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52. 
 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9 és 

2002/87 szám) 44. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2002/9 és 2004/33 szám) 30. szakaszának 7. és 8. pontja, és Topolya község statútuma (Topolya 
község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 8., 9. 

és 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. július 7-i ülésén, meghozta e 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVEI TÁRSFINANSZÍROZÁSI 

ALAPJÁNAK LÉTESÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 

 
 Topolya község Képviselő-testülete (a továbbiakban: az Alapító) pénzalapot létesít Topolya község 

fejlesztési terveinek társfinanszírozására (a továbbiakban: Alap). 

 

2. szakasz 
 

 Az Alapot a topolyai község és a területén működő helyi közösségek, intézmények és 

nemkormányzati szervezetek fejlesztési terveinek a finanszírozás szerkezetét, feltételeit és ütemét 
meghatározó nemzetközi szervezetek által pályázat útján jóváhagyott eszközökön alapuló társfinanszírozása 

céljából hozzuk létre. 
 

3. szakasz 
 

 Az Alap meghatározatlan időre létesül. 

 Az Alap cégneve: Topolya község Fejlesztési Terveinek Társfinanszírozási Alapja. 

 Az Alap székhelye: Topolya, Titó m. u. 30. 
 

4. szakasz 

 
 Az Alap jogi személy. 

 Az Alapot be kell jegyeztetni az illetékes ügynökségnél nyilvántartott alapok jegyzékébe. 

 
5. szakasz 

 

 Az Alap a topolyai község költségvetéséből, a nemzetközi szervezetek által és egyéb forrásokból 

biztosított eszközökkel gazdálkodik. 
 

6. szakasz 

 
 Az Alap a következő teendőket végzi: 

 - összegyűjti a fejlesztési tervek társfinanszírozására szolgáló eszközöket, 

 - meghozza az Alap pénzügyi tervét és munkaprogramját az Alapító egyetértésével, 

 - benyújtja a munkájáról szóló évi jelentést az Alapítónak, 
 - elfogadja az Alap zárszámadását az Alapító egyetértésével, 

 - meghozza az Alap alapszabályát az Alapító egyetértésével. 

 A felsoroltakon kívül egyéb teendőket és feladatokat is ellát az Alapító egyetértésével. 
 

7. szakasz 

 
 Az Alapot az Alapító igazgatja a törvényben, e határozatban és az Alap alapszabályában előírt 

módon. 

 Az Alap szervei: az igazgatóbizottság és a felügyelőbizottság. 
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8. szakasz 
 

 Az igazgatóbizottság az Alap igazgatási szerve, amelyet az Alapító nevez ki és ment fel. 

 Az igazgatóbizottságnak 5 tagja van, három az Alapító képviselőinek a sorából és kettő a gazdasági 
szakemberek sorából. 

 Az igazgatóbizottság tagjait négy éves megbízatási időszakra kell kinevezni. 

 

9. szakasz 
 

 Az igazgatóbizottság dönt: 

 - az Alap működésének szervezetéről és teendőinek végrehajtásáról, 
 - az Alap munkaterveiről és –programjairól, 

 - az Alap pénzügyi tervéről és zárszámadásáról, 

 - a fejlesztési tervek társfinanszírozására szolgáló eszközök felosztásáról, 
 - meghozza az Alap alapszabályát és egyéb általános aktusait, 

 - meghozza munkájának ügyrendjét. 

 A felsoroltakon kívül ellátja a törvényben, az Alapító aktusaiban és az Alap alapszabályában 

megállapított egyéb teendőket is. 

 
10. szakasz 

 

 Az igazgatóbizottságnak elnöke van, aki képviseli az Alapot. 
 Az igazgatóbizottság elnökét az Alapítót képviselő igazgatóbizottsági tagok sorából kell választani. 

 Az igazgatóbizottság elnökének jogait és kötelességeit részletesebben az Alap alapszabálya és egyéb 

aktusok állapítják meg a törvénnyel összhangban. 
 

11. szakasz 

 
 A felügyelőbizottság az Alap felügyeleti szerve, amelyet az Alapító nevez ki és ment fel. 

 A felügyelőbizottságnak 3 tagja van, kettő az Alapító képviselőinek sorából és egy a gazdasági 

szakemberek sorából. 

 A felügyelőbizottság tagjait négy éves megbízatási időszakra kell kinevezni. 
 

12. szakasz 

 
 A felügyelőbizottság: 

 - gyakorolja az Alap ügyvitele feletti felügyeletet, 

 - rámutat az Alap igazgatóbizottságának munkájában észlelt esetleges mulasztásokra, 

 - évente egyszer tájékoztatja az Alapítót az Alap ügyviteléről, 
 - meghozza munkájának ügyrendjét. 

 A felsoroltakon kívül ellátja a törvényben és az Alap alapszabályában megállapított egyéb teendőket 

is. 
 

13. szakasz 

 
 A felügyelőbizottságnak elnöke van, akit az  Alapítót képviselő felügyelőbizottsági tagok sorából  

kell választani. 

14. szakasz 

 
 Az ügyintézési-szakmai, jogi és pénzügyi teendőket az Alap szükségleteire a Községi Közigazgatás 

illetékes szervei látják el. 
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15. szakasz 
 

 Az Alapító a kiemelt társadalmi érdeket az Alap ügyvitelében a következőképpen érvényesíti: 

 - az Alap alapszabályának, illetve módosításainak és kiegészítéseinek jóváhagyása révén, 
 - az Alap igazgató- és felügyelőbizottságának megválasztása és elnökeinek kinevezése révén, 

 - az Alap működése és ügyvitele feletti igazgatási és szakmai felügyelet gyakorlása révén, és 

 - a törvényben és az Alapító határozataiban megállapított egyéb módon. 

 
16. szakasz 

 

 A fennmaradó kérdéseket az Alap alapszabályával és egyéb általános aktusaival e határozat hatályba 
lépésétől számított 30 napon belül kell szabályozni e határozattal, az Alapító egyéb aktusaival és a 

törvénnyel összhangban. 

 
17. szakasz 

 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 

 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 025-3/2005-I Haska Lajos s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.07.07. testület elnökhelyettese 

 
53. 

 

A Pro Urbe-díj alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/10 és 2005/2 szám) 5., 
és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 

2004/12 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2005. július 7-i ülésén, meghozta 

az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A 2005. ÉVI PRO URBE-DÍJ ODAÍTÉLÉSÉRŐL 
 

I. 

 
 A Pro Urbe-díjat a 2005. évben a következő természetes személyeknek ítéljük oda: 

 

1. Milan Ostojićnak, a Szerb Pravoszláv Egyház bácskai egyházkerülete plébánosának, 
2. Kiss Antalnak, a Bácskossúthfalvi Református Egyházközség nyugalmazott esperesének, 

3. Egri József topolyai lakosnak. 

 

II. 
 

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

hatályba. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 17-3/2005-I Haska Lajos s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.07.07. testület elnökhelyettese 

 



Broј 5. 07.07.2005. СТРАНА 74. OLDAL 2005.07.07.  5. szám 

  

54. 
 Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 

2004/14 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2005. július 7-i 

ülésén, meghozza az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉRŐL VALÓ EGYETEMI 

HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRÓL 
 

 
1. szakasz 

 

 Ez a Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat (a 
továbbiakban: Határozat) az egyetemi ösztöndíjra való jog érvényesítésének feltételeit és módját 

szabályozza. 

 

2. szakasz 
 

 Az egyetemi hallgató ösztöndíjra jogosult, ha: 

 - lakóhelye a kérvény benyújtása előtt legalább 2 (kettő) éve Topolya község területén van, 
 - átlagosztályzata 7,00 feletti ha Szerbia és Montenegro-ban, illetve 3,00 feletti, ha külföldön tanul, 

 - Szerbia és Montenegro állampolgára, 

 - II – VI éves egyetemi hallgató Szerbia és Montenegro területén vagy külföldön, 

 - olyan egyetemi karon vagy főiskolán tanul, amely  a Szerb Köztársaság Oktatásügyi 
Minisztériumánál be van jegyezve, illetve külföldön olyan nemzetközileg elismert egyetemi karon vagy 

főiskolán tanul, melynek oklevele Szerbia és Montenegro-beli egyetemi karon vagy főiskolán honosítható. 

 A hiányszakmát tanuló egyetemi hallgató akkor is ösztöndíjra jogosult, ha átlagosztályzata az e 
szakasz 2. fordulata szerintinél alacsonyabb. 

 

3. szakasz 
 

 Az egyetemi hallgató az ösztöndíjra való jogot nem érvényesítheti: 

 - ha abszolvens státusa van, kivéve, ha hiányszakmát tanul, 

 - ha munkaviszonyban van, vagy 
 - ha az aktuális tanévet ismétli. 

 

4. szakasz 
 

 Az egyetemi hallgató az ösztöndíjakra való jogot egy tanévre érvényesíti, pályázat útján, Az 

ösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzattal összhangban, amelyet a község polgármestere hoz meg.  
 A pályázatot a Községi Közigazgatás oktatásügyben illetékes osztálya írja ki évente a tanév kezdete 

előtt 30 nappal. 

 A pályázatot a nyilvános tájékoztatási eszközökben közzé kell tenni. 

 Az ösztöndíj iránti kérvényhez a következő okmányokat kell csatolni: 
 1. az egyetemi hallgató személyi igazolványának hitelesített fénymásolatát, 

 2. az egyetemre vagy főiskolára való beiratkozás igazolásának eredeti példányát, 

 3. a teljesített vizsgák átlagosztályzatáról szóló igazolást. 
 A határozat 2. szakasza szerint ösztöndíjra való jog elismeréséről a Községi Közigazgatás 

oktatásügyben illetékes osztályának javaslatára a község polgármestere dönt. 
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5. szakasz 

 

 Az Ösztöndíjakat Odaítélő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a község polgármestere nevezi ki 

a Községi Tanács javaslatára. 

 A Bizottságnak elnöke és 4 (négy) tagja van. 

 A Bizottság tagjait a Községi Tanács tagjainak, valamint az Országos Foglalkoztatásügyi Szolgálat 

és a Községi Közigazgatás dolgozóinak sorából kell kinevezni. 

 

6. szakasz 

 

 A község polgármestere minden egyes tanévre megállapítja a hiányszakmákat, amelyek az 

egyébként azonos feltételek melletti rangsorolásban elsőbbségben részesülnek. 

 A Bizottság a községi költségvetésben e célra előirányozott eszközök függvényében és a ranglista 

alapján megállapítja az e határozat 2. szakasza szerinti egyetemi hallgatók ösztöndíjának összegét. 

 

7. szakasz 

 

 Az ösztöndíjat az egyetemi hallgatónak minden egyes tanévre 9 egyenlő havi részletben, havonta 

legkésőbb a hónap 20-áig kell folyósítani. 

 

8. szakasz 

 

 Az ösztöndíjakra szolgáló eszközöket Topolya község költségvetésében kell biztosítani. 

 

9. szakasz 

 

 Az ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgató az ösztöndíjazóval legkésőbb a ranglista 

kifüggesztésétől számított 15 napon belül szerződést köt az ösztöndíjazásról, amely részletesebben 
megállapítja a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. 

 A szabályzat külön szabályozza a hiányszakmákkal meghatározásával kapcsolatos kérdéseket, 

valamint az ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgatók azon kötelezettségeit, hogy meghatározott ideig a 

község területén dolgoznak. 

 Az ösztöndíjas egyetemi hallgató a helyközi közlekedésben való útiköltség-támogatásra nem 

jogosult. 

10. szakasz 

 

 E határozat hatályba lépésének napján A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók 

ösztöndíjazásáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/12 és 2004/1 szám) rendelkezései 
hatályukat vesztik. 

 

11. szakasz 

 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8 napon lép hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 67-7/2005-I Haska Lajos s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2005.07.07. testület elnökhelyettese 
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55. 
 

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

89. szakasza és Topolya község  statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 

2004/3 és 2004/14 szám) 21. és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 
2005. július 7-i ülésén, megerősítette e 

 

HATÁROZATI JAVASLATOT 

 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL  TOPOLYA  

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2005.10.01-től 2012.09.30-ig TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 

 

 Bevezetjük a pénzbeli helyi járulékot Topolya Helyi Közösség területén a 2005.10.01-től 
2012.09.30-ig terjedő időszakra. 

 

2. szakasz 
 

 A begyűjtendő járulék eszközeinek összegét 182.000.000,00 dinárban határozzuk meg, a határozat 

hatályba lépése napján. 

 
3. szakasz 

 

 A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő: 
 dinár 

I. ÁLTALÁNOS RENDELTETÉS 7.280.000 

1. Részvétel a polgárok temetése költségeinek fedezésében  
  

II. KOMMUNÁLIS RENDELTETÉSEK 111.020.000 

1. Utak és járdák 45.500.000 

- részvétel az út- és járdahálózat építésében és fenntartásában  
- részvétel évente 1000-2000 m

2
 kátyú kijavításában és a helyi jellegű 

utcai úthálózat fenntartása 

 

- részvétel az úttest szélesítésében vagy építésében az utcákban összesen 
2600 m hosszúságban, szükség szerint 

 

- részvétel 600 m hosszú út építésében a Plitvice utcában  

- részvétel az utak karbantartásában és építésében   

- részvétel a temetőkön belüli utak fenntartásának és építésének 
költségeiben és a ravatalozók karbantartása 

 

- részvétel a kerékpárutak , járdák és sétányok kiépítésében  

  

2. Részvétel a városrészek szépítésében 7.280.000 

- részvétel a városban levő parkok és terek karbantartásában  

  

3. Részvétel a Zobnatica melletti tó partjának rendezésében és 

karbantartásában 

5.460.000 

  

4. Vízellátás 23.660.000 
- részvétel a városi vízvezeték elosztó hálózatának építésére irányuló 

tervek finanszírozásában és karbantartásában 

 

- részvétel a törpevízvezetékek gondjainak megoldásában  
- részvétel a kútfúrás és a kútnak a városi vezetékbe való bekapcsolása 

költségeinek fedezésében 

 

- részvétel a vízgyár  kiépítésében  
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5. Csatornahálózat 23.660.000 

- részvétel az utcai csatornahálózat építéséhez szükséges tervek 

pénzelésében 

 

- részvétel a csapadék- és belvíz elvezetésére szolgáló nyitott árkok 

kérdésének megoldásában 

 

  

6. Részvétel a közvilágítás fenntartásában 5.460.000 
- részvétel a közvilágítás fenntartásában a Rade Končar, a Titó marsall és 

a Petőfi brigád utca mentén 

 

  

III. OKTATÁS 14.560.000 

1. Részvétel a középiskolák létesítményeinek karbantartásában  

- Sinkovics József Műszaki Középiskola 1.820.000 
- Dositej Obradović Gimnázium 1.820.000 

- Petőfi brigád Mezőgazdasági Középiskola 1.820.000 

  

2. Részvétel az általános iskolák létesítményeinek  karbantartásában  
- Csáki Lajos ÁI 2.730.000 

- Nikola Tesla ÁI 2.730.000 

  

3. Részvétel a Bambi IEI létesítményeinek karbantartásában 2.730.000 

  

4. Részvétel a Zeneiskola létesítményének karbantartásában 910.000 

  

IV. EGÉSZSÉGÜGY 5.460.000 

- részvétel a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház létesítményeinek 

karbantartásában 

 

- részvétel a topolyai Mentőszolgálat felszerelésében  

  

V. MŰVELŐDÉS 9.100.000 
- részvétel a Kultúrotthon régi terme karbantartásának és bővítésének 

finanszírozásában 3.640.000 

- részvétel a topolyai Könyvtár létesítményének karbantartásában 2.730.000 

- a művelődési egyesületek épületeinek karbantartása 1.365.000 
- az amatőrizmus támogatása, fejlesztése a ME-ek útján 1.365.000 

  

VI. SPORT 9.100.000 
- részvétel a topolyai sportlétesítmények fenntartásában 3.640.000 

- részvétel a sportolás, üdülés és pihenés szervezetei működési 

költségeinek fedezésében  

1.820.000 

- részvétel az amatőrizmus fejlesztésében a sportklubok útján 3.640.000 

  

VII. HITKÖZSÉGEK 3.640.000 

- részvétel a római katolikus egyház létesítményének karbantartásában 2.420.600 
- részvétel a pravoszláv egyház létesítményének karbantartásában 1.219.400 

  

VIII. HELYI KÖZÖSSÉG 18.200.000 
- Topolya Helyi Közösség működésének költségei 10.920.000 

- a helyi közösség tulajdonában levő otthonok fenntartásának költségei 7.280.000 
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IX. CIVIL SZERVEZETEK 1.820.000 

- részvétel a Topolyai Helyi Közösség területén  működő civil szervezetek 
működési költségeinek fedezésében 

1.120.000 

- részvétel a civil szervezetek létesítményeinek karbantartásában 7.000.000 

  

X. TÁJÉKOZTATÁS 1.820.000 

- részvétel a polgárok topolyai helyi közösség tevékenységéről való 
tájékoztatása költségeinek fedezésében 

 

  

ÖSSZESEN: 182.000.000 

 

4. szakasz 

 

 A 3. szakasz I. pontjában foglalt temetési költségek fedezésére szánt eszközök felhasználása A 
temetési költségek fedezésére szánt eszközök felhasználásáról szóló szabályzat szerint történik, amelyet a 

Topolyai Helyi Közösség közgyűlése hozott meg. 

 

5. szakasz   

 

 A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek Topolya Helyi Közösség területén lakhelyük 
van, és azok a polgárok is, akiknek a helyi közösség területén ingatlan vagyonuk van és a járulék révén az 
ingatlan használatának feltételei javulnak. 

 

6. szakasz 

 

 Az  5. szakasz szerinti kötelezettek járulékának elszámolása alapja, illetve kulcsa: 

1. a foglalkoztatottak keresetei (fizetései) után 3% 

2. az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, amely után a jövedelemadóról szóló törvény 
értelmében adót kell fizetni  3%  

3. a mezőgazdasági tevékenységből eredő jövedelem után 10% 

4. az ingatlan értéke után a vagyonadóról szóló törvénnyel összhangban 

 

7. szakasz 

 

 A járulék nem vonatkozik azokra a jövedelmekre és vagyonokra, amelyek a törvény szerint 
adómentesek. 

 

8. szakasz 

 

A járulék meghatározására, elszámolására, elévülésére, kényszermegfizetésére, a fizetés határidejére, 
a kamat elszámolására és mindenre ami e határozatban nincs külön előírva, az adóeljárást és 

adóadminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

9. szakasz 

 

 Az e határozat alapján befolyó pénzeszközöket a topolya helyi közösség számlájára kell befizetni. 

 A könyvelőségről szóló előírásokkal összhangban a járulékról nyilvántartást kell vezetni. 
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10. szakasz 

 

 A járulék felhasználása a pénzügyi tervvel összhangban történik, melyet minden évre meghoznak. 

 

11. szakasz 

 

 A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a 

Helyi Közösség közgyűlésének elnöke, tanácsának elnöke, és titkára. 

 

12. szakasz 

 

 A Helyi Közösség közgyűlése a helyi járulék felhasználásáról a polgárok gyűlésének minden egyes 
önigazgatási egységben évente egyszer beszámol. 

 

13. szakasz 

 

 A helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség közgyűlésének határozata 
alapján kell felhasználni, a 3. szakaszban foglalt program keretében. 

 

14. szakasz 

 

 Ezt a Topolya Helyi Közösség 2005.10.01-2012.09.30-i évi helyi járulékának bevezetéséről szóló 
határozatot írásbeli nyilatkozattétel útján, Topolya helyi közösség nagykorú polgárai hozzák meg. 

 Írásbeli nyilatkozatukat a polgárok  2005. szeptember 16-26-ig tehetik meg. 

 

15. szakasz 

 

 A járulék bevezetéséről szóló határozat akkor érvényes, ha a nagykorú polgárok többsége elfogadja. 

 A határozatot a Topolya község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

 

16. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-14/2005-I Haska Lajos s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2005.07.07. testület elnökhelyettese 
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56. 
 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 

2004/135 száma) 30. szakaszának 8. pontja, A Topolya község Idegenforgalmi szervezetének alapításáról 

szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2005/3 szám) 9. szakasza és Topolya község statútuma 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 14/2004 szám) 33. 

szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2005. július 7-i ülésén, meghozta az 

alábbi 

 
 

V É G Z É S T 

 

 TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK 

ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

 

 Kinevezzük Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatóbizottságát 4 éves megbízatási 
időszakra az alábbiak szerint: 

 

- az alapító soraiból: 
1. Győri Lukrécia, Topolya, Ivan Milutinović u.6.sz.  - elnök, 

2. Pravda Irén, Topolya, Moša Pijade u.3.sz. - tag, 

3. Birman Andor, Topolya, Partizán u. 56.sz. - tag, 

 
- az idegenforgalmi  illetékkötelezettnek minősülő idegenforgalmi vállalatok, vállalkozók és természetes 

személyek soraiból: 

4.  Željko Bačić, Kisbelgrád, Titó m. u.1.sz. - tag. 
 

II. 

 
 Kinevezzük Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének felügyelőbizottságát 4 éves megbízatási 

időszakra az alábbiak szerint: 

 

- az alapító soraiból: 
1. Lőrinc Éva, Topolya, Durmitor u.29.sz. - elnök, 

2. Jasmina Zimonjić, Topolya, Arany János u. 58.sz. – tag. 

 
 

III 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-38/2005-I Haska Lajos s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 
2005.07.07. testület elnökhelyettese 
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57. 
 

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

Képviselő-testülete a  2005. július 7- i ülésén, meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

A 2005. ÉVI ARATÁSI MUNKÁLATOKAT ÉS AZ ARATÁS IDEJÉN ESEDÉKES TŰZVÉDELMI 

TEENDŐKET EGYEZTETŐ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 

I. 
 

 A gabonafélék tűzvédelmének a mezőgazdasági vállalatokban, a földművesszövetkezetekben és a 

község területén való összehangolása céljából megalakítjuk A 2005. Évi Aratási Munkálatokat és az Aratás 

Idején Esedékes Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskart (a továbbiakban: Törzskar). 
 

II. 

 
 A Törzskar tagjai: 

1. Majláth Béla, a topolyai Községi Tanács tagja – elnök 

2. Vrkić Bojan, a topolyai Tűzoltóegység parancsnoka  – elnökhelyettes 

3. Vukosavljević Živojin, Mezőgazdaságfejlesztési Intézet - tag 
4. Traživuk Sava, szabadkai BT tűzvédelmi felügyelője  – tag 

5. Janjušević Branislav, Zobnatica Rt. tűzvédelmi előadója – tag 

6. Major Imre, Žitko Rt. tűzvédelmi előadója – tag 
7. Faragó Lajos, a mezőgazdasági magántermelők képviselője – tag, 

8. Moldovan Stevan, Krivaja MV – tag 

9. Csámbor Géza, Pobeda MV – tag 
10. Ostojić Boško, Panonija MTK – tag 

11. Raičević Andrija, Zobnatica Rt – tag 

12. Kuruc Tibor, Moravica, MIK – tag 

13. Somogyi Sándor, Moravica Fsz – tag 
14. Dolmagić Musa, Orahovó Rt – tag 

15. Kaćanski Milorad, Bajsa MV – tag 

16. Saša Janjić, Dózsa György Rt – tag 
17. Vukotić Jovan, Žitko Rt – tag 

18. Bulatović Radomir, N. Sad Biztositási Rt – tag 

19. Petković Milimir, Njegoševo MV – tag 
20. Bábi Lajos, Bácska Fsz – tag 

21. Čović Dane, Agrobačka Rt – tag 

22. Vučković 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, 
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- megszervezze az állandó ügyeletet a tűzoltóegységekben, 
- 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, 

- a helyi közösségekben a tömegtájékoztatási eszközök útján tájékoztassa a mezőgazdasági termelőket 

és a polgárokat az aratás idején foganatosítandó tűzvédelmi intézkedésekről, 

- 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: 02-29/2005-IV Haska Lajos s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 
2005.07.07. testület elnökhelyettese 

 

58. 
 

Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2004/3 

és 2004/14 szám) 101. szakasza alapján Topolya község polgármestere 2005. május 30-án meghozta a 

következő  

V É G Z É S T 

A TOPOLYA KÖZSÉG NÉPESEDÉSPOLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

ÉS KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 

 
 A Topolya község népesedéspolitikai bizottságának megalakításáról és kinevezéséről szóló 

2001.12.14-i  9-7/2001 számú végzés II. pontjának 1. és 2. pontja a következőképpen módosul: 

 „1. Dr. Námesztovszki Zoltán – nőgyógyász – elnök, 

   2. Dudás Rosana – okl. szociális gondozó – tag.” 
 

II. 

 
 A végzés IV. pontjában a „Végrehajtó Bizottság” szavak helyébe a „Topolya község” szavak lépnek. 

 

III. 
 

 A végzés V. pontjában a „Községi Képviselő-testület Végrehajtó Bizottsága” szavak helyébe a 

„Topolya község polgármestere” szavak lépnek. 

  
 IV.  

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-28/2005-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, polgármester 

2005.05.30.  
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59. 
 

 Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2004/3 

és 2004/14 szám) 101. és A topolyai község idegenforgalmi szervezetének alapításáról szóló határozat 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2005/3 szám) 4. szakasza alapján Topolya község polgármestere 2005. 

június 1-jén meghozta a következő  

 

V É G Z É S T 

 

A TOPOLYAI KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE VÉDJEGYÉNEK – LOGÓJÁNAK 

ÖTLETTERVÉT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL  

ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Megalakítom a topolyai község Idegenforgalmi Szervezete védjegyének – logójának ötlettervét 

előkészítő bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 

 
II. 

 

 A Bizottságba kinevezem: 
 1. Kócán Lászlót – elnöknek, 

 2. Penovác Endrét – tagnak, 

 3. Miljanović Valentinát – tagnak. 

 
III. 

 

 A Bizottság feladata az, hogy: 
 - áttekintse és értékelje a teljes és idejében beérkezett összes pályázatokat, 

 - javasolja a polgármesternek a védjegy ötlettervének kidolgozásával való megbízást. 

 
IV. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-27/2005-I Bábi Attila s.k., 

Topolya, polgármester 

2005.06.01.  
 

60. 

 

A topolyai község helyi környezetvédelmi cselekvési tervének elkészítéséről szóló határozat 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/14 szám) 2. szakasza és Topolya község statútumának Topolya 

község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2004/3 és 2004/14 szám)  48. szakasza és 50. 

szakaszának 8. pontja alapján, Topolya község polgármestere 2005.07.01-jén meghozta a következő 
 

V É G Z É S T 

A KÖZSÉGI HKCST-KOORDINÁTOR KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 
 

 PEVEC ALEKSANDRÁT, a topolyai Községi Közigazgatás mezőgazdaságügyi szakmai 

főmunkatársát és környezetvédelmi felügyelőjét községi HKCST koorinátorrá 2005. július 1-jei hatállyal 
kinevezem. 

  

II. 

 
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTER 

Szám: 02-36/2005-III Bábi Attila s.k., 
Topolya, Topolya község  

2005.07.01 polgármestere 

 

61. 
 

A topolyai község helyi környezetvédelmi cselekvési tervének elkészítéséről szóló határozat 

(Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/14 szám) 2. szakasza és Topolya község statútumának Topolya 
község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2004/3 és 2004/14 szám)  48. szakasza és 50. 

szakaszának 8. pontja alapján, Topolya község polgármestere 2005.07.01-jén meghozta a következő 

 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KÖZSÉG HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI CSELEKVÉSI TERVÉNEK 

KIDOLGOZÁSÁT EGYEZTETŐ TESTÜLETET MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
I. 

 

 A topolyai község helyi környezetvédelmi cselekvési tervének kidolgozását egyeztető testületet 

megalakításáról és tagjainak kinevezéséről szóló 2004.12.01-i 02-89/2004-IV számú végzés I. pontjának 7. 
alpontjában a „községi HKCST koordinátor” szavak törlendők és az I. pont  a 7. után a következő 8. 

alponttal egészül ki: „PEVEC ALEKSANDRA – mezőgazdaságügyi szakmai főmunkatárs és 

környezetvédelmi felügyelő – községi HKCST koordinátor”. 
  

II. 

 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTER 

Szám: 02-35/2005-III Bábi Attila s.k., 

Topolya, Topolya község  
2005.07.01 polgármestere 
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62. 
 

A topolyai község helyi környezetvédelmi cselekvési tervének elkészítéséről szóló határozat 

(Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/14 szám) 2. szakasza és A topolyai község helyi környezetvédelmi 
cselekvési tervének kidolgozását egyeztető testületet megalakításáról és tagjainak kinevezéséről szóló végzés 

II. pontja alapján, a Topolyai Község Helyi Környezetvédelmi Cselekvési Tervének Kidolgozását Egyeztető 

Testület meghozta a következő  

 

V É G Z É S T 

 

A TOPOLYAI KÖZSÉG HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI CSELEKVÉSI TERVÉNEK 

KIDOLGOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
I. 

 

A topolyai község helyi környezetvédelmi cselekvési tervének kidolgozásával foglalkozó munkacsoport 

megalakításáról szóló 2004.12.07-i 02-99/2004. számú végzés I. pontjának 6. alpontjában a „községi 
HKCST koordinátor” szavak törlendők és az  I. pont  a 17. után a következő 18. alponttal egészül ki: 

„PEVEC ALEKSANDRA – mezőgazdaságügyi szakmai főmunkatárs és környezetvédelmi felügyelő – 

községi HKCST koordinátor”. 
 

 

 

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

TOPOLYAI KÖZSÉG HELYI KÖRNYEZET- 
VÉDELMI CSELEKVÉSI TERVÉNEK Dane Dozet s.k., 

KIDOLGOZÁSÁT EGYEZTETŐ TESTÜLET az Egyeztető Testület 

Szám: 02-34/2005-III elnöke 
Topolya, 

2005.07.01. 

Sor- 
szám 

T A R T A L O M OLDAL 

   

52. Határozat Topolya község Fejlesztési Tervei Társfinanszírozási Alapjának 

létesítéséről  71. 

   

53. Határozat a 2005. évi Pro-urbe Díj odaítéléséről 73. 

   

54. Határozat a Topolya község területéről való egyetemi hallgatók 
ösztöndíjazásáról 74. 

   

55. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Topolya helyi Közösség 

területén a 2005.10.01-től 2012.09,30-ig terjedő időszakra 76. 

   

56. Végzés Topolya község Idegenforgalmi Szervezete igazgató- és 
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 80. 

   

57. Végzés a 2005. Évi Aratási Munkálatokat és az Aratás Idején Esedékes 

Tűzvédelmi Teendőket Egyeztető Községi Törzskar megalakításáról 81. 
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58. Végzés A Topolya község népesedéspolitikai bizottságának megalakításáról 

és kinevezéséről szóló végzés módosításáról 82. 

   

59. Végzés Topolya község Idegenforgalmi Szervezete védjegyének – logójának 
ötlettervét előkészítő bizottság megalakításáról  és tagjainak kinevezéséről 83. 

   

60. Végzés a községi HKCST-koordinátor kinevezéséről 
83. 

   

61 Végzés A topolyai község helyi környezetvédelmi cselekvési tervének 
kidolgozását egyeztető testületet megalakításáról és tagjainak kinevezéséről 

szóló végzés módosításáról és kiegészítéséről 84. 

   

62. Végzés A topolyai község helyi környezetvédelmi cselekvési tervének 

kidolgozásával foglalkozó munkacsoport megalakításáról szóló végzés 

módosításáról és kiegészítéséről 85. 

 

Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős 

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2005. évre 6.900,00 
dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya 

község Hivatalos Lapjára”. 

 


