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82. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 
30. szakaszának 3. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 

2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete, 2006. november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG GAZDASÁGI  FEJLESZTÉSE STRATÉGIAI 

IRÁNYELVEINEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

 
Topolya község gazdasági  fejlesztésének stratégiai irányelveit elfogadjuk. 

 

2. szakasz 
 

Topolya község gazdasági  fejlesztésének stratégiai irányelvei e határozat alkotó részét képezik. 

 
3. szakasz 

 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-59/2006-I Fehér István s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 

 
83. 

 

 A tervezésről és építésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2003/47 és 

2006/34 szám) 122. szakaszának 4. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos 
Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja 

alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2006. november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A LÉTESÍTMÉNY MŰSZAKI VIZSGÁJÁRÓL 

 
1. szakasz 

 

 E határozat a topolyai Községi Közigazgatás illetékes szervének építési engedélye alapján 
megépített létesítmény műszaki vizsgálatának teendőivel való megbízás feltételeit és módját, e teendők 

ellátásának módját és a létesítmény műszaki vizsgálatára nézve jelentős egyéb kérdéseket szabályozza. 

 
2. szakasz 

 

 A határozat 1. szakasza szerinti létesítmény műszaki vizsgálatát a megfelelő jegyzékbe bejegyzett 

és a műszaki vizsgálat végzésére vonatkozó feltételeknek megfelelő vállalat, illetve egyéb szervezet (a 
továbbiakban: szervezet) végezheti, amelyet Topolya község Polgármestere (a továbbiakban: a 

Polgármester) e teendők ellátásával megbíz. 
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3. szakasz 

 

 A határozat 2. szakasza szerinti szervezet kiválasztása kétévenként, a Polgármesternek a 

tömegtájékoztatási eszközökben közzétett nyilvános felhívása alapján történik. 

 A nyilvános felhívásra való jelentkezéshez a szervezet köteles mellékelni: 

 - a bizonyítékot arról, hogy be van jegyezve a megfelelő jegyzékbe a műszaki vizsgálat teendőinek 

ellátására (jegyzékkivonat), 

 - a végzést a műszaki vizsgálat végzéséhez szükséges feltételek teljesítéséről (licenc). 

 A létesítmény műszaki vizsgálatával való megbízásról szóló szerződést a szervezettel a 
Polgármester köti meg. 

 

4. szakasz 

 

 A szervezet a műszaki vizsgálatot akkor végezheti, ha a tárgyát képező létesítmény műszaki 

dokumentációjának kidolgozásában, a létesítmény építésében vagy az építése feletti szakmai felügyelet 
gyakorlásában nem vett részt. 

 A szervezet a műszaki vizsgálat során köteles minden tekintetben a törvény és a tárgykört 

szabályozó egyéb jogszabályok szerint eljárni és a szakma szabályait alkalmazni és betartani. 

 

5. szakasz 

 

 A szervezet a létesítmény műszaki vizsgálatára műszaki vizsgáló bizottságot alakít (a 

továbbiakban: bizottság), melynek összetételét a létesítmény fajtájának, rendeltetésének és 

összetettségének függvényében állapítja meg. 

 A bizottság tagja olyan személy lehet, aki megfelel azon feltételeknek, amelyeket a törvény az 

adott létesítmény felhatalmazott tervezőjére, illetve építésvezetőjére vonatkozóan előír. 

 Olyan  létesítmény műszaki  vizsgálatára, amely a legkorszerűbb technológia alkalmazásával épült, 

a szervezet a bizottságba a megfelelő szakterületek szakértőit is bevonhatja. 

 

6. szakasz 

 

 A létesítmény kitűzött műszaki vizsgálatáról a szervezet köteles értesíteni a használati engedély 

kiadására illetékes szervet. A szerv képviselője jelen lehet a létesítmény műszaki vizsgálatán. 

 

7. szakasz 

 

 A szervezet köteles biztosítani azt, hogy a létesítmény műszaki vizsgálatával egyidejűleg a 

vezetékek, berendezések és felszerelések azon műszaki vizsgálata is megtörténjen, amelyet a törvénnyel 

összhangban a kommunális és egyéb közvállalatok végeznek. 

 

8. szakasz 

 

 A bizottság a munkájáról jegyzőkönyvet vezet, amely kötelezően tartalmazza: a bizottság 

megalakításáról szóló végzés számát és keltét, a bizottság tagjainak valamint a munkájában részt vett, vagy 

a munkája során jelen volt egyéb személyek nevét, a bizottság munkájának helyét, idejét és módját, a 

műszaki vizsgálat tárgyát, azt, hogy mely és milyen dokumentációt bocsátottak a bizottság rendelkezésére, 
továbbá a bizottság leletét, véleményét és a használati engedély kiadására illetve kiadásának elutasítására 

vonatkozó javaslatát és a bizottság egyes tagjainak esetleges különvéleményét. 

 A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a munkájában részt vett személyek írják alá. 
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9. szakasz 

 
 A szervezet köteles a kereset vételétől számított 15 napon belül a létesítmény műszaki vizsgálatát 

elvégezni, és a műszaki vizsgálat végrehajtásától számított további 15 napon belül a jegyzőkönyvet 

elkészíteni és a használati engedély kiadására illetékes szervnek megküldeni. 

 A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a kommunális és egyéb közvállalatok arra vonatkozó egyetértését 
is, hogy a vezetékek, berendezések és felszerelések kivitelezése az építési engedéllyel, illetve a tervezési és 

műszaki feltételekkel összhangban történt. 

 Ha a szervezet a műszaki vizsgát az e szakasz 1. bekezdése szerinti határidőben nem végzi el vagy 
nem fejezi be, köteles erről a Községi Közigazgatás illetékes szervét 15 napon belül értesíteni, a késedelem 

okainak megjelölésével. 
 

10. szakasz 
 

 A szervezetet az elvégzett műszaki vizsgálatért térítmény illeti meg, melynek összegét a beruházási 
építkezési szolgáltatások értékelésének a mérnökök és technikusok köztársasági szakmai egyesülete által 

meghatározott szabványaival összhangban kell megállapítani. 

 A beruházó köteles a műszaki vizsgálat költségeit a szervezet javára a számla vételét követően 
haladéktalanul, de legkésőbb a műszaki vizsgálat jegyzőkönyvének a használati engedély kiadására 

illetékes szervhez való továbbításáig befizetni. 

 

11. szakasz 
  

 A szervezet köteles az év folyamán elvégzett műszaki vizsgálatokról szóló évi jelentését a 
következő év januárjának végéig a Polgármesternek megküldeni. 

 

12. szakasz 
 

 A szervezet köteles a műszaki vizsgálat végzésére vonatkozó bejegyzésében vagy feltételek 

teljesítésében előállt bármely változást a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a 
Polgármesternek bejelenteni. 

 

13. szakasz 
 

 A szervezet köteles a használati engedély kiadására illetékes szerv keresetére az év folyamán 

egyedi információkkal és jelentésekkel szolgálni. 
 

14. szakasz 
 

 A használati engedély kiadására illetékes szerv, ellenőrzés céljából, elrendelheti más szervezetnek, 

hogy végezze el a már megvizsgált létesítmény műszaki vizsgálatát. 
 Ha az e szakasz 1. bekezdése szerinti műszaki vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy a műszaki 

vizsgálatot nem szakszerűen végezték el, illetve hogy a kiadott építési engedélyhez képest eltérések 

tapasztalhatók, akkor az újbóli műszaki vizsgálat költségeit az a szervezet viseli, amely az elsődleges 

műszaki vizsgálatot végezte és megbízatását e teendők további ellátására megvonják. 
 

15. szakasz 

 
 A szakszerűtlenül végzett műszaki vizsgálat és a határozat 12. szakasza szerinti kötelezettség 

teljesítésének elmulasztása alapul szolgál a határozat 3. szakaszának 3. bekezdése szerinti szerződés 

felbontására. 

 
16. szakasz 

 

 A Polgármester e határozat hatályba lépésétől számított 60 napon belül közzéteszi a határozat 3. 
szakasza szerinti nyilvános felhívást és megköti a szerződést a kiválasztott szervezettel. 
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17. szakasz 

 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 351-463/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 

 
84. 

 

A tervezésről és építésről szóló törvény (Szk Hivatalos Közlönye 03/47 és 06/34 szám) 54. 
szakaszának 1. bekezdése és 169. szakaszának 2. bekezdése, valamint Topolya község statútuma (Topolya 

község Hivatalos Lapja 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3, 04/14 és 06/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja 

alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2006. november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A TOPOLYAI VÁROSI PARK RENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK 

 ELFOGADÁSÁRÓL ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT  

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 

 

 Hatályon kívül helyezzük A topolyai városi park rendezési terve módosításának elfogadásáról és 
végrehajtásáról szóló határozatot (Topolya község Hivatalos Lapja, 2003/1 szám), amelyet Topolya község 

Képviselő-testülete 2003.03.28-án 350-2/2003-I szám alatt hozott meg. 

 

2. szakasz 

 

 E határozat hatályba lépésének napján a Határozat a topolyai község területén levő közösségi 
rendeltetésű területek rendezési tervei azon részeinek megállapításáról, amelyek nincsenek ellentétben A 

tervezésről és építésről szóló törvény rendelkezéseivel (Topolya község Hivatalos Lapja, 2003/10 szám) 

hatályát veszti 

 

3. szakasz 

 

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

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 350-37/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2006.11.30.  testület elnöke 
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85. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 
89. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 21. szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete 2006. november 30-i ülésén, megerősítette e 
 

HATÁROZATI  JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BÁCSKOSSUTHFALVA 

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.01.01-TŐL 2013.12.31-ÉIG 

TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 

 
 Bácskossuthfalva Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére 

szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 

2007.01.01-től  2013.12.31-éig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 

 
 A járulékot Bácskossuthfalva Helyi Közösség területére vezetjük be. 

 

3. szakasz 

 
 A járulékot pénzben vezetjük be. 

 

4. szakasz 
 

 A járulékot Bácskossuthfalva Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 76.725.049,32 dinár 

összegben vezetjük be. 
 

5. szakasz 

 

 A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 

Beruházások, közművesítés: 

-összes utca szilárd burkolattal történő ellátása, járdák, meglevő utak karbantartása. ................ 10% 

-vízvezeték-hálózat részleges felújítása és a szennyvízelvezető hálózat bővítése ................... 12,5% 
-kombinált árokásó gép vásárlása  .........................................................................................  4,5% 

-közvilágítás, annak bővítése és karbantartása  ....................................................................... 12 % 

-Középületek karbantartása  

–színház, helyi közösség, iskola, óvoda, egészségház, tűzoltóotthon,  
művelődési ház, régi komitét, labdarúgó klub épülete ................................................................ 6% 

-Vállalkozásfejlesztési alap létrehozása  ................................................................................. 6% 

Szerződésbeli kötelezettségek : 
-Nyugdíjas Egyesület támogatása .............................................................................................. 5% 

- temetkezési hozzájárulás  ..................................................................................................... 1,5% 

Falu működésének fenntartása : 
-helyi közösség működtetése  .................................................................................................... 8% 

-civil szervezetek, egyesületek támogatása .............................................................................. 20% 

Gyermekeinkről való gondoskodás: 

-tanulmányi kölcsön főiskolások és egyetemisták számára ........................................................ 4% 
-újszülöttek, kiváló tanulók támogatása .................................................................................. 2,5% 

Egyéb: 

-falusi szintű rendezvények, tájékoztatás ................................................................................... 5% 
-tartalékalap  ............................................................................................................................. 3% 
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6. szakasz 

 
 A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Bácskossuthfalva 

Helyi Közösség területén van, valamint azok a polgárok akiknek e helyi közösség területén vagyonból és 

vagyonjogból eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e 

járulék révén járulnak. 
7. szakasz 

 

 E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 

 4% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint 

vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után, 

 6% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 

 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 

 2% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján. 

 

8. szakasz 

 

 A járulék meghatározására, elszámolására,  elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 
határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, az adóeljárást és 

-adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

9. szakasz 

 

Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 

A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

10. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit Bácskossuthfalva Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a 

Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának Kincstárigazgatósága szabadkai fiókjának topolyai 
kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az 

Adóhivatal ellenőrzi. 

A járulékeszközökről a könyvelésről szóló jogszabályokkal összhangban nyilvántartást kell 

vezetni. 

11. szakasz 
 

 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  

 

12. szakasz 
 

 A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz 

meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. 

szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 

13. szakasz 
 

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

Helyi Közösség  tanácsának elnöke és helyettese. 

 

14. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácsa  a helyi járulék eszközeinek felhasználásáról minden évben egyszer 
köteles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 
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15. szakasz 
 

 A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának 

határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 

 

16. szakasz 

 

 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

17. szakasz 
 

 A Bácskossuthfalva Helyi Közösség 2007.01.01-től 2013.12.31-éig terjedő időszakra szóló helyi 

járulékának bevezetésére vonatkozó határozatot személyes véleménynyilvánítás és aláírás útján a helyi 
közösség nagykorú polgárai hozzák meg. 

A személyes vélemény-nyilvánítást és aláírást 2006. december 4-től  17-ig kell lebonyolítani. 

 

18. szakasz 

 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-58/2006-III Fehér István s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 

 
86. 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 
89. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 21. szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete 2006. november 30-i ülésén, megerősítette e 

 

HATÁROZATI  JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BAJSA 

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.01.01-TŐL – 2014.12.31-ÉIG 

TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

 Bajsa Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló 

eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 2007.01.01-től – 

2014.12.31-éig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

 A járulékot Bajsa Helyi Közösség területére vezetjük be. 

 

3. szakasz 
 

 A járulékot pénzben vezetjük be. 
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4. szakasz 
 

 A járulékot Bajsa Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 15.000.000,00 dinár összegben 
vezetjük be. 

 

5. szakasz 
 

 A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 

- A vízvezeték- és az úthálózat felújítása és karbantartása ............................................................. 40% 
- A közérdekű épületek és létesítmények karbantartása ................................................................. 15% 

- A közvilágítás és karbantartása .................................................................................................. 20% 

- A Helyi Közösség működése ..................................................................................................... 10% 

- A műszaki korszerűsítés és felszerelés ......................................................................................... 3% 
- Művelődési rendezvények, a kreatív tevékenységek, a sport és az idegenforgalom fejlesztése ...... 6% 

- A civil szervezetek támogatása .................................................................................................... 6%. 

 
6. szakasz 

 

 A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Bajsa Helyi Közösség 

területén van, valamint azok a polgárok akiknek e helyi közösség területén vagyonból és vagyonjogból 
eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e járulék révén 

járulnak. 

 
7. szakasz 

 

 E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 

 3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint 

vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után, 

 

 5% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 

 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 

 2% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján. 

 

8. szakasz 

 

 A járulék meghatározására, elszámolására,  elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 

határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, az adóeljárást és –

adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

9. szakasz 

 

Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 

A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

10. szakasz 

 

A helyi járulék pénzeszközeit Bajsa Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb 

Köztársaság Pénzügyminisztériumának Kincstárigazgatósága szabadkai fiókjának topolyai 

kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az 

Adóhivatal ellenőrzi. 

11. szakasz 
 

 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  
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12. szakasz 
 

 A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz 

meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. 
szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 

13. szakasz 
 

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

Helyi Közösség  tanácsának elnöke és  helyettese. 

 

14. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácsa  a helyi járulék eszközeinek felhasználásáról minden évben egyszer 

köteles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 

 

15. szakasz 
 

 A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának 

határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 

 

16. szakasz 
 

 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

17. szakasz 
 

 A Bajsa Helyi Közösség 2007.01.01-től 2014.12.31-éig terjedő időszakra szóló helyi járulékának 

bevezetésére vonatkozó határozatot személyes véleménynyilvánítás és aláírás útján a helyi közösség 

nagykorú polgárai hozzák meg. 

A személyes vélemény-nyilvánítást és aláírást 2006. december 2-20-áig kell lebonyolítani. 

 

18. szakasz 
 

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

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-50/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 
2006.11.30. testület elnöke 

 

87. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 

89. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 21. szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete 2006. november 30-i ülésén, megerősítette e 
 

HATÁROZATI  JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL ZENTAGUNARAS 

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.01.01-TŐL  2011.12.31-ÉIG 

TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
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1. szakasz 

 
 Zentagunaras Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére 

szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 

2007.01.01-től  2011.12.31-éig terjedő időszakra. 

 
2. szakasz 

 

 A járulékot Zentagunaras Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 

 

 A járulékot pénzben vezetjük be. 
 

4. szakasz 

 
 A járulékot Zentagunaras Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 9.000.000,00 dinár 

összegben vezetjük be (a 2006 júniusi árak alapján). 

 
5. szakasz 

 

 A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 

- Az utak, járdák és közterületek építése és karbantartása  ................................... 20 % 
- A közvilágítás és karbantartása  ........................................................................ 20% 

- Közérdekű épületek építése és karbantartása ..................................................... 18% 

- A civil- és sportszervezetek és intézmények támogatása .................................... 15% 
- Intervenciós intézkedések ................................................................................... 5% 

- A vízvezeték felújítása és karbantartása............................................................... 5% 

- Műszaki korszerűsítés és felszerelés  ................................................................... 5% 
- A Helyi Közösség működési költségei és a lakosság tájékoztatása  ...................... 5% 

- A környezetvédelem és a szeméttárolás  ............................................................. 5 % 

- A polgárok temetési költségeinek fedezésében való részvétel  ............................ 2%. 

 A programban előirányozott összes tételek dinárösszege a járulékeszközök beáramlásának 
arányában fognak növekedni a tervidőszak végéig. 

 

6. szakasz 
 

 A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Zentagunaras Helyi 

Közösség területén van, valamint azok a polgárok akiknek e helyi közösség területén vagyonból és 

vagyonjogból eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e 
járulék révén járulnak. 

 

7. szakasz 
 

 E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 

 3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint 

vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után, 

 3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 

 2% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján 

 20 kg búza folyó évi árak szerinti dinárellenértéke a megművelhető földterület minden kataszteri 

holdja után a mezőgazdasági termelők és a föld azon élvezői részre. 
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8. szakasz 
 

 A járulék meghatározására, elszámolására,  elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 

határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, az adóeljárást és –

adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

9. szakasz 
 

Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 

A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

10. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit Zentagunaras Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb 

Köztársaság Pénzügyminisztériumának Kincstárigazgatósága szabadkai fiókjának topolyai 

kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az 

Adóhivatal ellenőrzi. 

A járulékeszközökről a könyvelésről szóló jogszabályokkal összhangban nyilvántartást kell 

vezetni. 

11. szakasz 
 

 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  
 

12. szakasz 
 

 A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz 

meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. 
szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 

13. szakasz 
 

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

Helyi Közösség  tanácsának elnöke és  a Helyi Közösség titkára. 
 

14. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácsa  a helyi járulék eszközeinek felhasználásáról minden évben egyszer 

köteles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 
 

15. szakasz 
 

 A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának 

határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 
 

16. szakasz 
 

 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

17. szakasz 
 

 A Zentagunaras Helyi Közösség 2007.01.01-től 2011.12.31-éig terjedő időszakra szóló helyi 

járulékának bevezetésére vonatkozó határozatot személyes vélemény-nyilvánítás és aláírás útján a helyi 

közösség nagykorú polgárai hozzák meg. 

A személyes vélemény-nyilvánítást és aláírást 2006. december 2-20-áig kell lebonyolítani. 
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18. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-49/2006-I Fehér István s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 
 

88. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 
89. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 21. szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete 2006. november 30-i ülésén, megerősítette e 
 

HATÁROZATI  JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL TOMISLAVCI 

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.03.02-TÓL 2014.03.01-ÉIG 

TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 

 

 Tomislavci Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére 
szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 

2007.03.02-tól  2014.03.01-éig terjedő időszakra. 

 
2. szakasz 

 

 A járulékot Tomislavci Helyi Közösség területére vezetjük be. 

 
3. szakasz 

 

 A járulékot pénzben vezetjük be. 
 

4. szakasz 

 
 A járulékot Tomislavci Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 7.000.000,00 dinár összegben 

vezetjük be (a 2006 októberi árak alapján). 

 

5. szakasz 
 

 A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 

- Az utcai vízvezetékhálózat cseréje ................................................................................. 18,14% 
- A csatornahálózat kiépítése ............................................................................................ 13,33% 

- Az utcai utak aszfaltozása és a meglevők felújítása ........................................................ 13,16% 

- A Kultúrotthon, a rendelő és az iskola épülete homlokzatának rendbehozatala  
   és ezek parkjainak és kerítéseinek rendezése   ..................................................................6,58% 

-  Felszerelések és műtárgyak beszerzése és karbantartása  ................................................ 4,44% 

-  A temető  rendezése és ravatalozó létesítmények építése vagy vásárlása  ........................ 6,03% 

-  A közvilágítás karbantartása és új felszereléseinek beszerzése  ........................................1,64% 
-  A villamos energia költségeinek fedezése  ..................................................................... 16,45% 
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-  A helyi utak mentének fásítása és rendezése  ...................................................................2,25% 

-  A sport és a művelődés fejlesztése...................................................................................2,74% 
-  Az üzleti könyvek vezetésének költségei .........................................................................7,13% 

-  A biztosítási költségek ....................................................................................................7,67% 

- A provízió és a bankszolgáltatások költségei ................................................................... 0,44% 

  
6. szakasz 

 

 A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Tomislavci Helyi 
Közösség területén van, valamint azok a polgárok akiknek e helyi közösség területén vagyonból és 

vagyonjogból eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e 

járulék révén járulnak. 

 
7. szakasz 

 

 E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 

 3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint 

vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után, 

 3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 

 15% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 

 1% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján. 

 

8. szakasz 

 

 A járulék meghatározására, elszámolására,  elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 

határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, az adóeljárást és –

adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

9. szakasz 

 

Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 

A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

10. szakasz 

 

A helyi járulék pénzeszközeit Tomislavci Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb 

Köztársaság Pénzügyminisztériumának Kincstárigazgatósága szabadkai fiókjának topolyai 

kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az 

Adóhivatal ellenőrzi. 

 

11. szakasz 

 

 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  

 

12. szakasz 

 

 A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz 

meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. 

szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 
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13. szakasz 
 

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

Helyi Közösség  tanácsának elnöke és  a Helyi Közösség titkára. 

 

14. szakasz 
 

A Helyi Közösség tanácsa  a helyi járulék eszközeinek felhasználásáról minden évben egyszer 

köteles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 
 

15. szakasz 

 

 A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának 

határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 

 

16. szakasz 

 

 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

17. szakasz 

 

 A Tomislavci Helyi Közösség 2007.03.02-tól 2014.03.01-éig terjedő időszakra szóló helyi 

járulékának bevezetésére vonatkozó határozatot személyes véleménynyilvánítás és aláírás útján a helyi 

közösség nagykorú polgárai hozzák meg. 

A személyes vélemény-nyilvánítást és aláírást 2006. december 8-18-áig kell lebonyolítani. 

 

18. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-57/2006-III Fehér István s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 

 
89. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 
89. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 21. szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya 

község Képviselő-testülete 2006. november 30-i ülésén, megerősítette e 
 

HATÁROZATI  JAVASLATOT 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BAČKI SOKOLAC 

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.03.01-TŐL – 2012.02.28-ÁIG 

TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

 Bački Sokolac Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére 
szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 

2007.03.01-től – 2012.02.28-áig terjedő időszakra. 
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2. szakasz 
 

 A járulékot Bački Sokolac Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A járulékot pénzben vezetjük be. 
 

4. szakasz 
 

 A járulékot Bački Sokolac Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 3.500.000,00 dinár 
összegben vezetjük be. 

 

5. szakasz 
 

 A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 

- a vízvezeték felújítása 2000 m hosszúságban  ..........................................................40% 

- a falusi utak (a földutak és az igazgatóságokon levők)  
  kiépítése és a járdák karbantartása ............................................................................15% 

- a közvilágítás kiépítése és karbantartása ...................................................................10% 

- a kreatív tevékenységek, a sport és az idegenforgalom fejlesztése ............................10% 

- a lakosság veszélyeztetett kategóriáinak támogatása  ................................................. 5% 
- a Kultúrotthon konyhájának és vizesgócának megépítése 15% 

- a falusi temető fenntartása ......................................................................................... 5% 
 

6. szakasz 
 

 A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Bački Sokolac Helyi 

Közösség területén van, valamint azok a polgárok akiknek e helyi közösség területén vagyonból és 

vagyonjogból eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e 
járulék révén járulnak. 

 

7. szakasz 

 
 E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 

 3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint 

vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után, 

 3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 

 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 

 2% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján. 

 

8. szakasz 

 

 A járulék meghatározására, elszámolására,  elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 

határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, az adóeljárást és –

adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

9. szakasz 

 

Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 

A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
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10. szakasz 

 

A helyi járulék pénzeszközeit Bački Sokolac Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb 

Köztársaság Pénzügyminisztériumának Kincstárigazgatósága szabadkai fiókjának topolyai 
kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az 

Adóhivatal ellenőrzi. 

A járulékeszközökről a könyvelésről szóló jogszabályokkal összhangban nyilvántartást kell 

vezetni. 
 

11. szakasz 
 

 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  
 

12. szakasz 
 

 A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz 

meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. 
szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 

13. szakasz 
 

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

Helyi Közösség  tanácsának elnöke és  a Helyi Közösség titkára. 
 

14. szakasz 

 

A Helyi Közösség tanácsa  a helyi járulék eszközeinek felhasználásáról minden évben egyszer 

köteles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 

 

15. szakasz 
 

 A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának 

határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 

 

16. szakasz 
 

 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

17. szakasz 
 

 A Bački Sokolac Helyi Közösség 2007.03.01-től 2012.02.28-áig terjedő időszakra szóló helyi 

járulékának bevezetésére vonatkozó határozatot személyes vélemény-nyilvánítás és aláírás útján a helyi 

közösség nagykorú polgárai hozzák meg. 

A személyes vélemény-nyilvánítást és aláírást 2006. december 2-20-áig kell lebonyolítani. 

 

18. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-46/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 
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90. 

 A temetkezésről és a temetőkről szóló törvény (SzK Hiv. közlönye 77/20, 85/24 és 89/6 szám) 1., 
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK. Hiv. Közlönye, 97/16 és 98/42 szám) 2. és 4., és 

Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 02/6, 02/10, 02/102, 03/4, 04/3, 04/14 és 06/2 

szám), 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2006. november 30-i 

ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TEMETKEZÉSRŐL ÉS A TEMETŐK RENDEZÉSÉRŐL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 

 A temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról szóló határozat (Topolya község Hiv. 
Lapja, 2003/5 szám) 7. szakasza így módosul: 

 „A temető rendezése A rendezési terv alapján történik, amelyet a fenntartó hoz meg a Polgármester 

egyetértésével.” 
 

2. szakasz 
 

 A határozat a 18. után az alábbi új 18a szakasszal egészül ki: 

 „A sírboltot és a rendezett sírhelyet az érdekelt még életében, az elhalálozásnak illetve a temetés 
bejelentésének tényétől függetlenül bérbe veheti. 

 A sírbolt és a rendezett sírhely e szakasz 1. bekezdése szerinti bérbe vételét a kölcsönös jogokat és 

kötelezettségeket szabályozó szerződéssel kell rendezni.” 
 

3. szakasz 
 

 A 21. szakasz az alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki: 

 „A korábban eltemetett személyek  nyilvántartásában csak a fenntartó számára hozzáférhető 

adatokat kell beiktatni.” 
 

4. szakasz 
 

 A 22. szakasz az alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki: 

 „A kötelező nyugalmi idő letelte után az e szakasz 1. bekezdése szerinti sír vertikális rend szerinti 
temetésre használható fel a család, a rokonság vagy ebben érdekelt más személyek kérésére.” 

 Az eddigi 2. bekezdés 3. bekezdéssé válik. 
 

5. szakasz 
 

 A 23. szakasz így módosul: 

 „Az eltemetettek földi maradványai sírhelyének nyugalmi ideje legkevesebb 10 év a temetés 

napjától számítva.” 
 

6. szakasz 
 

 A 24. szakasz így módosul: 

 „A családnak, a rokonoknak és az ebben érdekelt egyéb személyeknek joguk van arra, hogy a 
nyugalmi idő letelte után a földi maradványok nyugalmi idejét 20 évenként meghosszabbítsák.” 

 

7. szakasz 
 

 A 28. szakasz 2. bekezdésének 4. fordulata törlendő. 
 

8. szakasz 
 

 A 29. szakasz így módosul: 
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 „A sírbolt használati jogának határideje 20 évet tesz ki. E határidő lejárta után a családnak, a 

rokonoknak és az ebben érdekelt egyéb személyeknek joguk van arra, hogy a szerződést 20 évenként 
meghosszabbítsák.” 

 

9. szakasz 
 

 A 30. szakasz módosítása a határozat magyar nyelvű szövegére nem vonatkozik. 

 

10. szakasz 
 

 A 33. szakasz így módosul: 
 „A fenntartó köteles a községi szempontból jelentős kiemelkedő személyek sírboltjait és sírhelyeit 

a sírboltok és sírhelyek használati jogának határidejétől függetlenül karbantartani és rendezni. 

 Az 1. bekezdés szerinti kiemelkedő személyek listáját a község Polgármestere állapítja meg, a 
községi jelentőségű kiemelkedő személyeket javasoló bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslatára, a 

javaslatnak a Bizottság általi megküldésétől számított 15 napon belül. 

 A 2. bekezdés szerinti Bizottságot a község Polgármestere nevezi ki, e határozat hatályba lépésétől 

számított 30 napon belül. 
 

11. szakasz 
 

 A 40. szakasz 3. bekezdése törlendő. 
 

 

12. szakasz 

 

 A 41. szakasz törlendő. 
 

13. szakasz 
 

 Az 52. szakaszban a „Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottságának” szavak 

helyébe „a község Polgármesterének szavak lépnek”. 
 

14. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 352-10/2006-I Fehér István s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 

 
91. 

 

 A környezetvédelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 04/135 szám) 68. 

szakaszának 2. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
02/9, 04/33 és 04/135 szám) 12. szakaszának 1. bekezdése, a Kommunális tevékenységekről szóló törvény 

(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/16 és 98/42 szám) idevágó 7. szakasza és Topolya község 

statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3, 04/14 és 06/2 szám) 33. 
szakaszának 23. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete, a 2006. november 30-i ülésén, 

meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
 

SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RÉGIÓ  

LÉTREHOZÁSÁRÓL 
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I. 

 

 Topolya község támogatja Szabadka, Kishegyes, Magyarkanizsa, Csóka és Zenta községgel közös 

kommunális szilárdhulladék-gazdálkodási régió létrehozását. 

 

II. 

 

 Topolya község Polgármesterét, Bábi Attilát felhatalmazzuk arra, hogy Topolya község nevében A 

szilárdhulladék-gazdálkodási régió létrehozásával kapcsolatos községközi együttműködésről szóló 
megállapodást e végzéshez mellékelt szövegben aláírja. 

 

 

III. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 352-11/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő-testület 

2006.11.30. elnöke 

 
92. 

 

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

34. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 
2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja és 39. szakasza alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete, a 2006. november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 
 

A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁNAK TOPOLYA KÖZSÉGBELI 

ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Megalakítjuk a  Nemek Egyenjogúságának Topolya községbeli Érvényesítésével Foglalkozó 

Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 

 

II. 
 

A Bizottságot 5 tag alkotja, az állami és egyéb szervek képviselőinek, valamint a Községi 
Képviselő-testület tagjainak és a polgárok sorából. 

 

III. 
 

A Bizottság tagjait külön végzéssel a Községi Képviselő-testület következő ülésén kell kinevezni. 
 

IV. 
 

 A Bizottság feladatai: 
 - követi és elemezi a megkülönböztetés elleni törvények és egyéb okmányok alkalmazását és 

intézkedéseket javasol azok következetes érvényesítésére, 

 - kezdeményezései, állásfoglalásai, véleménynyilvánításai és ajánlásai révén megfelelő 
megoldásokat javasol olyan rövidtávú intézkedések foganatosítására, amelyek elősegítik a nemek 

egyenjogúságának érvényesítését, 
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 - indítványozza azoknak a statisztikai adatoknak a begyűjtését, feldolgozását és közzétételét, 

amelyek révén lehetővé válik, hogy a nemeket egyenrangú módon kezeljék, 
 - követi a választott és kinevezett tisztségeket betöltő nők és férfiak részarányára vonatkozó 

adatokat helyi szinten, 

 - követi és elemezi a kiválasztás kritériumait a köztisztségek betöltésére irányuló választások és 

kinevezések különféle eljárásaiban és kezdeményezi a kevésbé képviselt nemet hátrányosan befolyásoló 
akadályok elhárítását, 

 - indítványozza és támogatja a képzési és oktatási programokat, 

 - kezdeményezi külön tematikai értekezletek tartását, vitafórumok szervezését a nők helyzetére 
nézve különösen jelentős kérdésekről, a nemek egyenjogúsága szakértőinek időnkénti bevonását, 

kampányok szervezését, publikációk kiadását,  a nemek egyenjogúsága szempontjából jelentős 

projektumokkal kapcsolatos munkát, 

 - együttműködik a megfelelő tartományi és köztársasági szervekkel, 
 - együttműködik a polgárok egyesületeivel a nemek egyenjogúságának előmozdítása terén, 

 - megvitatja a nemek egyenjogúsága érvényesítésének érdekében álló egyéb kérdéseket is, és 

 - a Községi Képviselő-testület elé terjeszti  a munkájáról szóló évi jelentést. 
 

V. 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-52/2006-I Fehér István s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 

 
93. 

 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2003/62 és 2004/58 
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése, és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 

2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 és  szám) 33. szakaszának 28. pontja alapján, 

Topolya község Képviselő-testülete, a 2006. november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 

 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZÉPISKOLÁK  ISKOLASZÉKEI 

TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 A Topolya község területén működő középiskolák  iskolaszékei tagjainak kinevezéséről 
szóló végzés (Topolya község Hivatalos Lapja, 2006/5 szám) I. pontjának 1. alpontjában a 7. 

sorszám utáni szöveg így módosul: „ Dajković Olga, hivatalnok, Topolya, Bajsai út 6.sz.».  
 

II. 
 

 Е végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-53/2006-I Fehér István, s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 
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94. 

 A közszolgálatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 91/42 és 94/71 
szám) 20. szakasza, A Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának 

alapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 91/11 szám) 11. szakasza és 
Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3, 04/14 

és 06/2 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő -testülete a 2006. 

november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 

KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

I. 

 

 A Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja igazgató- és 
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzés I. pontjának 6. alpontja így 

módosul: „Popović Erika – tag». 
 

II. 

 

 E végzés közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-54/2006-I Fehér István, s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 

 
95.  

 

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

34., és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 
2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 37. és 40. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, 2006. 

november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 

 

 Szakál Dánielt a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagjának tisztségéből 2006.11.30-i hatállyal 
felmentjük. 

 

II 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-55/2006-I Fehér István s.k., 
Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 
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96. 

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

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

2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 37. és 40. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, 2006. 

november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 
 VIGNJEVIĆ SNEŽANA topolyai, dr. Zoran Đinđić tér. 6. sz. alatti mezőgazdasági technikust  a 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagjává 2006.12.01-i hatállyal, a Bizottság megbízatási idejének 

leteltéig terjedő időszakra kinevezzük. 
 

II 

 
 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-56/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 
 

 

97. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 

30. szakaszának 8. pontja, és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 

2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete, a 2006. november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 

 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 

I 
 

 Koncsár Andreát a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatóbizottsága tagjának tisztségéből 

2006. 11.30-i hatállyal felmentjük. 
 

II. 

 
 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-57/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2006.11.30. testület elnöke 
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98. 

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

30. szakaszának 8. pontja, és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 

2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete, 2006. november 30-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 

 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I 
 

 ĐURIĆ MLADEN karađorđevoi, Július 7-e u. 11. sz. alatti lakost, az újvidéki Műszaki Egyetem 4. 

éves hallgatóját a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatóbizottságának tagjává 2006.12.01-i hatállyal 
kinevezzük. 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-58/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 
2006.11.30. testület elnöke 

 

99. 
 

A közbeszerzésekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/39, 2003/43 és 

2004/55 szám) 25. szakaszának 3. bekezdése alapján, Topolya község Polgármestere, 2006. november 

2-án, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 

 

AZ ELSŐ VAJDASÁGI IPARI PARK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA 

KIDOLGOZÁSÁNAK SZOLGÁLTATÁSÁRA IRÁNYULÓ KIS ÉRTÉKŰ  

KÖZBESZERZÉST LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL  

 
I. 

 

 Megalakítom Az első vajdasági ipari park megvalósíthatósági tanulmánya kidolgozásának 

szolgáltatására  irányuló kis értékű közbeszerzést lefolytató bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 
 

II. 
 

 A Bizottságba kinevezem: 
 1. Harangozó Tímeát - elnöknek, 

2. Szedlár Pétert – tagnak, 

 3. Fekete Ildikót – tagnak. 
  

III. 

 
 A Bizottság feladata az, hogy: 
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- 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. 

 
IV. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 
Szám: 02-47/2006-I 

Topolya, Bábi Attila, s.k., 

2006.11.02.  Polgármester 
 

100. 

 

A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/39, 2003/43 és 2004/55 szám) 
25. szakasza alapján, Topolya község Polgármestere, 2006. november 2-án, meghozta az alábbi 
 

ZÁRÓHATÁROZATOT 

 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Meg kell indítani Az első vajdasági ipari park megvalósíthatósági tanulmánya kidolgozásának 
szolgáltatására irányuló kis értékű közbeszerzési eljárást. 

 

II. 
 

 Az első vajdasági ipari park megvalósíthatósági tanulmánya kidolgozásának szolgáltatására 

irányuló kis értékű közbeszerzés becsült értéke 400.000,00 dinár, értéktöbblet adó nélkül.  

 A Topolya község 2006. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 05/10 és 
06/6 szám) értelmében a pénzeszközök erre a közbeszerzésre a költségvetésben biztosítva vannak. 

 

III. 
 

 E záróhatározatot  közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE 

Szám: 35-11/2006-I 

Topolya Bábi Attila, s.k., 

2006.11.02. Polgármester 
 

 

101. 
  

 A topolyai község jelképeiről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7 szám) 7. és 

8. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3, 
04/14 és 06/2 szám) 50. szakaszának 8. pontja alapján, Topolya község Polgármestere 2006. november 

22-én, meghozta a következő 
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V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KÖZSÉGI CÍMER HASZNÁLATÁNAK  

ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 
 A topolyai, Adria u. 3. hsz. alatti székhelyű Topolya község Vállalkozóinak Általános Egyesülete 

részére ENGEDÉLYEZEM a topolyai község címerének az egyesület hivatalos jelképeként való 

használatát az eredi színekben az egyesület zászlójának közepén, amely alatt kék színben két kezet fogó 
kéz jelképe , ez alatt pedig félkörívben lefelé haladva a „Бачка Топола - Topolya” felirat, majd nagyobb 

betűtipusssal cirill betűs írásmódban az „УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА” szerb nyelvű, és megfelelő 

írásmódban ugyanez a magyar, szlovák és ruszin nyelvű felirat helyezkedik el.  
 

II. 

 

 A topolyai község címere csak a Vállalkozók Egyesületének zászlóján szereplő jelképként 
használható a végzés I. pontja szerinti engedélynek megfelelően, és nem vehető igénybe más célokra. 

 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 

Szám: 016-55/2006-I Bábi Attila s.k., 

Topolya, Polgármester 
2006.11.22. 

 

102. 
 

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

2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 50. és 101. szakasza alapján, Topolya község Polgármestere, 2006. 

november 28-án, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 

 

A TERVEZŐ CSOPORT TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

 LAZAR NERIĆET, a topolyai Községi Tanácsnak a gazdaság ügykörével megbízott tagját, a 

Gazdasági Minisztérium ipari övezetek és parkok létesítésével foglalkozó szektora tervező csoportjának 
Topolya községből való tagjává kinevezem. 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTER 

Szám: 02-59/2006 
Topolya, Bábi Attila s.k., 

2006.11.28. Polgármester 
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Sor- 

szám 
T A R T A L O M OLDAL 

   
82. Határozat Topolya község gazdasági fejlesztése stratégiai irányelveinek 

elfogadásáról 
155. 

   
83. Határozat a létesítmény műszaki vizsgájáról 155. 

   

84. Határozat A topolyai városi park rendezési terve módosításának elfogadásáról és 

végrehajtásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről 
158. 

   

85. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Bácskossuthfalva Helyi Közösség 

területén a 2007.01.01-től - 2013.12.31-éig terjedő időszakra 
159. 

   

86. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Bajsa Helyi Közösség területén a 

2007.01.01-től - 2014.12.31-éig terjedő időszakra 
161. 

   

87. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Zentagunaras Helyi Közösség 

területén a 207.01.01-től - 2011.12.31-éig terjedő időszakra 
163. 

   
88. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Tomislavci Helyi Közösség 

területén a 2007.03.02-től - 2014.03.01-éig terjedő időszakra 
166. 

   
89. Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Bački Sokolac Helyi Közösség 

területén a 2007.03.01-től - 2012.02.28-áig terjedő időszakra 
168. 

   
90. Határozat A temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról szóló 

határozat módosításáról és kiegészítéséről 
171. 

   

91. Végzés szilárdhulladék-gazdálkodási régió létrehozásáról 172. 
   

92. Végzés a Nemek Egyenjogúságának Topolya községbeli Érvényesítésével 

Foglalkozó Bizottság megalakításáról 
173. 

   

93. Végzés A Topolya község területén működő középiskolák iskolaszékei tagjainak 

kinevezéséről szóló végzés módosításáról 
174. 

   
94. Végzés  A Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja igazgató- 

és felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzés 

módosításáról 

175. 

   

95. Végzés a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagjának felmentéséről 175. 

   
96. Végzés a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagjának kinevezéséről 176. 

   

97. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatóbizottsága tagjának 

felmentéséről 
176. 

   

98. Végzés a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatóbizottsága tagjának 

kinevezéséről 
177. 
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Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős 

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2006. évre 8.100,00 

dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – 

„Topolya község Hivatalos Lapjára”. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

99. Végzés Az első vajdasági ipari park megvalósíthatósági tanulmánya kidolgozásának 
szolgáltatására irányuló kis értékű közbeszerzést lefolytató bizottság megalakításáról  

177. 

   

100. Záróhatározat közbeszerzési eljárás indításáról 178. 

   
101. Végzés a topolyai községi címer használatának engedélyezéséről 178. 

   

102. Végzés a tervező csoport tagjának kinevezéséről 179. 
   


