezéséről szóló határozat
(Topolya község Hiv. Lapja 97/5. szám) 15. szakaszában új 2. bekezdést kell beiktatni:
“Az ingatlanok bérbe adhatók legfeljebb 20 évre.”
2. szakasz

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 404-18/2004-I
Topolya
2004.07.01.

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

58.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/9 és 2004/33 szám) 30., 79.
és 86. és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4
és 2004/3 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004. július 1-jei ülésén,
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz
A helyi kommunális illetékekről szóló határozatban (Topolya község Hiv. Lapja 2003/5 szám) az 5.
szakasz az 1. után az alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki::
“Nem kell helyi kommunális illetéket fizetni politikai pártok, társadalmi szervezetek, polgárok
egyesületei, humanitárius szervezetek, művelődési szervezetek és sportegyesületek és klubok jogainak,
tárgyainak és szolgáltatásainak igénybevétele után.”
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2. szakasz
E Határozat Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 434-49/2004-I
Topolya
2004.07.01.

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

59.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK. Hiv. Közlönye 2002/9 és 2004/33. szám) 120.
szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és
2004/3 szám) 33. szakaszának 27. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete 2004. július 1-jei
ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
TOPOLYAI UTCANEVEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
I.
Megállapítjuk, hogy Topolyán egyes utcanevek az alábbiak szerint változnak:
1. Az eddigi BORIS KIDRIĈ utca SZÉLES utca lesz,
2. Az eddigi RADE KONĈAR utca FŐ utca lesz,
3. Az eddigi NÉPFELSZABADÍTÓ utca CORVIN MÁTYÁS utca lesz,
4. Az eddigi NAGY JÓZSEF utca SZENT ISTVÁN utca lesz,
5. Az eddigi TESTVÉRISÉG EGYSÉG tér DR ZORAN ĐINĐIĆ tér lesz
6. Az eddigi MOŠA PIJADE utca SZENT SZÁVA utca lesz,
7. Az eddigi ĐURO ĐAKOVIĆ utca RÓZSA utca lesz,
8. Az eddigi ŢARKO ZRENJANIN utca LILIOM utca lesz,
9. Az eddigi OGNJEN PRICA utca KASZAKOCS utca lesz,
10. Az eddigi PAPP PÁL utca KÁRPÁT utca lesz,
11. Az eddigi NOVEMBER 29-E utca VID NAPJA utca lesz,
12. Az eddigi GEORGI DIMITROV utca DR ALEKSANDAR ŠIJAĈIĆ utca lesz,
13. Az eddigi GENERAL MARKOS utca DEÁK FERENC utca lesz,
14. Az eddigi PETAR DRAPŠIN utca II. RÁKÓCZI FERENC utca lesz,
15. Az eddigi AVNOJ utca KURTA utca lesz,
16. Az eddigi APRILIS 20-A utca FEHÉR FERENC utca lesz,
17. Az eddigi OKTÓBER 18-A utca VIOLA utca lesz,
18. Аz eddigi DR. VLADIMIR BAKARIĆ uca SZÉP utca lesz,
19. Az eddigi ĐURO SALAJ utca STEFAN NEMANJA utca lesz,
20. Az eddigi MÁJUS 25-E utca SINĐELIĆ VAJDA utca lesz,
21. Az eddigi OKTÓBER 23-A utca PAJZS utca lesz,
22. Az eddigi JNH utca ANDRÉ ISTVÁN utca lesz,
23. Az eddigi MILAN STANIĆ utca CSIZOVSZKI FERENC utca lesz,
24. Аz eddigi DR HADŢI JANOŠ utca DR HADZSY JÁNOS TÉR lesz,
25. Az eddigi MATKO VUKOVIĆ utca HAJDUK VELJKO utca lesz,
26. Az eddigi VARGA GYULA utca FECSKE utca lesz,
27. Az eddigi JÚLIUS 4-E uca ATTILA utca lesz,
28. Az eddigi PIONÍR utca ÁCS JÓZSEF utca lesz,
29. Az eddigi FELSZABADULÁS tér SZENT ILLÉS tér lesz,
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30. Az eddigi NÉPFELKELÉS utca MEREDEK utca lesz,
31. Az eddigi NÉPFRONT utca VIRÁG utca lesz,
32. Az eddigi NEMZETI EGYSÉG utca ORGONA utca lesz.
II.
A jogi személyek kötelesek az általános aktusaikat e végzés hatálybalépésétől számított 2 (két) éven
belül e végzéssel összehangolni.
A polgárok a személyi okmányaikat folyamatosan hangolják össze e végzéssel, a személyi
okmányaik cserélése alkalmával.
III.
E Végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép
hatályba, és a helyi önkormányzatok ügyeiben illetékes minisztérium jóváhagyását követően válik
alkalmazhatóvá.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 015-2/2004-I
Topolya
2004.07.01.

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

60.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK. Hiv. Közlönye 2002/9 és 2004/33. szám) 120.
szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és
2004/3 szám) 33. szakaszának 27. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete 2004. július 1-jei
ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
MORAVICAI UTCANEVEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
I.
Megállapítjuk, hogy Moravicán egyes utcanevek az alábbiak szerint változnak::
1. Az eddigi VAJDASÁG utca ÁRPÁD utca lesz,
2. Az eddigi SZERVÓ MIHÁLY utca TELEFONOS utca lesz,
3. Az eddigi HALADÁS utca KARCAGI utca lesz,
4. Az eddigi PUTRI utca ÚJ SOR utca lesz.
II.
A jogi személyek kötelesek az általános aktusaikat e végzés hatálybalépésétől számított 2 (két) éven
belül e végzéssel összehangolni.
A polgárok a személyi okmányaikat folyamatosan hangolják össze e végzéssel, a személyi
okmányaik cserélése alkalmával.
III.
E Végzés Topolya község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép
hatályba, és a helyi önkormányzatok ügyeiben illetékes minisztérium jóváhagyását követően válik
alkalmazhatóvá.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 015-1/2004-I
Topolya
2004.07.01.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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61.
A tűzvédelmi törvény (SzSzK Hivatalos Közlönye, 88/37 szám) 3. és 19. szakasza, A
mezőgazdaságra vonatkozó külön tűzvédelmi intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzat rendelkezései
(SzSzK Hiv. Közlönye 84/27 szám) és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja
2002/6, 2002/10 és 2002/12 2004/3 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2004.
2004. július l-jei ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A 2004. ÉVI ARATÁSI MUNKÁLATOKAT ÉS AZ ARATÁS IDEJÉN ESEDÉKES TŰZVÉDELMI
TEENDŐKET EGYEZTETŐ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKÍTÁSÁRÓL
I.
Az aratási munkálatoknak és a gabonafélék tűzvédelmének a mezőgazdasági vállalatokban, a
földművesszövetkezetekben és a község területén való összehangolása céljából megalakítjuk A 2004. Évi
Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskart (a
továbbiakban: Törzskar).
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A Törzskar tagjai:
Samardţić Ljubomir, szabadkai BT – elnök
Vukosavljević Ţivojin, Mezőgazdaságfejlesztési Intézet – tag
Traţivuk Sava, szabadkai BT – tag
Boţanić Milan, Krivaja MV – tag
Rudović Veliša, Pobeda MV – tag
Ostojić Boško, Panonija MTK – tag
Raiĉević Andrija, Zobnatica Rt – tag
Kuruc Tibor, Moravica, MIK – tag
Somogyi Sándor, Moravica Fsz – tag
Dolmagić Musa, Orahovó Rt – tag
Kaćanski Milorad, Bajsa MV – tag
Saša Janjić, Dózsa György Rt – tag
Ivanišević Milan, Ţitko Rt – tag
Bulatović Radomir, N. Sad Biztositási Rt – tag
Petković Milimir, Njegoševo MV – tag
Bábi Lajos, Bácska Fsz – tag
Ĉović Dane, Agrobaĉka Rt – tag
Vuĉković Slobodan, Községi Közigazgatás – tag.
III.

-

A Törzskar feladata és kötelessége az, hogy:
megszervezze és összehangolja az aratási munkálatokat Topolya község területén,
begyűjtse az adatokat az aratási területről,
felmérje az össz raktárkapacitásokat a község területén,
megszervezze az előirányozott tűzvédelmi intézkedések végrehajtását,
elrendeljen egyéb védelmi intézkedéseket is a község területén, ha úgy értékeli, hogy az előirt
intézkedések nem elegendőek,
meghozza a gabonafélék érésének és aratásának idejére szóló tűzvédelmi tervet,
megszervezze az állandó ügyeletet a tűzoltóegységekben,
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megszervezze a figyelő szolgálatot az erre alkalmas helyeken,
megszervezze a mezőőri szolgálatot azokban a körzetekben, amelyekben ezt szükségesnek tartják,
megszervezze az összekötő és jelentő szolgálatot,
megszervezze az előirt és az elrendelt tűzvédelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzését,
az aratás befejezése után elemezze a Törzskar munkáját, a megelőző intézkedések végrehajtásának
sikerességét és a munkája során észlelet hiányosságokat.
IV.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-26/2004-IV
Topolya,
2004.07.01.

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

62.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK. Hiv. Közlönye, 1999/49 –s 2001/27. szám) 130. és A
választási bizottságokról szóló törvény (SzK. Hiv. Közlönye, 2002/33. szám) 14. szakaszának 1. bekezdése
és Topolya község Statútuma (Topolya község Hiv. lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/3
szám) 33. szakaszának 28. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2004 július 1-jei ülésén,
meghozta a következő
VÉGZÉST
A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELE ELNÖKÉNEK,
TITKÁRÁNAK ÉS TAGJAINAK, VALAMINT HELYETTESEINEK A KINEVEZÉSÉRŐL
SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I.
A Községi Választási Bizottság állandó összetétele elnökének, titkárának és tagjainak, valamint
helyetteseinek a kinevezéséről szóló végzés (Topolya község Hiv. Lapja, 2004/1. szám) 1. pontjának 6.
sorszáma után 7. és 8. sorszámot kell beiktatni:
„7. FEKETE ILDIKÓ, okl. közgazdász, tag,
CSABAI VALÉRIA, okl. közgazdász, helyettes tag
8. BOŢANA KLJAKIĆ, okl. jogász, tag,
BILJANA SEKULIĆ, okl. jogász, helyettes tag
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.”

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-28/2004-I
Topolya
2004.07.01.

Bábi Attila, s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke
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63.
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, 2002/12, 2003/4 és 2004/3.
szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2004. július 1-jei 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
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 és 2003/8 szám) II.
pontjának: 3. alpontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Kiskároly Zoltán okl. műépítészmérnök – tag”.
II.
E végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-29/2004-I
Topolya,
2004.07.01.

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

64.
A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2003/47 szám) 46., A topolyai BT-01
OMV üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum részletes rendezési tervének elkészítéséről szóló
határozat meghozatalával való megbízásról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2003/8. szám) 1., és
Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 33.
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2004. június 8-i ülésén,
meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A TOPOLYAI BT-01 OMV ÜZEMANYAGTÖLTŐ-ÁLLOMÁS ÉS ÜZLETKOMPLEXUM
RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVE KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
El kell készíteni A topolyai BT-01 OMV üzemanyagtöltő-állomás és üzletkomplexum részletes
rendezési tervének (Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/1 szám) kiegészítését (a továbbiakban: részletes
terv kiegészítése), Az E-75-ös Szabadka-Belgrád autópálya infrastrukturális korridorjának területi tervével
(SzK Hiv. Közlönye, 03/69 szám) összhangban.
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2. szakasz
A részletes rendezési tervvel felölelt terület határai magukban foglalják az autópálya infrastrukturális
korridorjához tartozó társadalmi telket, amelyen a 4711/2 sz. parcellán épült parkolóhely és az autópálya
jobboldali sávjára vezető bekötő út, a 4311/3, 4935, 4731, 4927, 4919, 4910, és 7311 sz. parcellán áthaladó
R-108 regionális út, valamint a 4915/1, 4915/2, 4915/3, 4925 és 4926 sz. parcellán áthaladó határutak részei
vannak. E határok úgyszintén magukban foglalják a következő egyéb építési telket: a 3117, 3116, 3115,
3114, 3113, 3112, 3111/1, 3110/1, 3109, 3108/2 és 3108/3 sz. parcellákat (amelyeken a tervezett bekötő
villanyvezeték halad át) és a 3018/1 és 3018/2 sz. parcellát (amelyeken a tervezett tartalmak épülnek) a
topolyai kataszteri községben.
3. szakasz
A részletes terv kiegészítése elkészítésének határideje A részletes terv kiegészítésének elkészítéséről
szóló határozat meghozatalától számított legfeljebb 30 munkanap.
4. szakasz
A részletes terv kiegészítésének kidolgozásával Szabadka község Településtervezési, -Építési és
-Rendezési Közvállalatát bízzuk meg.

5. szakasz
A részletes terv kiegészítésének kidolgozására az eszközöket összesen 237.600,00 dinár összegben a
belgrádi OMV Jugoslavija Kft. biztosítja.
6. szakasz
E határozat alkotó része A Szabadka-Belgrád autópálya 53+750 kilóméterszervlénye melletti
topolyai üzemanyagtöltő- és pihenőállomás részletes rendezési tervét kiegészítő terv kidolgozásának
programja.
7. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG
Szám: 350-7/04-I
Topolya,
2004.06.08.

Mr. Szombathy Zoltán s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

65.
Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7 szám) 65., és A topolyai Községi
Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 93/6,
97/3 és 2000/5 szám) 12. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága a
2004.06.24-i 13. ülésén, meghozta e
SZABÁLYZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉGBELI POLGÁROK EGYESÜLETEINEK TÁMOGATÁSÁRÓL
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
E Szabályzat a topolyai községi költségvetés polgárok egyesületeinek tevékenységére szánt eszközei
odaítélésének módját és eljárását és a támogatásra való jog érvényesítésének feltételeit szabályozza.
2. szakasz
Az 1. szakasz szerinti eszközöket a polgárok egyesületei azzal a feltétellel vehetik igénybe,
- hogy az illetékes állami szervnél be vannak jegyezve,
- hogy székhelyük Topolya község területén van és
- hogy jogi személy számlájának megnyitásáról és vezetéséről szerződésük van.
3. szakasz
A támogatásra szolgáló eszközöket a község pénzügyi terve alapján a Községi Költségvetésből kell
biztosítani.
Az eszközöket évente egyszer kell elosztani.
Az eszközök elosztásáról az igénybevevőket a folyó év januárjának végéig kell értesíteni.
4. szakasz
A támogatás összegét egy-egy évre a Községi Képviselő Testület Végrehajtó Bizottsága által
kinevezett külön bizottság állapítja meg.
A Bizottságot a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának 3 tagja és a polgárok
egyesületei képviselőinek sorából 4 tag alkotja.
A bizottság megbízatási ideje 2 év.
A támogatás összegét a fentebb említett Bizottság a polgárok egyesületének jelentése és
munkaprogramja alapján pontozással állapítja meg.
5. szakasz
A támogatásra való jogot az igénybevevő kérvénnyel érvényesíti, amelyet a Községi Képviselőtestület Végrehajtó Bizottságának nyújt be október 31-éig, a támogatásra való jognak a következő évre való
érvényesítése céljából.
A kérvényhez csatolni kell:
- az állami szervnek az egyesület bejegyzéséről szóló végzését,
- az előző évi munkáról szóló jelentést,
- a támogatásra való jog érvényesítése iránti kérvénnyel felölelt év munkaprogramját.
6. szakasz
Az egyes igénybevevőket megillető támogatás összegének meghatározásakor a következő
paramétereket kell pontozni:
1. Az egyesület társadalmi jelentőségét,
2. Az aktív tagok számát,
3. Az aktív tagok közé tartozó fiatalok számát,
4. Az egyesület munkaprogramját,
5. Az évi akciók számát,
6. A fiatalokkal való foglalkozást,
7. Az egyesület által elért eredményeket.
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II. AZ EGYESÜLET TÁRSADALMI JELENTŐSÉGE
7. szakasz
Az egyesület társadalmi jelentőségét a bizottság az egyesület elért eredményei és humanitárius
akciói és céljai alapján 10-ig terjedő pontszámmal értékeli.
III. AZ AKTÍV TAGOK SZÁMA
8. szakasz
Az aktív tagok száma alatt az egyesületbe betagosodott és annak munkájában a jelentésbeli évben
aktívan részt vett összes természetes személyek száma értendő. Az aktív tagok száma alapján elérhető össz
pontszámot az igénybevevő összes tagjai számának 0,3-as szorzószámmal való szorzásával kell
megállapítani.
IV. AZ EGYESÜLET MUNKAPROGRAMJA
9. szakasz
A jog igénybevevőjének részletesen kidolgozott munkaprogramot kell benyújtania arra az évre,
amelyre a támogatást kéri.
A programot az általánosan elfogadott társadalmi értékek mércéi alapján 10-ig terjedő pontszámmal
kell értékelni.
V. AZ ÉVI AKCIÓK SZÁMA
10. szakasz
Az egyesület évi akciói számának értékelésekor figyelembe kell venni ezen akciók tömegességét,
illetve az egyesület ezen akciókban résztvett tagjainak számát, valamint ezen akcióknak a közvéleményre
gyakorolt hatását is.
Az elérhető pontok száma e paraméter alapján 10-ig tejed.
VI. A FIATALOKKAL VALÓ FOGLALKOZÁS
11. szakasz
E paraméter (feltétel) értékelésekor a 30 évesnél fiatalabb aktív tagok számát kell figyelembe venni.
A lehetséges pontszám 10-ig terjed.
VII. AZ ELÉRT EREDMÉNYEK
12. szakasz
Az elért eredményeket a bizottság oklevél, társadalmi elismerés, az egyesület akcióinak érzékelhető
következményei, vagy az emberek által az egyesület tevékenységének köszönhetően megvalósított
humanitárius és hasonló értékek alapján bírálja el.
Az elérhető pontszám 10-ig terjed.
13. szakasz
Egy egy igénybevevő támogatásának összegét a 6. szakasz szerinti paraméterek alapján elért össz
pontszámának a pont értékével való szorzásával kell megállapítani.
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A pont értékét az összesen biztosított eszközöknek a 6. szakasz szerinti paraméterek alapján
valamennyi igénybevevő által együttesen megvalósított pontok számával való osztásával kell megállapítani.
14. szakasz
A bizottságnak a polgárok egyesületei támogatásának összegeiről szóló határozatát jóváhagyásra
meg kell küldeni a Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságának.
A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága általi jóváhagyása után a támogatások
összegéről szóló határozatot végrehajtásra meg kell küldeni a Községi Közigazgatás – Társadalmi
Tevékenységügyi, Általános Igazgatási, Közszolgálati és Jogsegélyszolgáltatási Osztályának.
15. szakasz
E Szabályzat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és
2004.07.1-jén válik alkalmazhatóvá.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BZOTTSÁG
Szám: 110-21/2004-I
Topolya,
2004.06.24.

Mr. Szombathy Zoltán s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

66.
Az építési telekről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2003/2 szám) 25., és A Községi
Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja 93/6, 97/3 és 2000/5
szám) 13. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2004. május
19-i ülésén, meghozta e
VÉGZÉST
AZ ÉPÍTÉSI TELEK BÉRBEADÁSÁNAK NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉT LEFOLYTATÓ
BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Megalakítjuk az építési telek bérbeadásának nyilvános árverését lefolytató bizottságot (a
továbbiakban: Bizottság).
II.
Kinevezzük a Bizottság tagjait, az alábbiak szerint:
1. Balanyi János – elnök,
2. Szedlár Péter – elnökhelyettes,
3. Kovács Tibor – tag,
4. Fenyvesi Anica – helyettes tag,
5. Miklós Kornélia – tag,
6. Barát Anikó – helyettes tag.
III.
A Bizottság lefolytatja az építési telek bérbeadására irányuló nyilvános árverés és nyilvános
felhívással való ajánlatgyűjtés eljárását Az építési telekről szóló törvénnyel és határozattal összhangban.
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Az ügyintézési és technikai teendőket a Bizottság szükségleteire a Telekrendezési Kv szakszolgálata
látja el.
IV.
E Végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 02-23/2004
Topolya
2004.05.19.

Mr. Szombathy Zoltán s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

67.
A Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottságáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja
92/8, 97/3 és 2000/5) 12., és Az állami tulajdonban levő eszközök használóinál választott, kinevezett vagy
foglalkoztatott személyként dolgozók lakáskérdéseinek megoldásáról szóló rendelet (SzK Hivatalos
Közlönye 2002/41 szám) 52. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó
Bizottsága, meghozta e
VÉGZÉST
SZOLGÁLATI LAKÁS KIJELÖLÉSÉRŐL
I.
Az a topolyai Bajsai út 21. hsz. alatti lakás, amelyet a topolyai – városi k.k. a 4701 sz.
ingatlannyilvántartási lapon 6813 parcellaszám alatt tart nyilván (területe 51 m2) és a topolyai Községi
Közigazgatási ügyviteli épületének – levéltárának keretébe tartozik, szolgálati lakás.
II.
A végzés I. pontja szerinti szolgálati lakás használata az ügyviteli-levéltári épület, valamint a vele és
a szolgálati lakással egységes egészet alkotó udvar gondozásával és fenntartásával kapcsolatos teendők és
feladatok ellátásához kötődik.
III.
A végzés I. pontja szerinti szolgálati lakást a topolyai Községi Közigazgatásban munkaviszonyban
levő személyek használhatják átmenetileg, amíg a végzés 2. pontjában megállapított teendőket és feladatokat
ellátják.
IV.
A végzés I. pontja szerinti szolgálati lakást hírdetés útján, A topolyai községi szervekben és Községi
Közigazgatásban választott, kinevezett vagy foglalkoztatott személyként dolgozók lakásszükségleteinek
megoldására vonatkozó feltételeket részletesebben megállapító szabályzat rendelkezéseivel összhangban kell
használatba adni.
V.
A szolgálati lakás használatának feltételeit és módját részletesebben a Községi Közigazgatás és a
lakáshasználó által kötött szerződésben kell szabályozni.
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VI.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Szám: 360-6/2004
Topolya
2004.06.01.

Mr. Szombathy Zoltán s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

68.
A menekültekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 92/18 szám) 5. szakaszának
3. bekezdése, A menekültek ellátásáról szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 92/20, 93/70,
93/105, 94/8 és 94/22 szám) 3. szakasza és Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottsága
ügyrendjének (Topolya község Hivatalos Lapja, 95/1 és 95/4 szám) 10. szakasza alapján a Végrehajtó
Bizottság a 2004. június 15-i 12. ülésén meghozta e
VÉGZÉST
A MENEKÜLT, ELÜLDÖZÖTT ÉS BELFÖLDÖN SZÉTTELEPÜLT SZEMÉLYEKRŐL
GONDOSKODÓ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I.
A Menekült, Elüldözött és Belföldön Széttelepült Személyekről Gondoskodó Községi Törzskar (a
továbbiakban: Törzskar) megalakításáról szóló végzés az l. sorszám alatt a
„Dudaš Aleksandar, a VB elnöke – elnök” szavak helyett a
„Mr. Szombathy Zoltán, a VB elnöke – elnök” és a 4. sorszám alatt a
„Vuĉić Milut, a Menekültbiztosi Hivatal megbízottja – tag” szavak helyett a
„Holovics Gábor, a Menekültbiztosi Hivatal megbízottja – tag” szavakkal egészül ki.

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

TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG
Szám: 02-27/2004-I
Topolya,
2004.06.15.

Mr. Szombathy Zoltán s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke
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69.
A Közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény ("Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 2000/25 szám) 27., A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapításáról szóló határozat
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/10, 2002/6 és 2002/10 szám) 14. és Topolya község statútumának
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/3 szám) 33. szakasza alapján,
Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága 2004. június 15-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAINAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
Jóváhagyjuk a lakpkiadó tevékenység és a kábeltelevízió és a rádió műsora keretében nyújtott
reklám- és gazdasági propaganda szolgáltatások díjait, az alábbiak szerint:
1. A LAPKIADÓ TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN:
a) ELSŐ OLDAL - 5 x 3 cm-es reklámcimke
b) UTOLSÓ OLDAL - 5 x 3 cm-es reklámcimke
c) BELSŐ OLDALAK:
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
1/16 oldal
1/32 oldal
d) In memoriam

1.200,00 dinár + forgalmi adó
800,00 dinár + fa
8.250,00 dinár + fa
4.800,00 dinár + fa
2.700,00 dinár + fa
1.500,00 dinár + fa
900,00 dinár + fa
525,00 dinár + fa
350,00 dinár + fa

2. REKLÁM- ÉS PROPAGANDASZOLGÁLTATÁSOK TELEVÍZIÓ RÉVÉN:
a) HETI KÉPES HÍRDETÉS
1.000,00 dinár + fa
b) APRÓHÍRDETÉS NAPONTA 20 ALKALOMMAL
100,00 dinár + fa
c) SZÖVEGES ÜDVÖZLET 3 NAPON ÁT
100,00 dinár + fa
d) KÉPES ÜDVÖZLET 3 NAPON ÁT
150,00 dinár + fa
e) IN MEMORIAM
100,00 dinár + fa
f) SPOT KÉSZÍTÉSE
3.500,00 dinár + fa
3. REKLÁM- ÉS PROPAGANDASZOLGÁLTATÁSOK RÁDIÓ RÉVÉN:
a) REKLÁM NAPI 25 MÁSODPERCIG, SZERB ÉS MAGYAR
NYELVEN 1+1 HETENTE
b) RIPOTSZOLGÁLTATÁS (3 PERCIG)
c) ZENEI JÓKÍVÁNSÁG
d) APRÓHÍRDETÉS 15 SZÓIG (2 NYELV – 1 NAP)
Évre szóló szerződésnél bármely médiumban, engedmény adható.

1.200,00+fa
900,00+fa
100,00+fa
50,00+fa.

III.
E végzést 2004.06.15-étől kell alkalmazni és közzé kell tenni Topolya község Hivatalos lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG
Szám: 38-4/2004
Topolya,
2004.06.15.

Mr. Szombathy Zoltán s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

Broј 5.

01.07.2004.

СТРАНА 115. OLDAL

2004.07.01.

5. szám

70.
A telekrendezési díj szerződésbe foglalásának kritériumairól szóló határozat (Topolya község
Hivatalos Lapja, 2003/12 szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és A Végrehajtó Bizottságról szóló határozat
(Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 97/3 és 2000/5 szám) 13. szakasza alapján, Topolya község
Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2004. június 24-i ülésén, meghozta a következő
ZÁRÓHATÁROZATOT
A TELEKRENDEZÉSI DÍJNAK A KÖZSÉG FEJLESZTÉSE SZEMPONTJÁBÓL
KIEMELT ÉRDEKŰ LÉTESÍTMÉNY UTÁNI FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSRŐL
I.
A telekrendezési díj 0,00 mértékű korrekciós szorzószámát határozzuk meg, illetve fizetése alól
mentesítjük Topolya község területén a Topolyai SAT-TRAKT kábelinternet és tévérendszerek telepítését,
mint a község fejlesztésére nézve kiemelt érdekű tevékenységet végző vállalatot.
II
E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG
Szám: 418-3/2004-I
Topolya,
2004.06.24.

Mr. Szombathy Zoltán s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke

71.
A Végrehajtó Bizottságról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 97/3 és 2000/5
szám) 13. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2004. június
24-i ülésén, meghozta a következő
ZÁRÓHATÁROZATOT
A FÖLDTERÜLETEKNEK IPARI LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL
VALÓ FELVÁSÁRLÁSÁRÓL ÉS VÉTELÁRÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
SZÓLÓ ZÁRÓHATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
I.
A földterületeknek ipari létesítmények építése céljából való felvásárlásáról és vételárának
meghatározásáról szóló záróhatározatot (Topolya község Hivatalos Lapja, 2003/7 szám) hatályon kívül
helyezzük.
II.
A topolyai Településrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési- és Rendezési
Közvállalatnak meghagyjuk, hogy a Községi Közigazgatás illetékes osztályával együttműködve a megkötött
szerződések és az azokból eredő kötelezettségek kérdését rendezze, oly módon, hogy ez ne a szerződő felek
kárára történjen.
III.
E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG
Szám: 46-16/2004-I
Topolya,
2004.06.24.

Mr. Szombathy Zoltán s.k.,
a Végrehajtó Bizottság
elnöke
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72.
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 SZAKBIZOTTSÁGA
TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
Kis Hatvani Erikát a kis értékű közbeszerzések ajálatelbíráló szakbizottságának a Községi
Közigazgatás titkárának 02-1/2003 számú végzésével 2003. augusztus 1-jei hatállyal 2 éves időszakra
kinevezett tagját e tisztségéből felmentem.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
Szám: 02-24/2004
Topolya,
2004. május 26.

Sveller Árpád s.k.,
a Községi Közigazgatás
titkára

73.
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 SZAKBIZOTTSÁGA
TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

I.
Búrány Erzsébetet a kis értékű közbeszerzések ajánlatelbíráló szakbizottságának tagjává 2004.
május 26-i hatállyal, a bizottság megbízatásának végéig terjedő időszakra kinevezem.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
Szám: 02-25/2004
Topolya,
2004. május 26.

Sveller Árpád s.k.,
a Községi Közigazgatás
titkára
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74.
A helyi önkörmányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 szám) 89. szakasza és Backi
Sokolac Helyi Közösség alapszabálya alapján, Backi Sokolac Helyi Közösség Tanácsa, a 2003. február 28-i
ülésén megállapította, hogy a Helyi Közösség polgárai a lefolytatott személyes véleménnyilvánítási eljárás
keretében meghozták e
HATÁROZATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BAČKI SOKOLAC HELYI KÖZÖSSÉG
TERÜLETÉN A 2003 – 2007. ÉVI IDŐSZAKRA
1. szakasz
A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása céljából,
javasoljuk a polgárok illetményei és munkája utáni helyi járulék bevezetését a 2003.03.01-étől
2007.02.28-ig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Baĉki Sokolac Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot Baĉki Sokolac Helyi Közösség polgárai szükségleteinek kielégítésére vezetjük be és
tervezett kerete 1.200.000,00 dinár.
4. szakasz
A járulékból befolyó eszközök rendeltetése a következő:
- A vízvezetékhálózat karbantartása és kicserélése,
- Kaszálógép beszerzése,
- A Kultúrotthon konyhájának és vizesgócának kiépítése,
- A Kultúrotthon homlokzatának rekonstrukciója,
- Az utcai világítás fenntartása és új felszerelés vásárlása,
- A falubeli utak karbantartása és javítása,
- A temető rendezése,
- A sport és a művelődés fejlesztése,
- A villamos energia költségeinek fedezése.
5. szakasz
A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Baĉki Sokolac 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 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,
- 4% 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.
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A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban lévő eszközökkel önálló
tevékenységet folytató személy keresete és az egyéb jövedelem utáni járulékot az Adóhivatal 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.
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 Vajdasági Bank topolyai fiókjánál külön számlán kell
nyilvántartani.
A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az Adóhivatal topolyai fiókja ellenőrzi.
11. szakasz
A helyi járulékból befolyó eszközöket a 2003. évre tervezett 300.000,00 dinár összegben az Baĉki
Sokolac Helyi Közösség Tanácsa által meghozandó éves terv alapján kell felhasználni.
12. szakasz
A Helyi Közösség munkatervének megvalósításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek
végrehajtásában az utalványozó Baĉki Sokolac 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
határozata 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 a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba.
BAĈKI SOKOLAC
HELYI KÖZÖSSÉG
Szám: 12/03
Baĉki Sokolac,
2003.02.28.

Slavko Grahovac s.k.,
Baĉki Sokolac Helyi Közösség
tanácsának elnöke
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