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1. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2002/9,  2004/33 és 2004/135 szám) 

57. szakaszának 1. bekezdése, és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 

2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 64. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-
testülete, a 2005. február 10-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSRÓL 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 

 E határozat a topolyai Községi Közigazgatás (a továbbiakban: Községi Közigazgatás) szervezetét, 
hatáskörét, működésének módját és működése szempontjából jelentős egyéb kérdéseket szabályozza. 

 

2. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás egységes szolgálatként alakul meg. 

 

3. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás: 

 1. előkészíti azon jogszabályok és egyéb aktusok tervezeteit, amelyeket a Községi Képviselő-testület 
és a Polgármester hoz meg, 

 2. végrehajtja a Községi Képviselő-testület és a Polgármester határozatait és egyéb aktusait, 

 3. közigazgatási eljárásban első fokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb 
szervezetek jogairól és kötelességeiről a község eredeti hatáskörében, 

 4. ellátja a Községi Képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános aktusainak végrehajtása 

feletti közigazgatási felügyelet teendőit, 

 5. végrehajtja a törvényeket és egyéb jogszabályokat, amelyeknek végrehajtását a községre ruházták, 
 6. ellátja azon szakmai és egyéb teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület és a 

Polgármester megbízza. 

 A Községi Közigazgatás a község hatáskörébe tartozó teendőkön kívül meghatározott területeken 
azon államigazgatási teendőket is ellátja, amelyeket a Köztársaság vagy a Tartomány törvénnyel vagy más 

jogszabállyal a községre ruház. 

 

4. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás a teendőit az alkotmány, a törvény és a község statútuma és egyéb aktusai 

alapján és keretében végzi. 
 

5. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatás köteles a polgároknak jogaik, kötelességeik és jogi érdekeik érvényesítését 

és teljesítését lehetővé tenni, a szükséges adatokat és tájékoztatást megadni, jogsegélyt nyújtani, velük 

együttműködni és méltóságukat tiszteletben tartani. 

 
6. szakasz 

 

 A Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak kötelesek a teendőiket szakszerűen végezni, anélkül, 
hogy eközben politikai meggyőződéseik vezérelnék őket és, hogy teendőik ellátása során e 

meggyőződéseiket kinyilvánítanák és képviselnék. 
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 A Községi Közigazgatásban a foglalkoztatott és a kinevezett személyek nem lehetnek politikai és 
egyéb politikai szervezetek szerveinek tagjai. 

 A Községi Közigazgatásban politikai párt és egyéb politikai szervezetek vagy azok egyes belső 

szervezeti formáinak alapítása tilos. 
 

7. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban a polgárok, a jogi személyek és az egyéb ügyfelek jogainak, jogi 
érdekeinek és kötelességeinek érvényesítésével és teljesítésével kapcsolatos teendőket előírt iskolai 

végzettséggel, államigazgatási szervekben való munkára jogosított szakvizsgával, s ha jogszabály úgy 

rendelkezik, meghatározott szakmai gyakorlattal is rendelkező személyek végezhetik. 

 A polgárok, a jogi személyek és az egyéb ügyfelek jogainak, jogi érdekeinek és kötelességeinek 
érvényesítésével és teljesítésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási eljárást szabályozó törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

8. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban foglalkoztatott és kinevezett személyek jogai, kötelességei és 

felelőssége tekintetében az állami szervekben foglalkoztatottakra vonatkozó törvények és más jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

II. SZERVEZET ÉS HATÁSKÖR 
 

9. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás keretében a hasonló teendők ellátására szervezeti alapegységekként 
osztályok és szakszolgálatok alakulnak. 
 

10. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban: 

 1. Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi 

Osztály,  
 2. Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály, 

 3. Pénzügyi Osztály, és 

 4. Képviselő-testületi Szakszolgálat alakul. 
 

11. szakasz 
 

 Az azonos vagy hasonló és kölcsönösen összefüggő teendők összevonására a Községi Közigazgatás 
alapvető szervezeti egységei keretében belső szervezeti egységek (ügyosztályok, előadó-szakosztályok, stb.) 

is alakulhatnak. 
 

12. szakasz 

 

 A Községi Közigazgatási belső szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktust a Községi 

Közigazgatás jegyzője hozza meg, a Polgármester egyetértésével. 
 

13. szakasz 
 

Az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi 
Osztály végzi: 

- az igazgatási, felügyeleti és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen 

végrehajtása keretében, amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták a településrendezés, a 
lakáskezelés és  közművesítés, az építési telek és az építés terén, 

- az igazgatási, felügyeleti és egyéb teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtása 

keretében a településrendezés, a lakáskezelés és közművesítés, a városi építési telek, a helyi utak, az utcák és 

az egyéb községi jelentőségű létesítmények használata, a természeti javak és a környezet védelme és 
fejlesztése terén, 
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- a község által alapított közvállalatok munkájának követését és a munkájuk feletti felügyeletnek a 
község alapítói jogainak keretében való gyakorlását, 

- a község beruházási programjai előterjesztésének és végrehajtásának teendőit, 

- a polgárok meghatározott szükségleteinek a kisipar, az idegenforgalom, a vendéglátóipar és 

kereskedelem, a gazdaság terén és a község érdekében álló egyéb területeken való kielégítésével kapcsolatos 
teendőket, 

- a kommunális és egyéb szolgáltatások díjainak megállapításával kapcsolatos teendőket, 

- a mezőgazdaságra, a mezőgazdaság, az erdők, a vizek és  az állatvilág védelmére, hasznosítására 
és fejlesztésére, a vízgazdálkodásra, a gyáriparra, a kisiparra, a magánvállalkozásokra, a kereskedelemre, a 

gazdaságfejlesztésre, az idegenforgalomra és az egyéb olyan területekre vonatkozó teendőket, amelyeket az 

állami szervek a törvény és más jogszabályok értelmében a községre ruháznak, 

- a polgárok és az anyagi javak elemi és az egyéb nagyobb csapások elleni védelme 
megszervezésének teendőit, 

- az építésügyi, a településrendezési, a kommunális és a közlekedési felügyelőség és a 

környezetvédelmi felügyeleti ellenőrzés teendőit, 
- a hatáskörébe tartozó aktusok tervezetei előkészítésének, kidolgozásának és előterjesztésének 

teendőit, 

- az igazgatási és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtása 
keretében, amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták a vagyonjogi ügyek terén (föld 

kisajátítása,  tagosítása, arrondálása, államosítása, föld visszaszármaztatása), 

- az igazgatási és egyéb teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtása keretében a 

vagyonjogi ügyek terén  (igazgatási eljárás lakásügyekben, a község ingóságainak védelme, megőrzése és 
nyilvántartása, a község ingatlanainak igazgatása, használata és kezelése), 

- a község rendelkezési joga alá tartozó ingatlanokkal és a község vagyoni jogainak és érdekeinek 

védelmével kapcsolatos teendőket (községi lakás bérlőjének kijelölésével kapcsolatos eljárások, 
szolgalomnak a községi ingatlanon való létrehozásával kapcsolatos eljárások, befektetés miatti társtulajdon 

megállapításával kapcsolatos eljárások, ingatlanok  bérbeadás vagy eladás végetti nyilvános árverezése, föld-

visszaszármaztatási eljárások, kisajátítási eljárás indítása azokban az esetekben, amelyekben a végső 
igénybevevő a község, valamint az építkezési körzetben, a kisajátított vagyonért járó igazságos térítés 

meghatározására irányuló eljárások), és 

- a szakmai, ügyintézési, technikai és egyéb teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a 

Polgármester és a Községi Közigazgatás jegyzője megbízza. 
 

14. szakasz 
 

Az Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály végzi: 
- azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtásának teendőit, amelyeknek 

végrehajtását törvénnyel a községre ruházták: a társadalmi gyermekjólét, a családi pótlék, a szülő nők jogai, 

a szociális és a harcos- és rokkantvédelem, és az általános és középiskolai oktatás terén, 
- a polgárok igényeinek kielégítéséről való gondoskodás követésének teendőit, valamint az 

igazgatási és más szakmai teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtásának keretében: a 

művelődés, az oktatás, az egészségvédelem, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét, a testnevelés, a 

műszaki kultúra, a tömegtájékoztatás, a humanitárius szervezetek terén és a polgárok közvetlen érdekében 
álló egyéb területeken, 

- a község által alapított intézmények munkájának követését és a munkájuk feletti felügyeletnek a 

község alapítói jogainak keretében való gyakorlását, 
- a külön- és mellékszámlák eszközei beáramlásának és felhasználásának követését, a 

kötelezettségek teljesítésére vonatkozó tervek és a kötelezettségek teljesítéséről szóló jelentések és 

elemzések előkészítését, 

- az igazgatási és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtása 
keretében, amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták az anyakönyvek vezetése, az 

állampolgárság, a házasság, a személyi név, a polgárok törzsszáma, a választói névjegyzékek és a hivatali 

ügyintézés, az irattár, a levéltár, az aláírás, a másolat és a kézirás hitelesítése, a menekültekkel kapcsolatos 
ügyek terén és más téren, 
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- a Községi Képviselő-testület képviselőinek választásával és a községi népszavazás 
lebonyolításával kapcsolatos teendőket, 

- a Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak, valamint a községben választott és kinevezett 

személyek munkaviszonyaival kapcsolatos teendőket és a munkára vonatkozó nyilvántartás vezetését, 

- az iratok átvételének, nyilvántartásának, közigazgatási-technikai feldolgozásának és munkába 
való besorolásának, a posta továbbításának, a tárgyak osztályozásának és őrzésének teendőit,  

- az épület és a terület használatával, fenntartásával és tisztántartásával, a Községi Közigazgatás 

épületeinek és egyéb működési feltételeinek őrzésével kapcsolatos teendőket, 
- a község létesítményeinek és felszerelésének kezelésével, folyó beruházási karbantartásával 

kapcsolatos teendőket, 

- a szállítási és jármű-karbantartási szolgáltatásokat, 

- a polgároknak és a jogi személyeknek való jogsegélynyújtás teendőit, ha a jogsegélynyújtási 
eljárás a község érdekeivel nincs ellentétben, 

- a hatáskörébe tartozó azon aktusok tervezeteinek előkészítését és kidolgozását, amelyeket a 

Községi Képviselő-testület és a Polgármester hoz meg, 
- az informatikai és automatikus adatfeldolgozási teendőket, és  

- az egyéb teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a Polgármester és a Községi 

Közigazgatás jegyzője megbízza. 
 

15. szakasz 
 

A Pénzügyi Osztály végzi: 

- a kincstári számla összbevétele beáramlásának és folyó kiadásainak pénzügyi tervezését, illetve 

terveinek kidolgozását és figyelemmel kísérését, 

- a készpénznek a konszolidált kincstári számla fizetőképességének biztosítása végetti kezelését, 

- a kiadásoknak, illetve a költségvetés felhasználói által teljesítendő kötelezettségek idejében való 

átvételének az ellenőrzését, 

- a község közbevételei és a községi költségvetésből finanszírozott közkiadások általános mérlege 
kidolgozásának szakmai teendőit, 

- a községi költségvetés tervezetének előkészítését, 

- a költségvetés, a külön- és mellékszámlák és a költségvetési alapok eszközei nyilvántartásának 
vezetését, 

- a költségvetés, a külön- és mellékszámlák és a költségvetési alapok eszközei beáramlásának és 

felhasználásának követését, 
- a községi költségvetés végrehajtásának (havi, negyedévi) tervezését és jelentéseket készít a 

költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói részéről,  

- a végrehajtási felhatalmazások jóváhagyását a költségvetési eszközök felhasználóinak elfogadott 

éves pénzügyi tervei alapján, 
- a községi költségvetés zárszámadása és a konszolidált zárszámadás tervezetének kidolgozását, 

- a kincstár főkönyvének vezetését, 

- a községi költségvetéssel kapcsolatos egyéb szakmai és közigazgatási teendőket, 
- a Községi Közigazgatás és az egyéb községi szervek pénzügyi terveinek elkészítését, 

- a Községi Közigazgatás és az egyéb községi szervek zárszámadása kidolgozásának teendőit, 

- a Községi Közigazgatás és az egyéb községi szervek eszközei állásának követését, elemzését és 
jelentésekbe foglalását, 

- a segédkönyvek és -  nyilvántartások vezetését, illetve a könyvviteli és számviteli teendőket, a 

pénzügyi-anyagi ügyviteli teendőket, a számfejtőség teendőit és az elszámolási teendőket, 

- a község és a községi szervek eszközei és vagyona értékének könyvelését, 
- a biztosítási teendőket, 

- a leltározás végrehajtásának szervezésével és követésével kapcsolatos teendőket, 

- a közbeszerzésekkel kapcsolatos teendőket, 
- a hatáskörébe tartozó teendők végrehajtásához kapcsolódó egyéb szakmai, ügyintézési és technikai  

teendőket és azon teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a Polgármester és a Községi 

Közigazgatás jegyzője megbízza. 
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16. szakasz 

 

 A Képviselő-testület Szakszolgálata végzi: 
- az ügyintézési-szakmai teendőket a Községi Képviselő-testület, a Polgármester, a Községi Tanács, a 

Községi Közigazgatás, a munkatestületeik és a  Községi Képviselő-testület tagjainak szükségleteire, 

- a jogi teendőket a Községi képviselő-testület, a  Polgármester, a Községi Tanács, a Községi 

Közigazgatás és a munkatestületeik szükségleteire,  

- az aktusok tervezeteinek kidolgozását, 

- a Községi Képviselő-testület, a Községi Tanács, a Községi Közigazgatás és testületeik üléseinek 
előkészítését és szervezését és ezen ülések jegyzőkönyveinek vezetését és kidolgozását, 

- az anyagok fordítását és lektorálását, a község szervei  és munkatestületeik részére, 

- a tájékoztatási-dokumentálási, gépirói és protokoláris teendőket a  község szervei  és 
munkatestületeik szükségleteire, 

- az anyagok sokszorosítását a község szervei és munkatestületeik szükségleteire, 

- az egyéb teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a Polgármester és a Községi 
Közigazgatás jegyzője megbízza. 

 

17. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban főépítész helyezhető hatáskörbe helyezni, aki a teendőit a törvénnyel 

összhangban végzi. 

 A főépítészt a Polgármester nevezi ki és menti fel. 
 A főépítész kinevezése négy éves időszakra szól. 

 A főépítész működésével kapcsolatos szervezési teendőket az Építés-, Lakáskezelés és 

Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi Osztály látja el. 
 

18. szakasz 
 

 A község határskörébe tartozó teendők ellátása céljából előirányozható községi menedzser 

szolgálatainak igénybe vétele. 

 A menedzseri szolgálatok igénybe vételének feltételeit és módját szerződés szabályozza, amelyet a 

községi mendzserrel a község nevében a Polgármester köt meg. 
 

III. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS IRÁNYÍTÁSA 
 

19. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás működését a jegyző irányítja. 

 A jegyző a Községi Képviselő-testületnek és a Polgármesternek felel a munkájáért és a Községi 
Közigazgatás működéséért. 

 A Községi Közigazgatás jegyzőjévé jogi egyetemi végzettséggel, államigazgatási szervekben való 

munkára jogosító szakvizsgával és öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy nevezhető ki. 
 

20. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás jegyzője képviseli a Közigazgatást, megszervezi és biztosítja a teendők 

törvényes és hatékony ellátását, és dönt a foglalkoztatottak jogairól, kötelességeiről és felelősségéről. 
 

21. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás jegyzőjét távollétében a Községi Közigazgatás által felhatalmazott személy 
helyettesíti. 

22. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás szervezeti alapegységeinek működését kinevezett személyek – 

osztályvezetők irányítják, azzal, hogy a Községi Képviselő-testület titkára a tisztségénél fogva a Képviselő-
testület Szakszolgálatának vezetője. 
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 Osztályvezetővé egyetemi végzettséggel, államigazgatási szervekben való munkára jogosító 
szakvizsgával és legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy nevezhető ki. 

 A belső szervezeti egységek működését osztályfőnökök irányítják. Osztályfőnökké egyetemi vagy 

főiskolai végzettséggel, államigazgatási szervekben való munkára jogosító szakvizsgával és legalább három 

éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy nevezhető ki. 
 

23. szakasz 

 
 A szervezeti alapegységek vezetőit a Községi Közigazgatás jegyzője nevezi ki és menti fel, négy 

éves megbízatási időszakra. 

24. szakasz 

 
 Az osztályvezetők és az osztályfőnökök megszervezik, összehangolják és irányítják a szervezeti 

egységek illetve a bennük foglalkoztatottak munkáját, felelnek az osztály és az ügyosztály hatáskörébe 

tartozó teendők idejekorán történő, törvényes és szabályos ellátásáért, ellátják a legösszetettebb teendőket az 
osztály és az ügyosztály keretében, kiosztják a teendőket és szakmai segítséget nyújtanak az osztály és az 

ügyosztály keretében a közvetlen feladatvégrehajtóknak, ügyelve a foglalkoztatottak kiegyensúlyozott 

terhelésére, és gondoskodnak a feladatok idejében való és színvonalas teljesítéséről. 
 Az osztályvezetők és az osztályfőnökök az előző bekezdés szerinti teendők ellátása során kötelesek 

magukat a Községi Közigazgatás jegyzőjének meghagyásaihoz és eligazításaihoz tartani. 

 

25. szakasz 
 

 A munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket valamennyi kinevezett személy a Községi 

Közigazgatás foglalkoztatottjaként a törvény és a törvényen alapuló aktusok alapján érvényesíti és teljesíti.  
 Annak a kinevezett személynek, akit a megbízatás letelte után nem neveznek ki újra, vagy akit a 

megbízatás ideje alatt felmentenek, a törvényben meghatározott jogai vannak. 

 
26. szakasz 

 

 A Községi Közigazgatás jegyzője és szervezeti alapegységeinek vezetői tisztségükkel és 

felhatalmazásaikkal összeegyeztethetetlen közjogi vagy egyéb tisztséget nem tölthetnek be. 
 

IV. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS KAPCSOLATA A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETTEL, 

A POLGÁRMESTERREL ÉS A KÖZSÉGI TANÁCCSAL 
 

27. szakasz 

 

 A Községi Közigazgatás köteles a Községi Képviselő-testületnek, a Polgármesternek és a Községi 
Tanácsnak a maga hatáskörében tájékoztatással, magyarázatokkal és adatokkal szolgálni. 

 A Községi Közigazgatás a Községi Képviselő-testületnek felelős a teendők jogszabályoknak 

megfelelő, teljes körű és naprakész ellátásáért. 
 

28. szakasz 

 
 A működése feletti ellenőrzés érvényesítése céljából a Községi Közigazgatás a Községi Képviselő-

testületnek jelentést tesz a munkájáról.  

 

29. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás a hatáskörébe tartozó teendők ellátása során a Polgármester 

útmutatásaihoz, eligazításaihoz és elvi álláspontjaihoz tartja magát. 
 A Polgármester irányítja és összehangolja a Községi Közigazgatás munkáját: a Községi Képviselő-

testület határozatainak és általános aktusainak és a Polgármester aktusainak alkalmazásában követendő 

munkamódja, a jogszabályoknak a Községi Közigazgatás felhatalmazásai keretében való meghozatala, a  
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Községi Közigazgatás munkája feletti felügyeletet gyakorló felügyelőségek által elrendelt intézkedések 
végrehajtása tekintetében. 

 

30. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás munkájának ellenőrzésére való jog érvényesítése céljából a Polgármester: 

 - megtárgyalja a Községi Közigazgatás munkájáról szóló jelentést, és véleményét megküldi a 

Községi Képviselő-testületnek, 
 - javasolja a Községi Tanácsnak a Községi Képviselő-testület és a Polgármester határozatával vagy 

általános aktusával ellenkező általános aktusok megsemmisítését és elrendeli új aktus meghozatalát a 

törvénnyel összhangban, 

 - javasolja a Községi Tanácsnak a Községi Közigazgatás azon általános aktusainak 
megsemmisítését, amelyek ellentétben állnak a Községi Képviselő-testület és a Polgármester határozataival 

vagy általános aktusaival, és elrendeli új aktus meghozatalát a törvénnyel összhangban, 

 - javasolja a Községi Képviselő-testületnek a Községi Közigazgatás jegyzőjének felmentését. 
 

31. szakasz 
 A Községi Tanács:  

- ellenőrzést gyakorol a Községi Közigazgatás munkája felett, megsemmisíti vagy felfüggeszti a 

Községi Közigazgatás azon aktusait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, a statútummal vagy 

egyéb általános aktussal, vagy a Községi Képviselő-testület határozatával, 
 - közigazgatási eljárásban másodfokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb 

szervezetek jogairól és kötelezettségeiről a község eredeti hatáskörében. 
 

32. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás munkája feletti ellenőrzés gyakorlása keretében a Községi Képviselő-

testület és a Polgármester törvényben meghatározott szervezési, személyi és egyéb intézkedéseket 
foganatosíthat, a Községi Közigazgatás teendői és feladatai hatékony végrehajtásának biztosítása céljából. 

 A Községi Közigazgatás, a Községi Képviselő-testület és a Polgármester vagy az illetékes 

minisztérium követelésére, köteles megtenni a megfelelő szervezési, személyi és egyéb intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a hatáskörébe tartozó teendők és feladatok hatékony végrehajtását. 
 

33. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásnak joga van arra, hogy a Polgármestertől irányelveket, eligazításokat és 
elvi álláspontokat kérjen a község jogszabályainak végrehajtása szempontjából jelentős kérdésekben. 

 Ha a Községi Közigazgatás és jegyzője a teendőiket nem hajtják végre szakszerűen, törvényesen és 

felelősségteljesen, a Polgármester felhívja erre a Községi Közigazgatás jegyzőjének figyelmét és követeli, 

hogy meghatározott határidőn belül tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 Ha az előző bekezdés szerinti helyzet a figyelmeztetés ellenére sem változik, a Polgármester 

tájékoztatja erről a Községi Képviselő-testületet, fontolóra véve annak lehetőségét, hogy javasolja a Községi 

Képviselő-testületnek a Községi Közigazgatás jegyzőjének felmentését. 
 

34. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás köteles a Községi Képviselő-testületnek, a Polgármesternek és a Községi 

Tanácsnak a munkájukhoz szükséges tájékoztatást és adatokat a maga hatáskörében megadni. 

 A Községi Közigazgatás a törvénnyel és az egyéb jogszabályokkal összhangban önálló ezek 
alkalmazása tekintetében 

 Ha a Polgármester a Községi Közigazgatás illetékességével és munkájának törvényességével 

ellenkező irányelvek, utasítások vagy álláspontok végrehajtását követeli, a Községi Közigazgatás jegyzője 

figyelmezteti erre a Polgármestert. 
 Ha az előző bekezdés szerinti helyzet a figyelmeztetés ellenére sem változik, a Községi 

Közigazgatás jegyzője tájékoztatja erről a Községi Képviselő-testületet. 
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V.  A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETI FORMÁINAK  
EGYMÁS KÖZÖTTI VISZONYAI 

 

35. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatás belső szervezeti egységei kölcsönösen együttműködnek a teendőik 

ellátásában, megadják egymásnak a munkájukhoz szükséges adatokat és tájékoztatást, megküldik egymásnak 

az iratokat és megvalósítják a közös munka és az együttműködés egyéb formáit. 
  

36. szakasz 

 

 A Községi Közigazgatás belső szervezeti egységei a határozatok és általános aktusok előkészítése 
során kötelesek kikérni a Községi Közigazgatás más belső szervezeti egységeinek véleményét is. 

  

VI. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS JOGI AKTUSAI 
 

37. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatás szabályzatot, rendeletet, utasítást, (közigazgatási) határozatot és végzést 

hoz. 

 A  Községi Közigazgatás eligazítást, szakmai utasítást és magyarázatot adhat ki. 

 
38. szakasz 

 

 A szabályzat taglalja a határozatok és egyéb aktusok egyes rendelkezéseit, végrehajtásuk céljából. 
 A rendelet, a határozatok és más jogszabályok egyes rendelkezéseinek végrehajtása céljából, 

elrendel vagy megtilt meghatározott általános jelentőségű helyzetekben való magatartást. 

 Az utasítás előírja a Községi Közigazgatás és a hatáskörébe tartozó teendők ellátásával megbízott 
egyéb szervezet munkájának módját és teendőinek ellátását a határozatok és egyéb jogszabályok egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásában. 

 A (közigazgatási) határozat és végzés egyedi ügyekben dönt a határozatok és egyéb jogszabályok 

alapján. 
 Az eligazítás megállapítja a Községi Közigazgatás és a hatáskörébe tartozó teendők ellátásával 

megbízott egyéb szervezet munkájának módjára és eljárására vonatkozó kötelező szabályokat, amelyek 

biztosítják a teendők hatékony végrehajtását. 
 A szakmai utasítás előírja a Községi Közigazgatás és az átruházott teendőket ellátó egyéb szervezet 

szakszerű megszervezésének és a bennük foglalkoztatottak szakszerű munkájának szabályait. 

 A magyarázat véleménynyilvánítás a határozatok és az egyéb jogszabályok egyes rendelkezéseinek 

alkalmazásáról. 
 

39. szakasz 

 
 A (közigazgatási) határozatot, a szabályzatot, a rendeletet és az utasítást a Községi Közigazgatás 

jegyzője hozza meg, hacsak határozat vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik. 

 
VII. A HATÁSKÖRÖK ÜTKÖZÉSE 

 

40. szakasz 

 
 A Községi Tanács dönt a Községi Közigazgatás és más szervezetek hatásköreinek ütközése 

ügyében, amikor azoknak a Községi Képviselő-testület határozata alapján a polgárok, a jogi személyek vagy 

más ügyfelek egyedi jogairól kell dönteniük. 
 A Községi Közigazgatás szervezeti egységei hatásköreinek ütközése ügyében a Községi 

Közigazgatás jegyzője dönt. 
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VIII. A FELLEBBEZÉSRŐL VALÓ DÖNTÉSHOZATAL 
 

41. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásnak a község jogai és kötelességei keretében hozott elsőfokú határozata 

elleni fellebbezésről a Községi Tanács dönt, hacsak a törvény vagy egyéb jogszabály másként nem 
rendelkezik. 

 A közigazgatási felhatalmazásokat gyakoroló egyéb szervezetnek a község jogai és kötelességei 

keretében egyedi jogokról és kötelezettségekről döntő elsőfokú határozata elleni fellebbezésről a Községi 

Tanács dönt, hacsak a törvény vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik. 
 

IX. AZ IRODAI ÜGYINTÉZÉS 

 
42. szakasz 

 

 Az államigazgatási szervek irodai ügyintézésének szabályai érvényesek a Községi Közigazgatásra és 

a közmegbízatást gyakoroló egyéb szervezetekre is. 

 
X. A MUNKAVISZONY 

 

43. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban munkaviszony olyan személlyel létesíthető, aki a törvényben előírt 
általános feltételeken kívül szakképesítés és munkaképesség tekintetében a törvény és a munkakörök 

besorolásáról szóló aktus alapján megszabott külön feltételeknek is megfelel. 

 A Községi Közigazgatásban munkaviszony meghatározott személlyel: 
1. a munkakörbe helyezésről szóló aktus, 

2. a Községi Közigazgatás jegyzőjének a jelöltek közüli választásról szóló végleges döntése, 

3. a dolgozó más szervből való átvételéről szóló megegyezés alapján létesíthető a törvénnyel 
összhangban. 
 

44. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban a munkaviszonyba vétel a törvénnyel összhangban történik. 

  

45. szakasz 
 

 A községi felügyelőket a Községi Közigazgatás jegyzője nevezi ki és menti fel, a megfelelő osztály 
vezetőjének hozzájárulásával. 
 

46. szakasz 
 

 A foglalkoztatottak jogairól, kötelességeiről és felelősségéről a Községi Közigazgatás jegyzője dönt. 

 

47. szakasz 
 

 A  Községi Közigazgatásban a törvény szerinti feltételekkel gyakornokok alkalmazhatók bizonyos 
munkák végzésére való felkészültségnek gyakorlati munka útján való megszerzése céljából. 

 A munkakörök besorolásáról szóló aktus meghatározza a gyakornokok lehetséges számát. 

 A gyakornokok felvehetők meghatározott időre foglalkoztatottként vagy szakképesítés céljából 
volontőri státusban. 

48. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak a munka folyamán beoszthatók más munkára 

ugyanazon szervben, megegyezés alapján szükség szerint átvehetők más szervbe a beleegyezésük nélkül, 
áthelyezhetők más szervbe vagy ideiglenesen beoszthatók a szerv székhelyén kívüli munkára, a törvénnyel 

összhangban. 
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 A foglalkoztatottak előző bekezdés szerinti beosztásáról szóló határozatot a Községi Közigazgatás 
jegyzője hozza meg, a szervezeti alapegység vezetőjének javaslatára. 

 

49. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak hivatali címet a törvényben meghatározott 

feltételekkel szereznek. 

 A hivatali cím a dolgozó szakképzettségét és a Községi Közigazgatás meghatározott összetettségi 
fokozatú teendőinek ellátására való felkészültségét fejezi ki. 

 

50. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak kereseteit és egyéb illetményeit az állami szervekben 

foglalkoztatottak kereseteit szabályozó törvénnyel, egyéb jogszabályokkal és általános aktusokkal 

összhangban kell megállapítani. 
 

51. szakasz 

 
 A Községi Közigazgatás belső szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktussal 

összhangban, a törvény alapján és a szervezeti alapegység vezetőjének javaslatára a Községi közigazgatás 

jegyzője dönt a foglalkoztatottak hivatali címeiről és kereseteinek megállapítására szolgáló szorzószámokról.  

 
52. szakasz 

 

 A Községi Közigazgatásban foglalkoztatott és kinevezett személyek a munkájukért a törvényben és 
a kollektív szerződésben meghatározott módon és eljárás szerint viselnek fegyelmi és anyagi felelősséget. 

 

53. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak munkaviszonya a törvényben és a törvény alapján 

hozott aktusban meghatározott feltételekkel és módon szűnik meg. 

 
XI. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA 

 

54. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatás finanszírozására szolgáló eszközöket a község hatáskörébe tartozó teendők 
ellátása céljából a község költségvetésében a Községi Közigazgatás részére egységesen kell megállapítani, a 

községi igazgatási szerv pénzügyi terve alapján, amelyet a Polgármester egyetértésével a jegyző hoz meg. 

 
55. szakasz 

 

 A foglalkoztatottak és a választott, hatáskörbe helyezett és kinevezett személyek kereseteire, az 

anyagi és más külön rendeltetésű kiadásokra, a felszerelések beszerzésére és más külön célokra szolgáló 

eszközök törvényes felhasználásáért a Községi Közigazgatás jegyzője a felelős. 
 Az előző bekezdés szerinti eszközök kifizetésére és felhasználására vonatkozó meghagyásokat és 

aktusokat a Községi Közigazgatás jegyzője írja alá, a Polgármester meghatalmazása alapján. 

 
XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

56. szakasz 
 

A Községi Közigazgatás eddigi dolgozói folytatják a munkát a munkahelyeiken az új belső 
szervezeti rend és besorolás szerinti beosztásukig. 

A beosztatlan dolgozóknak a törvényben megállapított jogaik vannak. 
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57. szakasz 

 

E határozat meghozatalától számított 30 napon belül a jegyző köteles A Községi Közigazgatás belső 
szervezetéről és munkaköri teendőinek és feladatainak besorolásáról szóló aktust meghozni, a Polgármester 

egyetértésével. 

 

58. szakasz 

 

E határozat hatályba lépésének napján A Községi Közigazgatásról szóló határozat (Topolya Község 

Hiv. Lapja 2001/5 szám) hatályát veszti. 

 

59. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-4/2005 Fehér István s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.02.10. testület elnöke 

 

2. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 2002/9 és 2002/33 szám) 30.,  és 
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 

és 2004/14 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. február 10-i ülésén, 

meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 

A VENDÉGLÁTÓ ÉS A SZÓRAKOZTATÓ ÉS SZERENCSEJÁTÉKOKAT 

SZERVEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK NYITVATARTÁSI IDEJÉRŐL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

 Ez a határozat a vendéglátó és a szórakoztató és szerencsejátékok szervezésére szolgáló 

létesítmények (a továbbiakban: létesítmények) nyitvatartási idejét szabályozza Topolya község területén. 

 
2. szakasz 

 

            Vendéglátó létesítménynek tekintendő e határozat értelmében: 

 1. Az elszállásolási szolgáltatásokat nyújtó vendéglátó létesítmény: 
 - a szálloda, a motel, a penzió, a turistalakosztály, az üdülőtelep, a camp, az üdülőház és –szoba, a 

fizetővendég–szoba, az üdülő és a pihenésre és üdülésre szolgáló egyéb létesítmény (gyermek- és ifjusági 

üdülő, vadászház és hasonló); 
 2. Az étellel, itallal és üdítővel szolgáló vendéglátó létesítmény: 

 - a (klasszikus és szakosított) étterem, a vendéglő a büfé, a bár (aperitif-, kávé-, szendvics-, saláta-, 

eszpresszó-, snack-, éjjeli-, disc-, dancing-, kabaré- és egyéb bár), a pizzéria, a söröző, a kávézó és 

cukrászda, a csárda, a gyorsétkezde, az élelmiszereket salteron keresztül árusító kioszk és hasonló 
létesítmény (saját erőforrással rendelkező autókarosszérián vagy vontatható utánfutón kialakított üzlet és 

hasonló montázslétesítmény), a kávéház, a teaház, a fogadó, a kocsma, a grill-, a pecsenye-, a kebab- és a 

böreksütöde és az étellel és itallal szolgáló egyéb hasonló létesítmény; 
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 3. Az élelmezési és egyéb cikkeket forgalmazó összes kiskereskedelmi létesítmény; 
 4. Az élelmezési és egyéb cikkeket előállító összes kisipari létesítmény.  

 

3. szakasz 

 
 Szórakoztató és szerencsejátékokat szervező létesítménynek tekintendő a kártya, kocka, rulett vagy 

többtétes játszmák lejátszására szolgáló automaták igénybevételén alapuló játékokat, valamint a klasszikus 

szerencsejátékokat (tombolát, sorsjátékot, sportfogadást, stb) szervező létesítmény. 

 

II. A NYITVATARTÁSI IDŐ 

 

4. szakasz 

 

  Nyitvatartási idő e határozat értelmében az az idő, amelyen belül a létesítmény a tevékenységét 

végezheti. 

 

5. szakasz 

 

 A vállalat, az egyéb jogi személy, az üzletvezető és a magánvállalkozó a saját gazdasági érdekéből 

és a polgárok érdekeiből és igényeiből kiindulva, e határozat rendelkezéseivel összhangban határozza meg a 

nyitvatartási időt. 

6. szakasz 

 

 A 2. szakasz szerinti létesítmények nyitvatartási ideje a következőképpen határozható meg: 

 1. az 1. pont szerintieké a 00.00-tól 24.00 óráig terjedő időben, 

 2. a 2. pont szerintieké a 06.00-tól 24.00 óráig terjedő időben, 

 3. a 3. pont szerintieké a 06.00-tól 23.00 óráig terjedő időben, 

 4. a 4. pont szerintieké a 06.00-tól 22.00 óráig terjedő időben. 

 

7. szakasz 

 

 A 3. szakasz szerinti létesítmények nyitvatartási ideje legfeljebb a 08.00-tól 23.00 óráig terjedő 

időben határozható meg. 

8. szakasz 

 

 Azoknak a 2. és 3. szakasz szerinti létesítményeknek a nyitvatartási ideje, amelyek településen kívül 

vannak, az e határozatban megállapítottnál hosszabb is lehet, a polgármester jóváhagyása mellett. 

 

9. szakasz 
 

 A községben megszervezésre kerülő hagyományos vagy jelentősebb rendezvények idején az e 

határozat szerinti létesítmények nyitvatartási ideje 00.00-tól 24.00 óráig tarthat, amiről a polgármester dönt.  

 

10. szakasz 
 

 A 2. szakasz 2. pontja szerinti létesítmények pénteken, szombaton és állami és köztársasági ünnepek 
(kivéve újév) napján a 6. szakasz szerinti nyitvatartási időt legfeljebb három órával meghosszabbíthatják. 

 

11. szakasz 
 

 A nyárikertekben a nyitvatartási idő illetve a kiszolgálás az április 1-jétől október 31-éig terjedő 

időszakban 08.00-tól 24.00 óráig tarthat. 
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12. szakasz 

 

 A jelen határozat szerinti vendéglátó létesítmények (kivéve nyárikertek) nyitvatartási ideje a 
vendéglátók kérelmére az Építés-, Lakáskezelés- és Közművesítés-, Mezőgazaság-, Magánvállalkozás- és 

Vagyonjogi Osztály végzésével a következő nap 06.00 órájáig meghosszabbítható azzal a feltétellel, hogy a 

létesítményt zárkörű rendezvény (lakodalom, érettségi estély, sorkötelesek búcsúztatása, jubiláris 
osztálytalálkozó, gólyabál) szervezése céljából bérbe veszik, hogy a létesítmény harmadik személyt nem 

szolgál ki, és hogy tevékenységét a bejegyzett teendőinek keretében végzi. 

 A nyitvatartási idő meghosszabbítása iránti kérvénynek tartalmaznia kell a mulatság fajtájára, 

megtartásának időszakára, vendégek várható számára vonatkozó adatokat, a létesítmény megfelelő 
jegyzékbe vételéről szóló igazolást és az előző bekezdés szerinti végzés meghozatalára nézve jelentős egyéb 

tényeket. 

 A nyitvatartási idő meghosszabbítása iránti kérvényt legalább 5 nappal a zártkörű rendezvény 

megtartása előtt kell benyújtani. 

 A kommunális felügyelőség a megadott engedélyről értesíti az idegenforgalmi felügyelőséget és a 

Belügyminisztérium topolyai osztályát. 

 

13. szakasz 

 

 Azok a 2. szakasz szerinti vendéglátó létesítmények, amelyek kollektív lakóépületekben vagy azok 
keretében működnek 24.00 óráig tarthatnak nyitva és nyitvatartásuk a 10. és 12. szakasz szerinti alapokon 

nem hosszabbítható meg. 

 

14. szakasz 

 

 Az élelmezési cikkeket forgalmazó kiskereskedelmi létesítmények a 12. szakasz szerinti Osztály 
külön engedélyével 00.00-tól 24.00 óráig dolgozhatnak. 

 A kisipari létesítmények – cukrászdák a nyitvatartási idejüket egy órával meghosszabbíthatják. 

 A kisipari létesítmények – pékségek 00.00-tól 24.00 óráig üzemelhetnek. 

 

15. szakasz 

 

 A 2. szakasz szerinti vendéglátó létesítmények nyitvatartási ideje 12.31., 01.01., 01.02., 01.13. és 

01.14. napján 00.00-tól 24.00 óráig tart. 

 

16. szakasz 

 

 Azokban a létesítményekben, amelyekben élő előadásban vagy hang és kép reprodukálására szolgáló 
berendezés útján a zárt üzlethelyiségen kívül zenei programot szerveznek, a program nem tartható meg 22.00 

óra után, kivéve ha ezt a polgármester engedélyezi. 

 

17. szakasz 

 

 A vállalat, az üzlet tulajdonosa illetve alapítója maga határozhatja meg a hét egy napját, amelyen a 
létesítmény nem tart nyitva. 

 

18. szakasz 

 

 A nyitvatartási idő kezdetét és végét jól látható módon fel kell tüntetni az üzleti épület bejáratánál 
vagy más alkalmas helyen. 
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III. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

19. szakasz 

 

 A létesítmények üzemeltetői kötelesek a jelen határozat szerinti nyitvatartási időt betartani.  
 

20. szakasz 
 

 A nyitvatartási idő túllépése esetén, a kommunális felügyelő meghagyására, a létesítmény felelős 

személye köteles a létesítményt haladéktalanul kiüríteni és bezárni. 
 

21. szakasz 

 

 Ha a nyitvatartási időt e határozattal ellentétben határozza meg vagy ha a létesítmény az e 
határozatban előirányozottnál hosszabb ideig tart nyitva, szabálysértésért 

 - a vállalkozó 5.000,00 – 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal, 

 - a vállalkozó alkalmazottja 500,00 – 10.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal, 

 - a jogi személy 10.000,00 – 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal, 

 - a jogi személy felelős személye 500,00 – 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

22. szakasz 
 

 Ha a nyitvatartási idő meghosszabbítása iránti kérvény beterjesztője a 12. szakasz rendelkezéseivel 

ellenkezően jár el, 6 hónapos időszakra meg kell vonni tőle a nyitvatartási idő meghosszabbítására 

vonatkozó engedély kiadását. 

23. szakasz 

 

 E határozat rendelkezéseinek alkalmazása felett a felügyeletet a kommunális felügyelőség 

gyakorolja a BM topolyai osztályának és más illetékes szerveknek és felügyelőségeknek a 

közreműködésével, hatásköreik keretében. 

 

24. szakasz 

 

 A vállalatok, az üzletek tulajdonosai illetve alapítói e határozat hatályba lépésétől számított 15 

napon belül kötelesek nyitvatartási idejüket az e határozatban megállapított nyitvatartási renddel 
összehangolni. 
 

25. szakasz 
 

 E határozat hatályba lépésének napján A vendéglátó létesítmények és a szórakoztató és 

szerencsejátékokat szervező létesítmények nyitvatartási idejéről szóló határozat (Topolya község Hiv.Lapja, 
2002/12, 2004/2 és 2004/15 szám) hatályát veszti. 
 

26. szakasz 
 

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

hatályba. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 130-5/2005-I Fehér István s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.02.10.  testület elnöke 
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3.  
 

 A tervezésről és építésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2003/47 szám) 46., 

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

2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. február 10-i 
ülésén, meghozta az alábbi 

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A TOPOLYAI OMV-2 ÜZEMANYAGTÖLTŐ-ÁLLOMÁS ÉS PIHENŐHELY 

 RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 

 El kell készíteni az E-75 autópálya 53+200 - 53+950 kilóméterszelvénye mellett a 
kilóméterszelvények sorszámnövekedésének iránya szerinti bal oldalon épülő topolyai OMV-2 

üzemanyagtöltő-állomás és pihenőhely részletes rendezési tervét (a továbbiakban: részletes rendezési terv), 

az E-75 autópálya infrastrukturális korridorjának területi tervével összehangban. 
 

 

2. szakasz 

 
A topolyai OMV-2 komplexum részletes rendezési tervét a topolyai k.k. 4711/2., 4913., 4914. és 

4915/1. sz. parcellájának egy (autópálya korridorján belüli) részét és 2840/2., 3018/1. és 4915/2.sz. 

parcelláját felölelő területre kell előkészíteni. 
 

3. szakasz 

 
 A részletes rendezési tervet a részletes rendezési terv elkészítéséről szóló határozat meghozatalától 

számított 30 napon belül kell elkészíteni.  

 

4. szakasz 
 

 A részletes rendezési terv előkészítésének hordozója a belgrádi OMV Jugoszlávia Kft., amely a terv 

elkészítésére a szükséges eszközöket is biztosítja. 
 

5. szakasz 

 

 E határozat alkotó része Az E-75 Szabadka-Belgrád autópálya bal oldalán épülő topolyai OMV-2 
üzemanyagtöltő-állomás és pihenőhely részletes rendezési terve kidolgozásának programja is, amelyet a 

szabadkai Településrendezési Intézet készített el. 

 
6. szakasz 

 

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

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 350-7/2005-I Fehér István s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 
2005.02.10. testület elnöke 
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4. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9 és 2002/33 szám) 30. szakasza 

1. bekezdésének 5. pontja, Az állami szervek és a közszolgálatok fizetéseiről szóló törvény (SzK 

Hiv.Közlönye, 2001/34 szám) 1. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és Topolya község statútuma (Topolya 
község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakasza 1. 

bekezdésének 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. február 10-i ülésén, meghozta 

az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG SZERVEIBE ÉS SZERVEZETEIBE VÁLASZTOTT, KINEVEZETT ÉS 

HATÁSKÖRBE HELYEZETT SZEMÉLYEK FIZETÉSEINEK ELSZÁMOLÁSÁRA ÉS 

KIFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZORZÓSZÁMOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

 A Topolya község szerveibe és szervezeteibe választott, kinevezett és hatáskörbe helyezett 

személyek fizetéseinek elszámolására és kifizetésére szolgáló szorzószámok meghatározásáról szóló 

határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2004/14 szám) 1. szakaszának 2. bekezdése így módosul: 
 „A topolyai Községi Képviselő-testület által választott, hatáskörbe helyezett és kinevezett személyek 

fizetéseinek elszámolására és kifizetésére szolgáló szorzószámok a következők: 

 - Topolya község polgármestere részére 7,74 

 - Topolya község  polgármesterhelyettese részére 6,14 
 - a topolyai Községi Közigazgatás jegyzője részére  6,32 

 - a topolyai Községi Képviselő-testület elnöke részére 6,14 
 - a topolyai Községi Képviselő-testület titkára részére 5,77 

 - a Községi Tanács állandó munkaviszonyban levő tagja részére 5,57 

 - a Községi Tanács volontőr tagja részére 1,10 

 - a Képviselő-testület volontőr elnökhelyettese részére 1,40 

 - a polgárjogi biztos – ombudsman részére 5,57” 
 

2. szakasz 

 

 A 2. szakasz így módosul: 
„A topolyai Községi Közigazgatás osztályának a topolyai Községi Közigazgatás jegyzője által 

kinevezett osztályvezetője fizetésének elszámolására és kifizetésére szolgáló szorzószám 14,85.” 

 
3. szakasz 

 

 A 3. szakasz így módosul: 
 „A közvállalatok, intézmények és egyéb szervezetek igazgatóbizottságaiba kinevezett személyek 

térítményeinek elszámolására és kifizetésére szolgáló szorzószámok a következők: 

 - a közvállalat igazgatóbizottságának elnöke részére 1,2 

 - a közvállalat igazgatóbizottságának tagja részére 0,8 

 - az intézmény igazgatóbizottságának elnöke részére 0,50 

 - az intézmény igazgatóbizottságának tagja részére 0,2”. 

 

4. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba, és a 2005. évi januári fizetések elszámolásától és kifizetésétől kezdve alkalmazható. 
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TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 121-7/2005-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2005.02.10. testület elnöke 
 

5. 

 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2002/9 és 2004/33 szám) 126., és 

Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 

2004/14 szám) 33. és 99. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. február 10-i ülésén, 

meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 

A POLGÁRJOGI BIZTOSRÓL (OMBUDSMANRÓL) 

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 
 

 A polgárjogi biztosról (ombudsmanról) szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2003/1 szám) 

23. szakaszának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „A polgárjogi biztos fizetésének elszámolására és folyósítására a topolyai Községi Képviselő-
testület által meghatározott szorzószámot kell alkalmazni.” 

 

2. szakasz 
 

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

hatályba. 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 75-2/2005-I Fehér István, s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2005.02.10. testület elnöke 
 

 

6. 

 A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2000/25 szám) 4., és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 

2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete, a 2005. február 10-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS  

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 

 

 A Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és –rendezési Közvállalat 
alapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 96/6, 97/2, 2001/10, 2002/10 és 2004/3 szám) 

a 11. szakasz után az alábbi 11.a szakasszal egészül ki: 
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«A Közvállalat igazgatójának helyettese lehet. 

 Az igazgatóhelyettest az igazgató javaslatára az igazgatóbizottság nevezi ki 4 éves megbízatási 

időszakra a törvénnyel, e határozattal és a Közvállalat alapszabályával összhangban.” 

 
2. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 023-5/2005-I Fehér István s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.02.10. testület elnöke 
 

 

7. 
 

 

A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 2000/25 szám) 4., és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 
2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete, a 2005. február 10-i ülésén, meghozta e 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A TOPOLYAI KOMGRAD TF. KOMMUNÁLIS- LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT 

ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 

 

 A Topolyai Komgrad Tf. Kommunális- Lakáskezelő és Építő Közvállalat alapításáról szóló 
határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 89/18, 96/6, 97/1, 97/2,  98/2, 2001/9, 2002/5 és 2002/10 szám) 

7. szakaszának 1. bekezdése a végén pont helyett vesszővel és az alábbi szöveggel egészül ki: 

 „4 éves megbízatási időszakra.” 
  

2. szakasz 

 

 A határozat a 7. után az alábbi 7.a szakasszal egészül ki: 
„A Közvállalat igazgatójának helyettese lehet. 

 Az igazgatóhelyettest az igazgató javaslatára az igazgatóbizottság nevezi ki 4 éves megbízatási 

időszakra a törvénnyel, e határozattal és a Közvállalat alapszabályával összhangban.” 
 

3. szakasz 

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

hatályba. 

 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 023-6/2005-I Fehér István s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.02.10. testület elnöke 
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8. 
 

A helyi  önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 02/9 és 04/33 szám) 43. szakaszának 4. 

bekezdése, Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 02/10, 02/12, 03/4,  04/3 és 04/14 szám) 

56. szakaszának 4. bekezdése és A Községi Tanácsról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 04/13, 
04/14 szám) 6. szakaszának 2. bekezdése alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. február 10-i 

ülésén, meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

  

A KÖZSÉGI TANÁCS TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

 

 SOMOGYI SÁNDOR bácskossuthfalvi okleveles jogászt a Községi Tanács tagjának tisztségéből 
lemondása miatt 2005. 02. 10-i hatállyal FELMENTJÜK. 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-9/2005-I Fehér István s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 
2005.02.10. testület elnöke 

 

 
9. 

A helyi  önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 02/9 és 04/33 szám) 43. szakaszának 2. 

bekezdése, Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 02/10, 02/12, 03/4  04/3 és 04/14 szám) 

56. szakaszának 1. bekezdése és A Községi Tanácsról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 04/13 
04/14 szám) 4. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. február 10-i ülésén, meghozta 

az alábbi 

 

V É G Z É S T 

  

A KÖZSÉGI TANÁCS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

 
I. 

 

 Ifj. MAJLÁTH BÉLA bácskossuthfalvi lakost a Községi Tanács tagjává a Községi Tanács 
megbízatásának  leteltéig terjedő időszakra 2005.02.11-i hatállyal MEGVÁLASZTJUK. 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-10/2005-I Fehér István s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.02.10. testület elnöke 
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10. 
 

 

 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2003/62 szám) 53.  

szakasza, Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 
és 2004/14 szám) 33. szakaszának 28. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. február 

10-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁK ISKOLASZÉKEINEK  KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 

  

 A Topolya község területén működő általános iskolák iskolaszékeinek  kinevezéséről szóló végzés 
(Topolya község Hivatalos Lapja 2002/9, 2002/12 és 2003/10 szám) III. pontjában  2. sorszám alatt a 

„Drenkovics Tibor” név helyébe a „Gál Etelka” név lép. 

 
II. 

 

 Е végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 61-1/2004 Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2005.02.10.  testület elnöke 
 

 

11. 

 
 Topolya község statútuma (Topolya község  Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 

és 2004/14 szám) 101. szakaszának 1. bekezdése alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. 

február 10-i ülésén, meghozta a következő 
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 

 

A TOPOLYA KÖZSÉGBELI ÖNKORMÁNYZATI TISZTSÉGVISELŐK 

VISELKEDÉSE ETIKAI KÓDEXÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

I. 
 

 A Topolya községbeli helyi önkormányzat tisztségviselői viselkedésének etikai kódexét elfogadjuk. 

 
II. 

 

 Amennyiben a Községi Képviselő-testület az Etikai kódex 29. szakasza szerinti külön testületet nem 

hozza létre, a kódex alkalmazásának követésével a Községi Képviselő-testület felterjesztés- és 
folyamodványügyi bizottsága van megbízva. 

 

III. 
 

 A Topolya községbeli önkormányzati tisztségviselők viselkedésének etikai kódexe e záróhatározat 

alkotó része. 
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IV. 
 

 E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-22/2004 Fehér István, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 
2005.02.10. testület elnöke 

 

12. 
 

A politikai pártok finanszírozásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2003/72 és 2003/75 
szám) 4. szakasza és A Topolya község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község 

Hivatalos Lapja, 2004/16 szám) alapján, Topolya község polgármestere 2005.01.25-én meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 
 

A POLITIKAI PÁRTOK RENDES MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSÁRA  SZOLGÁLÓ 

ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

I. 
 A politikai pártok rendes működésének finanszírozására szolgáló eszközök elosztásáról szóló 

2004.10.21-i  4-43/2004-II számú végzésben (Topolya község Hiv. Lapja, 2004/16. szám) az I. pont így 

módosul: 
 „A Topolya község 2005. évi költségvetéséről szóló határozatban 160 feladatköri és 481.  gazdasági 

besorolási szám, illetve az 1. Rész 1.4. fejezetében 27. helyrendszám alatt előirányozott eszközöknek 

214.400,00 dinárt kitevő részét a topolyai Községi Képviselő-testületben képviselővel rendelkező politikai 

pártok rendes működésének finanszírozására kell átutalni. 
 Az 1. bekezdés szerinti összeget  a következő módon kell elosztani: 

 - 30%-át azaz 64.320,00 dinárt a topolyai Községi Képviselő-testületben képviselővel rendelkező 

politikai pártok között egyenlő összegekben, 
 - 70%-át azaz 150.080,00 dinárt e politikai pártok között a topolyai Községi Képviselő-testületben 

levő képviselőik számának arányában.” 
 

II. 
 

 A II. pont így módosul: 

 „Az eszközök 64.320,00 dinárt kitevő részét havi szinten 5.360,00 dinár összegben, illetve 765,70 

dinárt kitevő egyenlő összegekben kell elosztani a topolyai Községi Képviselő-testületben képviselővel 
rendelkező alábbi politikai pártok között: 

 A politikai párt neve: Számlaszáma: 

 1. Vajdasági Magyar Szövetség 245-0263262701453-57 
 2. G 17 Plusz Politikai Párt 345-3460-92 

 3. Demokrata Párt 345-3761-62 

 4. Vajdasági Magyar Demokrata Párt 330-10000884-22 
 5. Együtt Vajdaságért Koalíció 355-1063409-37 

 6. Szerb Radikális Párt 160-110996-89 

 7. Szerbiai Szocialista Párt  355-1030035-55„ 
 

III. 
 

 A III. pont így módosul: 

 „Az eszközök 150.080,00 dinárt kitevő részét havi szinten 12.507,00 dinár, illetve képviselőnként  
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357,30 dinár összegben a politikai pártok között a topolyai Községi Képviselő-testületben levő képviselőik 
számának arányában kell elosztani, az alábbiak szerint: 

 1. Vajdasági Magyar Szövetség – 15 képviselő – 5.359,50 dinár, 

 2. G 17 Plusz Politikai Párt – 3 képviselő – 1.072,00 dinár, 

 3. Demokrata Párt – 4 képviselő – 1.429,00 dinár, 
 4. Vajdasági Magyar Demokrata Párt  – 2 képviselő – 715,00 dinár, 

 5. Együtt Vajdaságért Koalíció – 3 képviselő – 1.072,00 dinár, 

 6. Szerb Radikális Párt – 6 képviselő – 2.144,00 dinár 
 7. Szerbiai Szocialista Párt – 2 képviselő – 715,00 dinár.” 

 

IV. 

 
 E végzés a meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Topolya község Hivatalos 

Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 

Szám: 4-3/2005-II Bábi Attila s.k., 
Topolya, Topolya község 

2005.01.25. polgármestere 

 

 
13. 

 

 A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/39, 2003/43 és 2004/55 szám) 25. 
szakaszának 3. bekezdése alapján Topolya község  polgármestere a 2005. február 1-jén  meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZENDŐ SZÚNYOG-, KULLANCS- ÉS 

PATKÁNYIRTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA  VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉS 

AJÁNLATELBÍRÁLÓ SZAKBIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 
 Megalakítom a Topolya község területén végzendő szúnyog-, kullancs- és patkányirtási 

szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzés ajánlatelbíráló szakbizottságát (a továbbiakban: Bizottság).  
 

II. 
 

 Kinevezem a Bizottság tagjait az alábbiak szerint: 
1. Vojcsena Mihály - elnök, 

2. Nerić Lazar - tag, 

3. Dudaš Saša – tag, 
4. Vučković Slobodan – tag,  

5. Pásti Orsolya – tag. 
 

III. 
 

 A Bizottságnak az a kötelessége, hogy: 
 - előkészítse a pályázati dokumentációt, 

 - lefolytassa az ajánlatok felbontásának eljárását, 

 - kiválassza a legkedvezőbb ajánlatot, 

 - jelentést készítsen a szerződés odaítéléséről,  
 - értesítést küldjön az ajánlattevőknek a szerződés odaítéléséről. 
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IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG  

POLGÁRMESTERE Bábi Attila s.k., 

Szám: 02-7/2005-I polgármester 
Topolya,  

2005.02.01. 

 
 

14. 

 

 A Topolya községbeli polgárok egyesületeinek támogatásáról szóló szabályzat (Topolya község Hiv. 
Lapja 2004/5 szám) 4., és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 

2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 101. szakasza alapján, Topolya község polgármestere a 2005. 

február 1-jén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉGBELI POLGÁROK EGYESÜLETEI TÁMOGATÁSÁNAK ÖSSZEGÉT 

MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 

Kinevezem a Topolya községbeli polgárok egyesületei támogatásának összegét megállapító 
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), az alábbiak szerint: 

1. Csubela Hilda – elnök, 

2. Fekete Ildikó – tag, 
3. Palusek Mihály – tag, 

4. A Községi Nyugdíjas Egyesület képviselője – tag, 

5. A Községi Földerítők Szövetségének képviselője – tag, 

6. Az Arkus Környezetvédelmi Szakosztály képviselője – tag, 
7. A Pedagógusok Egyesületének képviselője – tag. 

 

II. 
 

 A Bizottságnak az a feladata, hogy a Szabályzat rendelkezései alapján megállapítsa a topolyai 

községi költségvetésből a polgárok egyesületeinek tevékenységére nyújtandó támogatások összegét. 
 A Bizottság az egyesületek tevékenységének értékelését a Szabályzatban foglalt paraméterek  

alapján végzi. 

 Az egyesületek támogatásának összegére vonatkozó javaslatot határozathozatalra megküldi Topolya 

község polgármesterének. 
 A Bizottság megbízatási ideje négy év. 

 

III. 
 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 

Szám: 02-2/2005-III Bábi Attila, s.k., 
Topolya, polgármester 

2005.02.01.  
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15. 
 

 A  foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetére való biztosításról szóló törvény (SzK Hiv. 

Közlönye, 2003/71 szám) 85., és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 

2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 101. szakasza alapján, Topolya község polgármestere,  
2005. február 1-jén, meghozta a következő 

 

V É G Z É S T 

 

A FOGLALKOZTATÁSÜGYI TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 

I. 
 

 Megalakítom Topolya község Foglalkoztatásügyi Tanácsát az alábbi összetételben: 

  
 1. Lazar Nerić, a Községi Tanács képviselője, 

 2. Danijela Jeremić, az Országos Foglalkoztatásügyi Szolgálat képviselője, 

 3. Ljiljana Dolmagić, az SZSZSZ topolyai és kishegyesi községközi tanácsának képviselője, 
 4. Milovan Vasić, a szabadkai Kőrzeti Gazdasági Kamara képviselője, 

 5. Dragutin Lekić, Topolya község Vállalkozói Általános Egyesületének képviselője, 

 6. Csubela Hilda, a Községi Közigazgatás képviselője. 

 
II. 

 

 A végzés I. pontja szerinti Tanács feladata az, hogy kövesse a foglalkoztatás alakulását, ajánlásokkal 
és véleménnyel szolgáljon a helyi önkormányzat szerveinek a közmunkák szervezése és programjainak 

meghozatala, a  munkanélkülieknek a közmunkák kivitelezésébe való bevonása, át- és továbbképzéssel való 

munkához juttatása, és a foglalkoztatás érdekében álló egyéb kérdések tekintetében. 
 

III. 

 

 Az ügyintézési technikai teendőket a Tanács szükségleteire a topolyai Községi Közigazgatás látja el. 
 

 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE  

Szám: 02-3/2005-III Bábi Attila s.k., 
Topolya, polgármester 

2005.02.01.   

 
 

16. 

 

Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 
2004/3 és 2004/14 szám) 101. szakasza alapján, Topolya község polgármestere,  2005. február 1-jén, 

meghozta a következő 
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V É G Z É S T 

 

A TÁRSADALMI ÉS AZ EGYÉB ÉPÍTÉSI TELEK TOPOLYA KÖZSÉG 

TERÜLETÉN VALÓ KIJELÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS 

AKTUST KIDOLGOZÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 
 Kinevezem  a társadalmi és az egyéb építési telek Topolya község területén való kijelöléséről szóló 

általános aktust kidolgozó bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) az alábbiak szerint: 

1. Balanyi János – elnök, 

2. Szedlár Péter – tag, 
3. Nada Mehaković - tag, 

4. Kiskároly Zoltán – tag, 

5. Fenyvesi Anica – tag. 
 

II. 

 
 A Bizottság kötelessége az, hogy 2005. június 1-jéig: 

- előkészítse a társadalmi és az egyéb építési telek Topolya község területén való kijelöléséről 

szóló általános aktust (a társadalmi építési telek kijelöléséről szóló általános aktus tartalmazza a 

telkek határának leírását, kataszteri községének nevét és parcellaszámainak listáját),  
- ellássa az egyéb teendőket is a törvénnyel és Topolya község polgármesterének irányelveivel 

összhangban. 

 
III. 

 

 Az ügyintézési technikai teendőket a Bizottság szükségleteire a topolyai Községi Közigazgatás látja 
el. 

IV. 

 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE 

Szám: 02-5/05-I Bábi Attila s.k., 

Topolya,  polgármester 

2005. 02. 01.  
 

 

17. 
 

Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 

2004/3 és 2004/14 szám) 101. szakasza alapján, Topolya község polgármestere,  2005. február 1-jén, 
meghozta a következő 

 

S Z A B Á L Y Z A T O T 

 

A TÁRSADALMI ÉS AZ EGYÉB ÉPÍTÉSI TELEK TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ 

KIJELÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS AKTUST KIDOLGOZÓ BIZOTTSÁG  

TAGJAINAK  MUNKADÍJÁRÓL 
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1. szakasz 
 

 E szabályzat a társadalmi és az egyéb építési telek Topolya község területén való kijelöléséről szóló 

általános aktust kidolgozó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjainak munkadíját állapítja meg. 

 
2. szakasz 

 

 A Topolya község polgármesterének 2005.02.01-jei 02-5/05-I számú végzésével kinevezett 
Bizottság tagjait megillető munkadíj összege: 

 

- a Bizottság elnöke részére 1,5 napidíj 

- a Bizottság tagjai részére 1 napidíj 
- a Bizottságnak a Községi Közigazgatásban dolgozó tagjai 

  részére a Bizottság rendes munkaidőn kívüli munkájában 

  való részvételükért 1 napidíj 
 

3. szakasz 

 
A Községi Közigazgatás dolgozóját az ügyintézési-technikai teendők rendes munkaidőn kívüli 

ellátásáért 1 napidíj összegét kitevő munkadíj illeti meg. 

 

4. szakasz 
 

 A munkadíjat a folyó hónap 10-éig kell kifizetni az előző hónapra, a Bizottságnak az üléseiről szóló 

jelentése alapján. 
 Az előző bekezdés szerinti munkadíjat a belföldi szolgálati út idejére a Szerb Köztársaságban az 

előző hónapban folyósított napidíj összegében,  a Köztársasági Statisztikai Intézet által közzétett adatok 

alapján kell elszámolni és kifizetni. 
 

5. szakasz 

 

E szabályzatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG  

POLGÁRMESTERE 
Szám: 110-1/2005/I Bábi Attila s.k., 

Topolya,  polgármester 

2005. 02. 01.  

 
18. 

 

 A közbeszerzésekről szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 2002/39, 2003/43 és 2004/55 szám) 124. 
szakaszának 1. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 

2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 61. szakaszának 1. bekezdése és 101. szakaszának 3. bekezdése 

alapján, a topolyai Községi Közigazgatás jegyzője meghozta e 
 

S Z A B Á L Y Z A T O T 

A KIS ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 

 A kis értékű közbeszerzésekről szóló szabályzatban (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/12, 
2003/1 és 2003/5 szám) a “titkár” szó helyébe a “jegyző” szó, a “60.000,00” összeg helyébe pedig  a 

“150.000,00” összeg lép. 
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2. szakasz 
 

 E szabályzat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
TOPOLYA 

Szám: 110-3/2005-IV Szedlár Péter s.k. 

Topolya, a Községi Közigazgatás 
2005.01.28. jegyzője 

 

19. 
 

A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/39, 2003/43 és 2004/55 szám) 25. 

szakasza alapján Topolya község polgármestere  2005. február 1-jén,  meghozta az alábbi  

 

ZÁRÓHATÁROZATOT 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

 

 Meg kell indítani a Topolya községbeli szúnyog-, kullancs- és patkányirtási szolgáltatások 2005. évi 
elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárást. 

 

II. 

 
 A szúnyogirtást a szúnyoglárvák biológiai eszközökkel, szükség esetén a kifejlett szúnyogok földről 

és levegőből való megsemmisítése útján kell végezni a megkötött szerződés alapján. 

A Topolya község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat erre a célra 847.476,63 dinárt irányoz 
elő. 

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

teljesítéséről kiállított számla alapján történik. 

 
III. 

 

 E záróhatározatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE Bábi Attila s.k., 

Szám: 501-3/2005-I polgármester 

Topolya, 

2005.02.01. 
 

 

20. 
 

 Az eredeti szöveggel való egybevetés alapján megállapítottuk, hogy A Topolya község 2005. évi 

költségvetéséről szóló határozat Topolya község Hivatalos Lapjának 2004/16. számában közzétett szövegébe 
hiba csúszott, ezért közzétesszük a következő 

 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S T 

 

A TOPOLYA KÖZSÉG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATBAN 
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 A határozat 8. szakaszában a „98.170.000,00” összeg helyett „98.370.000,00” összegnek kell állnia. 
 

 Čevarušić Ibolya, s.k., 

 a Községi Képviselő- 

 testület titkára  
 

21. 

 
 Az eredeti szöveggel való egybevetés alapján megállapítottuk, hogy A Telekrendezési, 

Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és –rendezési Közvállalat igazgatóbizottságának 

kinevezéséről szóló végzés kiegészítéséről szóló végzés Topolya község Hivatalos Lapjának 2004/16. 

számában közzétett szövegébe hiba csúszott, ezért közzétesszük a következő 
 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S T 

 

A TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI 

ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 

VÉGZÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉSBEN 
 

 Az említett végzés I. pontjában az „5” sorszám után a következő szövegnek kell állnia: 

 „a foglalkoztatottak sorából:” 

 
 Čevarušić Ibolya, s.k., 

 a Községi Képviselő- 

 testület titkára  
 

 

Sor- 

szám 
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rendezési tervének elkészítéséről 
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Broј 1. 14.02.2005. СТРАНА 29. OLDAL 2005.02.14.  1. szám 
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kinevezéséről szóló végzés módosításáról 

20 
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