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47. 
 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 3. és 4. bekezdése alapján (SzK 
Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), Topolya Községi Választási Bizottsága Topolya Községi Képviselő-
testületének benyújtja az alábbi 

J E L E N T É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
ÚJ KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK  

ODAÍTÉLÉSÉRŐL  
 

I. 
 

 2008.06.26-án megerősítettük Topolya Községi Képviselő-testülete 41 képviselőjének mandátumát, 
akik nevét felsoroltuk a  A Topolya községben 2008.05.11-én tartott, Községi Képviselő-testületbe való 
képviselőválasztás lebonyolításáról szóló jelentésben, A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. 
szakaszával összhangban.  

II. 
 

 Topolya Községi Képviselő-testületének 2009.03.12-én tartott ülésén, megerősítettük  Nešić 
Miladin, Topolya, okl. jogász, Rózsa utca 3. sz. alatti lakos mandátumának benyújtott lemondás folytáni 
megszűntét. 
 

III. 
 

 A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza alapján, amennyiben egy képviselő 
mandátuma az illető személy megbízatásának letelte előtt megszűnik, e mandátum a megszűnt mandátumú 
képviselő jelöltlistájának benyújtóját illeti. E mandátumot továbbá, a választási bizottság a jelöltlista 
benyújtója által kijelölt személynek ítéli oda.  
 A Választási Bizottság részére a „Szerbiáért Lista” választási lista benyújtója, vagyis a Szerb 
Demokrata Párt SzDP – Szerb Szocialista Párt SzSzP 2009.03.11-én benyújtotta javaslatát, és Topolya 
Községi Képviselő-testületébe, új képviselő-jelöltként Milan Šejat, szerb nyelv tanárt, Topolya, Szép utca 9. 
sz. alatti lakost jelölte.  

 
IV. 

 

 A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1; 3. és 4. bekezdése alapján, Topolya 
Községi Választási Bizottsága 2009.03.23-án megállapította, hogy Milan Šajat jelölt, Topolya, Szép utca  9. 
sz. alatti lakos, akit a „Szerbiáért Lista” választási lista benyújtója, vagyis a Szerb Demokrata Párt SzDP – 
Szerb Szocialista Párt SzSzP jelölt, s ezért bizonylatot bocsátottunk ki,  mely tanúsítja, hogy Topolya 
Községi Képviselő-testületének képviselőjéül választották, azzal, hogy mandátuma a megszűnt mandátumú 
képviselő mandátuma leteltéig tart.  
 Milan Šejat jelölttől megszereztük a mandátum elfogadását illető beleegyezését.  
 A képviselő mandátuma e mandátum megerősítésének napjától számít.  
 A képviselő mandátumának megerősítése a képviselő megválasztásáról szóló bizonylat és a jelen, új 
képviselő mandátumának odaítéléséről szóló jelentés alapján végezhető. 
  

V. 
 

 E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

Községi Választási Bizottság 
 

Szám: 013-4/2009-IV Tölgyesi István s.k. 
Kelt: 23.03.2009. a Községi Választási Bizottság  
Topolya elnöke 
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48. 
 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 3. és 4. bekezdése és 49. szakasza 

(SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2008/15 és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. 
április 9-én megtartott ülésén meghozta az alábbi  

 
Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T   

 

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÚJ KÉPVISELŐJE   
MANDÁTUMÁNAK  MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Megállapítjuk MILAN ŠEJAT, szerb nyelv tanár, Topolya, Szép utca 9. szám alatti lakos, Topolya 
község Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát, 2009.04.9-i hatállyal, a megszűnt mandátumú 
képviselő megbízatásának lejártáig terjedő időszakra. 
  

II. 
 

 E záróhatározat ellen panasz tehető a Szabadkai Körzeti Bíróságon, e záróhatározat meghozatalától 
számított 48 órán belül.  
 

III. 
 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-30/2009-IV Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.04.09. a Községi Képviselő-testület 
Topolya         elnöke 
 
49. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 73. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám) valamint Topolya község Statútumának 109. szakasza és 111. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám), emellett a polgárok általi, előzőleges 
véleményezés lebonyolításával, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009. április 9-én megtartott ülésén, 
meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T   
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ  
HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL 

 
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. szakasz 
 

 E határozat, Topolya község Statútumával összhangban, a helybeli önkormányzat formájaként, 
megalakítja a helyi közösségeket, valamint meghatározza e helyi közösségek területét és teendőit, 
döntéshozatalának módját, szerveinek megválasztási és működési módját, valamint egyéb, munkájával 
kapcsolatos, jelentős kérdéseket.  

2. szakasz 
 

 A helyi közösségek a polgárok közvetlen, közös érdekében álló igények kielégítése érdekében 
alakulnak, Topolya község meghatározott területein, az illető terület lakosai előzőleges véleményezésének 
lebonyolításával.  
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 Helyi közösség alakítható két vagy több helységből is.  
A helyi közösség által a polgárok azon közös igényeik kielégítését végzik, mely igényeket e helyi 

közösség alapszabályában, saját maguk állapítanak meg.  
 

3. szakasz 
 

 A helyi közösség jogi személy, Topolya község Statútuma és e határozat által megállapított jogai és 
kötelességei, valamint székhelye van.  
 A helyi közösségnek alapszabálya van.  
 A helyi közösségnek lehet ünnepe és jelképe, címere és zászlaja, melyet e helyi közösség 
alapszabálya állapít meg.  

 
4. szakasz 

 
 A helyi közösségnek pecsétje van.  
 E pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, a helyi közösség nevének cirill betűs feliratát, emellett magyar 
nyelvű és a magyar helyesírás szerinti feliratát tartalmazza. 
 Zentagunaras Helyi Közösségben a pecsét szövege szerb és magyar, megfelelő helyesírás szerinti 
feliratot, emellett ruszin nyelvű és az ennek megfelelő helyesírás szerinti feliratot tartalmaz.  
 Bajsa Helyi Közösségben a pecsét szövege szerb és magyar, megfelelő helyesírás szerinti feliratot, 
emellett szlovák nyelvű és az ennek megfelelő helyesírás szerinti feliratot tartalmaz. 
 

5. szakasz 
 

 Topolya község területén az alábbi helyi közösségek alakulnak:  
 1. Bajsa 
 2. Topolya – mely magába foglalja Topolya különálló, Mićunovo és Zobnatica helységeit,  
 3. Cserepes 
 4. Felsőroglatica 
 5. Gunaras – mely magában foglalja Gunaras, Brazília, Bogaras és Völgypart helységeket 
 6. Karađorđevo 
 7. Krivaja 
 8. Kisbelgrád 
 9. Zentagunaras 
 10. Njegoševo 
 11. Tomislavci 
 12. Pannónia – mely magában foglalja Pannónia és Szurkos helységeket 
 13. Pacsér 
 14. Pobeda – mely magában foglalja Pobeda, Kavilló és  Svetićevo helységek területét 
 15. Bácskossuthfalva 
 

6. szakasz 
 

 A helyi közösség, a törvénnyel összhangban ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezik. 
 

7. szakasz 
 

 A helyi közösségek közvetlen, kölcsönös együttműködést, valamint a községgel és ennek szerveivel, 
vállalatokkal s más szervezetekkel, intézményekkel és polgári csoportokkal való együttműködést valósítanak 
meg.  

8. szakasz 
 

 Az új helyi közösség alakulásáról, vagy a meglevő helyi közösség területének változásáról, 
megszüntetéséről a Községi Képviselő-testület dönt, a képviselők többségének szavazata által.  
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 Az új helyi közösség alakulásáról, vagy a meglevő helyi közösség területének változásáról, 
megszüntetéséről szóló javaslatot a Községi elnök, a képviselők legalább ¼ része, a Helyi Közösség 
Tanácsa, vagy polgári kezdeményezés által, a javaslat tárgyát képező terület lakossága nyújthatja be. 
 

9. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület köteles az új helyi közösség alakulásáról, vagy a meglevő helyi 
közösség területének változásáról, megszüntetéséről szóló határozatot, ennek meghozatala előtt, a javaslat 
tárgyát képező terület lakossága által véleményeztetni.  
 Az új helyi közösség alakulásáról, vagy a meglevő helyi közösség területének változásáról, 
megszüntetéséről szóló javaslatról a polgárok népszavazással döntenek.  
 A Községi Képviselő-testület köteles a község javaslat tárgyát képező területére népszavazást 
hirdetni, a jelen határozat 8. szakaszában szereplő javaslat benyújtásától számított 30 napon belül.  
 A népszavazás kihirdetéséről határozatban, a Községi Képviselő-testület meghatározza e 
népszavazás eredményét megállapító szerveket is.  
 

10. szakasz 
 

 A Községi Képviselő-testület köteles a meglevő helyi közösség területének változtatásáról vagy 
megszüntetéséről szóló határozatnak, e határozat meghozatala előtt, a javaslat tárgyát képező Helyi Közösség 
Tanácsa általi véleményeztetésére.  
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles, a véleményeztetési igénylés benyújtása utáni 15 napon belül, e 
tárgyban nyilatkozni.  
 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa az e szakasz 2. bekezdésében meghatározott időn belül nem 
nyilatkozna, ennek véleménye jóváhagyólagosnak tekintendő.   

 
II. A HELYI KÖZÖSSÉG TEENDŐI  

 

11. szakasz 
 

 A polgárok a helyi közösség által, az alábbi igényeiket és érdekeiket elégítik ki és valósítják meg:  
 1. a helyi közösség területi tervezése, valamint urbanisztikai tervezése és rendezése, 
 2. a kommunális létesítmények kiépítése és fenntartása, 
 3. a községi szervekkel való együttműködés keretében, az iskoláskor előtti intézmények, általános 
iskolák és a gyermekek pótoktatásának biztosítása, az idősekről és a gyermekekről való szociális 
gondoskodás (segítség és együttműködés a befogadó családok részére), 
 4. a sport és szabadidős tevékenységek területi, pénzügyi és szervezeti feltételei biztosításának részvétele, 
 5. az egészségügyi és állategészségügyi intézményekkel és szervezetekkel való együttműködés, az 
egészségvédelem és állat-egészségvédelem feltételeinek megteremtése végett  
 6. különféle emberbaráti segélyezés megszervezése az illető területen  
 7. elemi csapások elleni védelem, ezen csapások elhárítása vagy enyhítése, 

8. békéltető tanács és kárfelmérő bizottság alakítása, 
 9. polgári csoportokkal és civil szervezetekkel való együttműködés, a helyi közösség polgárainak 
érdekét képező kérdésekkel kapcsolatban, 
 10. a helyi járulék bevezetése és megvalósítása, 
 11. a községi és országos szervekkel, közvállalatokkal és intézményekkel való együttműködés  
 12. a község által átruházott teendők ellátása, 
 13. a művelődés és könyvtári tevékenység helyének, pénzügyi támogatásának és szervezeti 
feltételeinek biztosítása, 
 14. az élhető környezet és környezetvédelem szervezése és az illető tevékenységben való részvétel, 
 15. a helyi közösség területén élő polgárok szociális és gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése 
és az erről való tájékoztatás, végül 
 16. az illető helyi közösség alapszabálya által megállapított más teendők ellátása. 
 

12. szakasz 
 

 A helyi közösség szerveinek munkája nyilvános.  
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 A munka nyilvánossága, szabály szerint, az alábbiakkal biztosítható: 
 1. Kötelező érvényű közvita a helyi közösség pénzügyi tervét, a helyi közösség zárszámadását és a 
helyi közösség tanácsa működéséről szóló évi jelentést illetően, valamint más kérdésekben, amennyiben erről 
a község így dönt. 
 2. A helyi közösség tanácsülése napirendjének és anyagának, a határozati javaslatok, az elfogadott 
határozatok és egyéb aktusok kötelező érvényű kifüggesztése a hirdetőtáblán, a polgárok tájékoztatásával a 
helyi közösség tanácsüléséről, polgárok gyűléséről és más összejövetelekről. 
 3. A polgárok azon joga, hogy a helyi közösség alapszabályával összhangban, betekintést nyerjenek 
a Helyi Közösség Tanácsa jegyzőkönyveibe és aktusaiba, hogy részt vegyenek e tanács ülésein.  
 4. Tájékoztatók kiadása. 
 5. A médiával való együttműködés. 
 6. Internetes bemutató kialakításával. 
 7. Közviták szervezése, a törvénnyel, a község Statútumával és e határozattal összhangban. 
 A több helységet magában foglaló helyi közösségekben, a Helyi Közösség Tanácsa köteles 
biztosítani a hirdetőtábla minden helyiségben való kihelyezését. 
  

III. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
 

13. szakasz 
 

 A helyi közösség szerve a Helyi Közösség Tanácsa.  
 A 2000 lakost meghaladó helyi közösségekben, a Helyi Közösség Tanácsának saját végrehajtó 
szerve is lehet, mint műveleti, végrehajtó és szakmai szerv, mely a Helyi Közösség Tanácsának határozatait 
hajtja végre. 
 A Helyi Közösség Tanácsa végrehajtó szervének megválasztási módját és hatáskörét, valamint 
jogosítványait a Helyi Közösség Alapszabálya állapítja meg.  
 A Helyi Közösség Tanácsa végrehajtó szervének tagjai egyszersmind tagjai lehetnek a Helyi 
Közösség Tanácsának is.  
 Helyi Közösség Tanácsának elnöke vagy elnökhelyettese nem lehet egyben a Végrehajtó tanács 
tagja. 
 A Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztását a Községi Képviselő-testület elnöke hirdeti ki, a 
választás megtartása előtt legalább 60 nappal, e határozattal, az illető helyi közösség alapszabályával, és A 
Helyi Közösség tanácstagjai megválasztásáról szóló szabályzattal összhangban. 
 Az e határozat 5. bekezdésében szereplő szabályzatot a Helyi Közösség Tanácsa hozza meg.  
 

14. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség polgárait képviselő testület, mely az alábbi teendőket és 
feladatokat látja el:  
 1. meghozza a Helyi Közösség Alapszabályát, 
 2. meghozza a munkatervet és a pénzügyi tervet, 
 3. meghozza a helyi közösség működéséről szóló jelentést és a zárszámadást, 
 4. döntést hoz a tulajdonjogába tartozó ingatlan vagyon használatának és kezelésének módjáról, 
 5. kezdeményezi a helyi járulék bevezetését, 
 6. ellenőrzi a bevezetett helyi járulék megvalósítási programjának végrehajtását, 
 7. új községi előírások meghozatalát és meglevő községi előírások módosítását kezdeményezi, 
 8. együttműködik a polgári egyesületekkel és civil szervezetekkel, a helyi közösségbe tarozó 
polgárok érdekeivel kapcsolatos kérdéseket illetően, 
 9. gondoskodik a helyi közösségre, vagy annak egy részére meghirdetett népszavazás 
végrehajtásáról, 
 10. kinevezi képviselőjét, mely valamennyi polgári gyűlésen részt vesz, végrehajtja a határozatokat, 
és a polgári gyűlés záró határozatait, 
 11. elfogadja a helyi közösség működéséről szóló egyéves és négyéves jelentést, 
 12. bizottságokat, békéltető tanácsokat és más munkatestületeket alakít, a polgárok közös igényeinek 
kielégítésére, a törvénnyel és e határozattal összhangban, 
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 13. meghozza A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló 
szabályzatot, 
 14. meghozza a munkáját szabályozó Ügyrendet, 
 15. egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket végez.  
 

15. szakasz 
 

 A Helyi Közösség tanácstagjainak számát a Helyi Közösség Alapszabálya állapítja meg.  
 A Helyi Közösség tanácstagja köteles az illető helyi közösség területén lakhellyel rendelkezni.  
 A Helyi Közösség tanácstagjainak mandátuma 4 évig, illetve a Helyi Közösség új Tanácsának 
megválasztásáig tart. 
 

16. szakasz 
 

  A Helyi Közösség tanácstagjait területi elven választják. 
 

17. szakasz 
 

 A területi elvvel összhangban, a több helységet egyesítő helyi közösségeknél, minden helység 
megválasztja az illető helységet képviselő helyi közösségi tanácstagot. 
 A Helyi Közösség Alapszabálya megállapítja a Helyi Közösség tanácstagjainak számát, minden 
helységet illetően.  
 

18. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke és elnökhelyettese van, akiket a tagság választ, a tanácstagok 
legalább 1/3-ának javaslatára. 
 A Helyi Közösség Tanácsának elnökéül és elnökhelyetteséül a tanácstagok legtöbb szavazatát nyert 
tagokat választják.  

19. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának elnöke ellátja a Helyi Közösség jogi és egyéb képviseletét, valamint 
utasítást ad a pénzügyi terv végrehajtására.  
 

20. szakasz 
 

 A Helyi Közösségnek titkára lehet. 
 A helyi közösség titkára szakmai, adminisztratív, technikai, pénzügyi és egyéb teendőket lát el, a 
törvénnyel és A helyi közösségben létesítendő munkahelyek szervezéséről és rendszerezéséről szóló 
szabályzattal összhangban. 

 
IV. A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA  

 
21. szakasz 

 

 A Helyi Közösség tanácstagjait közvetlen, titkos szavazással választják, az általános és egyenlő 
választási jog alapján.  
 A Helyi Közösség tanácstagjának választása és az e tagságra való megválasztás a Szerb Köztársaság 
minden polgárának jogában áll, mely tisztség feltételei a szerb állampolgárság, a 18. életév betöltése, 
cselekvőképesség és a tanácsot választó, illető helyi közösségben való lakhely.  
 

22. szakasz 
 

 A választást lebonyolító szervek: a Választást Lebonyolító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és a 
Szavazó Bizottság.  
 A Bizottság és a Szavazó Bizottság összetételét a helyi közösség alapszabálya határozza meg. 
 A választást lebonyolító szervek, munkájukért az e szerveket kinevező szervnek felelnek.  
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A választást lebonyolító szervek és ezek helyettesei csakis választási joggal, és az illető helyi 
közösség területén lakhellyel rendelkező polgárok lehetnek. 
 

23. szakasz 
 

 A Bizottság mandátuma 4 évig tart.  
 A Bizottságot a Tanács nevezi ki, legkésőbb 5 nappal a választás meghirdetése után. 
 

24. szakasz 
 

 A bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - szavazó bizottságokat jelöl ki, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a szavazó bizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választáshoz és visszaidézéshez szükséges űrlapokat, 
 - megállapítja, hogy a jelöltek jelölései összhangban állnak-e a jelen határozattal és a Helyi Közösség 
Alapszabályával, 
 - megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
 - megállapítja a szavazócédulák számát, az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és megjelenteti a választás végeredményét, végül 
 - egyéb, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 
 

25. szakasz 
 

 A Szavazó Bizottságot legkésőbb 10 nappal a választásra kijelölt nap előtt nevezi ki a Bizottság. 
 A Szavazó Bizottság a választást közvetlenül bonyolítja le, biztosítja ennek szabályosságát és 
titkosságát, megállapítja az illető szavazóhelyen a választás eredményét, gondoskodik a választás rendjéről, a 
választás időtartama alatt és egyéb e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával meghatározott 
teendőket is végez. 

 

26. szakasz 
 

 A helyi közösség tanácsába maga a polgár is jelölheti magát, vagy a jelölést egy polgári csoport, 
polgári egyesület vagy politikai párt is megejtheti. A jelölt csakis nagykorú, az illető helyi közösség területén 
lakhellyel rendelkező személy lehet. 
 A jelöltek jelöléséhez szükséges aláírások számát a helyi közösség alapszabálya határozza meg. 
 A jelöléshez szükséges aláírásokat a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervénél hitelesíthetik. 
 A szavazólapon a jelölt neve, vezetékneve és születési éve mellett a jelölő elnevezése is 
feltüntethető. 
 

27. szakasz 
 

 Megválasztásra azon jelöltek kerülnek, akik a választandó tagok közül a legtöbb szavazatot nyerték 
el, a Helyi Közösség Alapszabályával és e határozattal összhangban. 
 Amennyiben két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot nyer, az illető jelöltekre való szavazást 
megismétlik. 

 
28. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsának első, alakuló ülését a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének 
elnöke hívja össze, mégpedig a választás végeredményének megállapításától számított 15 napon belül.  
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29. szakasz 
 

 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa előző összetételének elnöke nem hívná össze az alakuló 
ülést a jelen határozat 27. szakaszában megszabott határidőn belül, a Helyi Közösség alakuló ülése az 
újonnan megválasztott tagság 1/3-a általi meghívás alapján is összehívható.  
 Az alakuló ülésen a Helyi Közösség Tanácsának legidősebb tagja elnököl. Az alakuló ülés 
megtartható, amennyiben a Helyi Közösség tanácstagjainak többsége jelen van.  
 A Helyi Közösség Tanácsának alakuló ülésén, e Tanács tagságából elnököt és elnökhelyettest 
választanak Helyi Közösség Tanácsának élére.  
 

30. szakasz 
 

  A Helyi Közösség tanácstagsága lemondás vagy visszarendelés, letöltendő börtönbüntetés 
kiszabása, a cselekvőképesség teljes vagy részleges sérülése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának 
elveszítése, vagy az illető helyi közösségen kívüli területre való lakhelyváltoztatás, valamint az illető 
elhalálozása miatt szűnik meg. 

 

31. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsának visszarendelését a Polgárok Gyűlése javasolhatja, azon helyi 
közösség lakossága 25%-ának javaslatára, mely helyi közösségben e Tanácsot megválasztották.  

 
32. szakasz 

 
 A visszarendelésre vonatkozó javaslatot a Községi Képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani. 
 A visszarendelést közvetlen, titkos szavazással, az általános és egyenlő választási jog alapján.  
 

33. szakasz 
 

A visszarendelés véglegesítésével, a Helyi Közösség új tagságának választását a Községi Képviselő-
testület elnöke hirdeti meg, 15 nap határidőn belül, e határozattal és a Helyi Közösség Alapszabályával 
összhangban.  

 
V. ÁLLANDÓ ÉS IDŐLEGES MUNKATESTÜLETEK  

 

34. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa állandó és időleges munkatestületeket alakíthat: bizottságokat és 
békéltető tanácsokat, a helyi közösség hatáskörébe tartozó kérdések előkészítése, megvitatása és megoldása 
céljából.  
 A Helyi Közösség Alapszabálya megállapítja a tanácstagság számát és összetételét, hatáskörét, 
mandátumát, valamint az illető személyek munkájával kapcsolatos egyéb, lényeges kérdéseket.  

 
VI. A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK  

 
35. szakasz 

 

 A helyi közösség, vagy a helybeli önkormányzat más formájának munkájához szükséges eszközök 
az alábbiakból biztosíthatók:  
 1. a községi költségvetésről szóló határozatban megállapított eszközök, ideértve a helyi járulékot is; 
 2. adományok; 
 3. a helyi közösség saját tevékenységével megvalósított bevétele. 
 A helyi közösség éves pénzügyi tervet hoz, mely jóváhagyását Községi Tanács végzi.  
 

36. szakasz 
 

A Községi Képviselő-testület határozatával, bizonyos községi hatáskörbe tartozó teendők 
valamennyi vagy néhány helyi közösségre, vagy a helybeli önkormányzat más formájára is átruházhatóak, az 
illető tevékenységek ellátásához szükséges eszközök biztosítása mellett.  
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 A teendők átruházásának kiindulópontját annak kérdése képezi, hogy az illető teendők közvetlen és 
mindennapi jelentőséggel bírnak-e a helyi közösség, vagy a helybeli önkormányzat más formájának lakosai 
szempontjából. 
 

37. szakasz 
 

 A község illetékes szervének igénylésére, a Helyi Közösség Tanácsa köteles benyújtani a 
pénzeszközök biztosítására vonatkozó igénylést (pénzügyi tervet, fejlesztési programot, átutalási igénylést, a 
pénzügyi iratanyaggal, valamint az eszközök felhasználásáról készült jelentést), a községi szintű igazgatási 
szerv által megszabott határidőn belül.  
 

38. szakasz 
 

 A helyi közösség eszközeit a pénzügyi terv osztja be, ezen eszközök végelszámolását pedig, a 
törvénnyel összhangban, a zárszámadással végzik.  
 

39. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles legkésőbb a folyó év március 15-ig a Községi Tanácshoz 
benyújtani a működéséről és az előző évre előirányzott program megvalósításáról szóló jelentést, valamint a 
község által átutalt eszközök használatáról szóló jelentést.  
 A helyi közösség anyagi-pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a törvény által meghatározott 
szervek, valamint a község költségvetési felügyelősége végzik. 

 
VII. A POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉBEN  

 
40. szakasz 

 
 A helyi közösség polgárai, a közérdekek teendőinek végzésekor, jogaikat az alábbi módon valósítják 
meg:  
 - a polgárok gyűlésén, 
 - népszavazással, és 
 - a helyi közösség szerveibe választott képviselőik által. 
 

41. szakasz 
 

 A polgárok gyűlése megvitatja és javasolja:  
 - a helyi járulékról szóló határozat tárgyát képező projektumok megvalósítására előirányzott 
pénzeszközök forrásait és előteremtésének módját megállapító programot, 
 - a Helyi Közösség Tanácsa működéséről szóló jelentést, 
 - a helyi közösség területére vonatkozó, urbanisztikai terveket, 
 - a Községi Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdéseket, melyek Polgárok Gyűlése általi 
megvitatását irányozták elő, végül 
 - egyéb, az illető helyi közösség polgárai számára közvetlen és közös érdeket képviselő kérdéseket. 
 

42. szakasz 
 

 A Polgárok Gyűlését egy helységben, vagy annak egy részében hívják össze, mely településrész 
lehet: utca, vagy a település, helyi közösség egy része. 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles összehívni a Polgárok Gyűlését az alábbiak igénylésére: a 
Községi elnök, a Községi Képviselő-testület elnöke, valamint 50 nagykorú, a helyi közösség illető részében 
lakó polgár, végül a képviselők legalább egynegyede. Legalább 8 nappal e gyűlés megtartása előtt az 
érintetteket értesíteni kell.  
 

43. szakasz 
 

 A polgárok értesítése a Polgárok Gyűlésének megtartásáról a hirdetőtáblán való kifüggesztés, a 
köztájékoztatási eszközök útján, vagy egyéb, szokványos módon történik. 
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 Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsának elnöke a Polgárok Gyűlését nem hívná össze, a gyűlést e 
Tanács elnökhelyettese is összehívhatja.  
 

44. szakasz 
 

 A kérdések megvitatásában való részvétel, az indítványozás és bizonyos megoldások javaslásának 
joga minden nagykorú, a község területén élő polgárt megilleti. 
 A Polgárok Gyűlésén a döntéshozatali jog minden, a Polgárok Gyűlése által érintett területen lakó, 
vagy itt vagyonnal rendelkező polgárt megillet.   
 A Polgárok Gyűlésének határozatait a döntéshozatali joggal rendelkező polgárok többségi szavazata 
által hozzák.  

 

45. szakasz 
 

 A községi szervek kötelesek a Polgárok Gyűlésének megtartása utáni 60 napon belül megvitatni e 
gyűlésen hozott igényléseket és javaslatokat, emellett kötelesek ezekkel kapcsolatban állást foglalni, illetve 
megfelelő határozatot hozni vagy intézkedést foganatosítani, végül erről a polgárokat értesíteni.  
 

46. szakasz 
 

 Népszavazással a helyi közösség polgárai döntést hoznak a törvény és a Statútum által meghatározott 
kérdésekben, s amennyiben a Községi Képviselő-testület így határozna, ennek hatáskörébe tartozó 
kérdésekben is.  

47. szakasz 
 

 A népszavazás útján való döntéshozatal módjának, a népszavazás lebonyolítására és eredményének 
megállapítására hivatott szerveknek és egyéb, népszavazással kapcsolatos kérdéseknek összhangban kell 
állniuk a törvénnyel és Topolya Község Statútumával. 
 

VIII. A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS PETÍCIÓ  
 

48. szakasz 
 

 A helyi közösség jogai és kötelességei keretében felmerülő, meghatározott kérdések megvitatásának, 
illetve megoldásának kezdeményezését minden polgár kezdeményezheti, egymagában, vagy másokkal 
együtt, mely személyek lakhelye az illető helyi közösségben van, a törvénnyel, a községi Statútummal, a 
Helyi Közösség Alapszabályával és e határozattal összhangban.  
 

 49. szakasz 
 

 A helyi közösség minden polgárának jogában áll, egymagában, vagy az illető helyi közösség más 
polgáraival együtt, petíciót intézni a Helyi Közösség Tanácsához, melyben követelhetik: 
 - a helyi közösség hatáskörébe tartozó jogi aktus meghozatalára, vagy módosítására és bővítésére 
vonatkozó eljárás eszközlését vagy elindítását,  
 - a helyi közösség szervei munkájának, valamint a helyi közösség dolgozói helytelen 
viszonyulásának felülvizsgálását.  
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles a benyújtott petíciót megvitatni, s álláspontját, a benyújtástól 
számított 30 napon belül e petíció benyújtóival közölni.  

 
IX. MÁS HELYBELI ÖNKORMÁNYZATOKKAL ÉS SZERVEZETEKKEL VALÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS  
 

50. szakasz 
 

 A helyi közösség a közérdekek területén együttműködést folytathat más, ugyanazon vagy más 
községekben, ezenkívül külföldön vagy belföldön található helyi közösségekkel. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett, együttműködésről szóló határozatot a Helyi Közösség 
Tanácsa hozza meg.  
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51. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi közösség és polgárai érdekében együttműködhet civil 
szervezetekkel, emberbaráti és más szervezetekkel is.  

 
X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
52. szakasz 

 
 A Helyi Közösség Tanácsának választásával kapcsolatos beadványra és ügyintézésre illeték nem 
fizetendő. 

53. szakasz 
 

 A helyi közösségekről szóló határozattal összhangban alakult helyi közösségek (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2001/3; 2005/10. és 2006/2. szám) folytatják munkájukat és kötelesek e határozat életbe 
lépésétől számított 60 napon belül összhangba hozni alapszabályukat a község Statútumával és e határozattal.  

 
54. szakasz 

 
 E határozat életbe lépésének napjával megszűnik A helyi közösségekről szóló határozat  (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2001/3; 2005/10. és 2006/2. szám). 

 
55. szakasz 

 
 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe.  
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-19/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.04.9. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
50. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye 2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény  7. és 9. szakasza 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62. szám) és Topolya község Statútuma  42. szakaszának 14. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi képviselő-testülete a 
2009. április 9-én megtartott ülésén meghozza az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKRŐL  
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
1. szakasz 

 

 E határozattal szabályozzuk a községi közigazgatási illetékeket (a továbbiakban: illetékek) Topolya 
község területén.  
 

2. szakasz 
 
  Az igazgatási tárgyakban igényelt okiratokért és eljárásokért, valamint más, Topolya község szervei 
(a továbbiakban: Község) által kiadott okiratokért, illetve lebonyolított eljárásokért, e szervek hatáskörébe 
tartozó teendők keretében, e határozat és A községi közigazgatási illetéket meghatározó, e határozat 
alkotórészét képező díjszabás rendelkezései szerint illetéket kell fizetni (a továbbiakban: illeték).   
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Az illetékek összege nem haladhatja meg a köztársasági közigazgatási illeték összegét, melyet az 
azonos vagy hasonló okiratokért vagy eljárásokért írtak elő.  

 
II. AZ ILLETÉKKÖTELEZETT SZEMÉLY 

3. szakasz 
 

 Az illetékre kötelezett személy (a továbbiakban: Kötelezett) tulajdonképpen az eljárást indító 
igénylés benyújtója, illetve a díjszabásban tárgyalt eljárás végeztetője.  

Amennyiben bizonyos, előzőleg szabályozott illeték több Kötelezettet érint, ezek kötelezettsége 
egyenlően oszlik meg.  
 
III. AZ ILLETÉKKÖTELEZETTSÉG FELMERÜLÉSE 
 

4. szakasz 
 

Amennyiben a díjszabás másképp nem rendelkezik, az illetékkötelezettség felmerül: 
1) igénylések esetében – ezek benyújtásakor; 
2) végzések, engedélyek s más okmányok esetében – az ezek kiadására vonatkozó igénylés 

benyújtásakor; 
3) igazgatási eljárások esetében – az illető eljárások lebonyolításának igénylésekor. 

 
5. szakasz 

 
Az illeték az illetékkötelezettség felmerülésének pillanatában fizetendő, amennyiben e határozat 

másként nem rendelkezik.  
Az illeték nem megfizettethető, amennyiben ezt a díjszabás nem rendeli el, s nem fizettethető az 

előírtnál sem nagyobb sem kisebb mértékben. 
 

6. szakasz 
 

Amennyiben egy eljárás során egy vagy több Kötelezett több, azonos jogalapú igénylést nyújt be, s 
ennek folyományaként egyetlen végzést hoznak, az illeték minden egyes igénylésre fizetendő, amennyiben a 
díjszabás másként nem rendelkezik.   
 
IV. A FIZETÉS MÓDJA 

7. szakasz 
 

 Az illetékek pénzben fizetendők.  
 A Kötelezett köteles mellékelni az illeték kifizetéséről szóló, megfelelő bizonylatot.  
 

8. szakasz 
 

Az illetékek előírt mértékben fizetendőek, igénylésért, valamint ezen igényléssel kapcsolatban 
kiadott okiratokért és végzett eljárásokért, amennyiben e határozat másként nem rendelkezik.  
 

9. szakasz 
 

 A végzésen, vagy más illetékköteles okmányon feltüntetendő az illeték befizetése, a befizetett illeték 
összege, és a befizetett illeték díjtételszáma.  
 
 A megfelelő illeték befizetéséről szóló bizonylat a tárgyhoz csatolandó. 
 

10. szakasz 
 

 Amennyiben az illetékkötelezett személy közvetlenül az illető szervhez nyújtja be igénylését, 
melyhez nem mellékelte a befizetett illetékről szóló bizonylatot, méghozzá az előírt összegben, az igénylések 
vételével megbízott, felelős személynek követelnie kell a Kötelezettől az előírt illeték befizetési 
bizonylatának benyújtását, az igénylés benyújtásától számított tíz napon belül, ezenkívül köteles 
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figyelmeztetni az illeték visszatartásának következményeire, melyről a benyújtott igénylésen feljegyzés 
készül.  

Amennyiben az előírt összegű illeték befizetéséről szóló bizonylat nélküli igénylés postán érkezik, az 
igénylések vételére hivatott szerv felelős személye, az igénylés vételétől számított tíz napon belül, írásos 
figyelmeztetésben hívja fel a Kötelezettet, az előírt és a figyelmeztetésért járó illeték befizetésére, s 
figyelmezteti az illeték visszatartásának következményeire.  

Amennyiben a Kötelezett a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt időszakon belül, nem hozna 
bizonylatot az illeték előírt összegének befizetéséről, az előírt illeték, valamint a jelen szakasz 2. 
bekezdésében foglalt, figyelmeztetésért járó illeték megfizettetése az igényelt végzés vagy más okirat, illetve 
az eljárás foganatosítottságáról szóló tájékoztatás kézbesítése előtt végzendő.   

Amennyiben a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében tárgyalt Kötelezett, nem nyújt be bizonylatot az 
előírt, valamint a figyelmeztetésért járó illeték befizetéséről, az illetékes szerv tájékoztatja a Kötelezettet az 
igényelt irat meghozatalakor, illetve az eljárás foganatosításakor és amennyiben az illeték befizetése és az 
erről szóló bizonylat illetékes szervhez való eljuttatása ekkor sem történne, a tájékoztatás kiküldésétől 
számított tíz nap leteltével, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Közbevételeket Megállapító és 
Megfizettető Szolgálata értesítendő, s a szükséges bizonyítékok csatolandóak, a kényszer-fizettetés 
eljárásának megindítása végett.  
 

11. szakasz 
 

Az illeték Topolya község költségvetésének előírt közbevételi, 840-742251-843-73 számú, 62-206 
hivatkozási számú, befizető-számlájára fizetendő.  
 
V. AZ ILLETÉKKÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESSÉG  
 

12. szakasz 
 Az illeték fizetése alól mentesülnek:  

1. a Szerb Köztársaság szervei, szervezetei és intézményei; 
2. Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzat szervei és szervezetei; 
3. a kötelező társadalombiztosítás szervezetei; 
4. a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzat által alapított 

intézmények; 
5. Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvénnyel összhangban bejegyzett egyházak és 

vallási közösségek; 
6. A szerbiai Vöröskereszt.  

 

13. szakasz 
 

Nem illetékkötelesek: 
1. a hivatali kötelességből foganatosított eljárásokban hozott okiratok és végzett ügyletek; 
2. a tévesen vagy mértéken felül fizetett közbevételek visszatérítési eljárásának okiratai és ügyletei, 

valamint a közbevételek refakciója (nyeretlen pályázatok letéteinek visszajuttatása) és refundációja 
(igényelt költségtérítés); 

3. a végzésekben, más okiratokban és hivatali nyilvántartásban felfedett hibák helyesbítésére irányuló 
okiratok és ügyletek; 

4. az anyakönyvi bejegyzések bejelentése; 
5. a közbevételek megállapításának bejelentése és ennek mellékletei, a kataszteri bevétel elemi csapás, 

növénybetegségek, kártevők és más rendkívüli okok folytán igényelt csökkentésének megállapítására 
irányuló eljárás okiratai és ügyletei, valamint a törvényben megállapított adókedvezmények és a 
közbevétel fizetési kötelezettségtől való mentesítés megvalósításának okiratai és ügyletei; 

6. a kötelező társadalombiztosítást, szociális védelmet, hadirokkant és polgári hadirokkant érdekképviseletet, 
valamint a gyermekes családok pénzügyi támogatását illető jogok megvalósításának okiratai és ügyletei; 

7. az iskoláskor előtti neveléssel, iskolai oktatással, egyetemi hallgatók képzésével, szakmai 
továbbképzéssel illetve átképzéssel kapcsolatos okiratok és ügyletek; 

8. a katonai szolgálattal kapcsolatos okiratok és ügyletek, valamint az erre vonatkozó igénylés mellékletei; 
9. a temetkezési eljárás okiratai és ügyletei; 
10. a folyamodvány és panaszügyi szervekhez benyújtott beadványok; 
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11. a munkaviszony megkezdését és az ezen alapuló jogok megvalósítását illető okiratok és ügyletek; 
12. a választói névjegyzék vagy jelöltlista összeállítását illetve helyesbítését illető eljárás okiratai és 

ügyletei; 
13. azon okiratok és ügyletek, melyek illetékmentességét a díjszabás külön előírja; 
14. az igénylés átvételének bizonylatai; 
15. az igazgatási aktus jogerőre emelkedéséről vagy végrehajthatóságáról szóló bizonylatok. 

 
14. szakasz 

 

Amennyiben egy eljárás több Kötelezett igénylésére indul, akik közül némelyek illetékkötelezettség-
mentesek, az eljárás illetékét az illetékkötelezett személyek fizetik.  
 

15. szakasz 
 

Mindazon végzés, bizonylat, dokumentum, hivatalos levél kibocsátásakor, melyre nem fizetnek 
illetéket, meg kell jelölni a kibocsátás célját és az illetéktől való mentesítés okát.  
 

A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt végzés, bizonylat, dokumentum, hivatalos levél csakis a 
kibocsátás céljára használható.  
 
VI. AZ ILLETÉK VISSZATÉRÍTÉSE  

16. szakasz 
 

 Azon Kötelezett aki olyan illetéket fizetett, mely fizetésére nem lett volna köteles, vagy az előírt 
mértéken felüli illetéket fizetett, az illeték visszatérítésére jogosult. 
 Az illeték visszatérítésére irányuló eljárás a Kötelezett igénylésére indítandó. 
 

17. szakasz 
 

 Az illetékek kifizetésének, a kamatok, a kényszerített fizettetés, az elévülés visszatérítése és egyéb, e 
határozatban nem tárgyalt kérdések tekintetében az adózási eljárást és az adózási ügyintézést szabályzó 
előírások alkalmazandók.   
 
VII. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

18. szakasz 
 

A díjszabásban szereplő illetékek dinárban kifejezett mértékét évente összhangba kell hozni a 
létfenntartási költségek évi növekedésével, melyet a statisztikai teendőkkel megbízott, köztársasági szerv 
jelentet meg.  

Az illetékek dinár értékben kifejezett mértékének e szakasz 1. bekezdésében tárgyalt összhangba 
hozatalakor, az összhangba hozatal alapösszegét az illetékek utoljára megjelentetett, összhangba hozott 
mértéke jelenti. 
  
 
VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

19. szakasz 
 

 Az igazgatási ügyekben az illetékkötelezett okiratokért és ügyletekért fizetendő, a jelen határozat 
hatályba lépésének napjáig kifizetetlen illetékeket az illetékkötelezettség idején érvényben levő határozattal 
összhangban kell kifizetni, amennyiben ez a Kötelezett számára kedvezőbb.  
 

20. szakasz 
 

 A jelen határozat hatályba lépésének napján érvényét veszíti Topolya község közigazgatási 
illetékeinek díjszabásáról szóló határozat, (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/12; 2004/3. és 2005/10. 
szám). 
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21. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 434-29/2009-IV                                 Fazekas Róbert s.k.   
Kelt: 2009.04.9.        a Községi Képviselő-testület  
TOPOLYA                       elnöke 
 

A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEK 
DÍJSZABÁSA 

 
1. sz. Díjtétel 

Az illeték dinár értékű összege
1. Igénylésre, kérvényre, indítványra, bejelentésre és egyéb 

beadványra, ha e határozatban nincs másként előírva 100 

2. Írásbeli kérvény, kereset, nyilatkozat, felhatalmazás, indítvány, 
bejelentés és egyéb beadvány (űrlapok és hasonlók) 
kidolgozására, ha e határozatban nincs másként előírva 

150 

3. Külföldre szóló (többnyelvű, garancialevél- és vízumkérelmi) 
űrlapoknak, gépjárművek adásvételéről szóló szerződések 
űrlapjának és egyéb űrlapoknak  az ügyfél igénylésére történő 
kitöltésére 

120 

4. A községi előírások értelmezésének, magyarázatának illetve 
alkalmazása véleményezésének igénylésére  500 

Megjegyzés: 
A jelen díjtételben szereplő illetéktől mentesül: 
1) az utólagos beadvány, melyben a Kötelezett az előzőleg benyújtott igénylés gyorsított eljárását 

igényli, 
2) amennyiben az igénylést illető okiratok kibocsátása, illetve ügylet lebonyolítása a jelen határozat 

értelmében illetéktől mentes, 
3) a közérdekű adatokhoz való hozzáférés igénylése, A közérdekű adatokhoz való hozzáférésről szóló 

törvénnyel összhangban. 
 

Az illeték dinár értékű összege
2. Díjtétel 

Minden végzésre, amelyet a Községi Közigazgatás hoz meg, ha 
e díjszabásban nincs másként előírva 250 

Megjegyzés: 
Amennyiben a végzést több személy igénylése alapján hozzák, a jelen díjtételben szereplő illeték a 
személyek száma alapján fizetendő, akik számára e végzést kézbesítik.  

 
Az illeték dinár értékű összege

  3. Díjtétel 
1.  A Községi Közigazgatás által hozott végzés vagy záradék ellen 

benyújtott folyamodvány, ha e határozatban nincs másként 
előírva  

150 

2. A benyújtott, rendkívüli jogorvoslatra  800 
Megjegyzés: 
Amennyiben ugyanazon igazgatási ügyben egy folyamodványt nyújtanak be több végzés, illetve 
záradék ellen, a jelen díjtételben szereplő illeték a kétségbe vont végzések illetve záradékok száma 
szerint fizetendő.  
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Az illeték dinár értékű összege
4. Díjtétel   

1. Bizonylatok, nyugták nyilvántartás alapján történő kiadása 
(a KET 161. sz.), ha e határozatban nincs másként előírva 150 

2.  A lebonyolított eljárás alapján eszközölt bizonylat kiadása 
(KET 162. szakasz), ha e határozatban nincs másként 
előírva 

170 

Megjegyzés: 
Amennyiben a végzést több személy igénylése alapján hozzák, a jelen díjtételben szereplő illeték a 
személyek száma alapján fizetendő, akik számára e végzést kézbesítik. 
A jelen díjtételben szereplő illetékfizetési kötelezettségtől mentes azon bizonylat, illetve igazolás, melyet 
az illető szerv az ügyfél, tanú, szakember vagy tolmács számára ad ki, a vitában, helyszínelésen való 
részvétel bizonyítékául, amennyiben ezek jelenléte kötelező volt, s amennyiben e bizonylat, illetve igazolás 
kizárólag a munkahelyről való távolmaradás igazolásául szolgál. 

 
Az illeték dinár értékű összege

5. Díjtétel   
A kötelező illeték megfizetésére felszólító figyelmeztetés kiadására 100 

 
Az illeték dinár értékű összege

6. Díjtétel   
1. A lakást vagy közös helyiséget jogalap nélkül használó 

személy kiköltöztetésének igénylése  500 

2. A lakást vagy közös helyiséget jogalap nélkül használó 
személy kiköltöztetésére hozott végzés 800 

 
Az illeték dinár értékű összege

7. Díjtétel   
1. Montázsépítmények (barakk, bódé, stb.) felállításával való 

közterület-foglalásra feljogosító engedély 500 

2. Ideiglenes építmények (pultok, asztalok, fagylaltgépek, 
pattogatottkukorica-árusítók, stb.) felállításával való 
közterület-foglalásra feljogosító engedély  

500 

3. Építőanyaggal való közterület-foglalásra feljogosító engedély 500 
4. Sörkert kihelyezésére feljogosító engedély  500 
5. Közterület felbontásának jóváhagyása 500 
6. Fakivágás és –nyesés jóváhagyása 300 
7. Vendéglátóhelyek nyitva tartásának meghosszabbítására 

vonatkozó engedély kiadása 1000 

8. Reklámok, cégjelzések kihelyezésének engedélyezése  500 
 

Az illeték dinár értékű összege
8. Díjtétel   

A menetrendszerű (helyi) utas-szállítás menetrendjének hitelesítésére 500 
 

Az illeték dinár értékű összege
9. Díjtétel   

1. Vízgazdálkodási és egyéb feltételeket megállapító, és 
vízgazdálkodási és egyéb jóváhagyást tartalmazó aktusok 
meghozataláért  

500 
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2. Mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásából 

és ennek nem mezőgazdasági célú felhasználásából eredő 
kötelezettségeket szabályozó végzés meghozatalára  

500 

3. Önálló vállalkozás üzleti helyisége környezetvédelmi 
feltételeknek való megfelelésének megállapításakor hozott 
végzésért  

500 

Az illeték dinár értékű összege
10. Díjtétel   

A polgároknak való jogsegélynyújtás.  
Megjegyzés: 
Az e díjtétel szerinti illetéket A vajdasági ügyvédek munkadíjainak és költségtérítményeinek díjszabása 
szerinti díj 50%-ának összegében kell leróni  (JSzK Hivatalos Lapja, 1998/54; 1999/75; 2001/8; 2002/11. 
szám, SzM Hivatalos Lapja, 2003/32; 2004/58; 2006/5. és a SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. szám). 

 
51. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129, szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 6. szakasza 1. 
bekezdésének 12. és 7. pontja (SzK Hivatalos Közlönye,, 2006/62. szám) és Topolya Község Statútuma 42. 
szakaszának 14. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) Topolya Községi 
Képviselő-testülete a 2009. április 9-én megtartott ülésen meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI TÉRÍTÉSRŐL 
 

1. szakasz 
 

 E határozattal szabályozzuk a községi közigazgatási térítést Topolya község területén.  
  
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK   

2. szakasz 
 

 A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáért járó térítés (a továbbiakban: térítés)  a jelen határozat 
rendelkezései szerint fizetendő, a tárgyalt térítés e határozat alkotórészét képező díjszabásával (a 
továbbiakban: díjszabás) megállapított mértékben, a Községi Közigazgatási Hivatal tényleges költségeinek 
megtérítése végett, mely költségek e hivatal megbízás útján kibocsátott okiratai és ügyletei eszközlése 
közben merülnek fel, természetes és jogi személyek igénylése alapján, s melyeket e személyekkel a Községi 
Közigazgatási Hivatalnál lebonyolított eljárás során fizettetnek meg.  
 
II. A TÉRÍTÉS FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT SZEMÉLY 
 

3. szakasz 
 

 A térítés fizetésére kötelezett személy (a továbbiakban: Kötelezett) azon természetes vagy jogi 
személy, aki a díjszabásban előírt ügyintézés igénylését benyújtotta. 
Amennyiben az előírt térítés fizetése egyszerre több Kötelezettet illet, ezek kötelezettsége egyenlően oszlik meg. 
 
III. AZ TÉRÍTÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK FELMERÜLÉSE 
 

4. szakasz 
 

Amennyiben a díjszabás másképp nem rendelkezik, a térítés fizetési kötelezettsége felmerül: 
1. az igényléseknél – ezek benyújtásakor; 
2. jegyzőkönyv igénylésénél – a jegyzőkönyv összeállításakor; 
3. végzések, engedélyek és más okmányok esetében – ezek kibocsátásának igénylésekor; 
4. igazgatási eljárások esetében – az illető eljárások lebonyolításának igénylésekor. 
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5. szakasz 
 

A térítés a fizetési kötelezettség felmerülésének pillanatában fizetendő, amennyiben e határozat 
másként nem rendelkezik. 

A térítés nem megfizettethető, amennyiben ezt a díjszabás nem rendeli el, s nem fizettethető az 
előírtnál sem nagyobb, sem kisebb mértékben. 
 
IV. A FIZETÉS MÓDJA 

6. szakasz 
 A térítés pénzben fizetendő. 

A Kötelezett köteles mellékelni az illeték kifizetéséről szóló, megfelelő bizonylatot. 
 

7. szakasz 
 

 Az illeték Topolya község költségvetésének előírt közbevételi, 840-742351-843-94 számú, 62-206 
hivatkozási számú, befizető-számlájára fizetendő.  

 
8. szakasz 

 

 A végzésen, vagy más illetékköteles okmányon feltüntetendő a térítés befizetése, a befizetett térítés 
összege, és a befizetett térítés díjtételszáma. 
 A megfelelő térítés befizetéséről szóló bizonylat a tárgyhoz csatolandó.  
 
V. A TÉRÍTÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE ALÓLI MENTESSÉG 
 

9. szakasz 
 A térítés fizetése alól mentesülnek: 

1. A Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzat szervei, szervezetei, 
intézetei és intézményei; 

2. a kötelező társadalombiztosítás szervezetei; 
3. Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvénnyel összhangban bejegyzett egyházak és vallási 

közösségek; 
4. A szerbiai Vöröskereszt; 
5. a családi pótlékra jogosultak, 
6. а polgári egyesületek- a Községi Tanács határozata alapján. 

 
VI. A TÉRÍTÉS VISSZATÉRÍTÉSE 

10. szakasz 
 

 Azon Kötelezett aki olyan térítést fizetett, mely fizetésére nem lett volna köteles, vagy az előírt 
mértéken felüli térítést fizetett, a térítés visszatérítésére jogosult. 
 Az térítés visszatérítésére irányuló eljárás a Kötelezett igénylésére indítandó. 
 

11. szakasz 
 

 A térítések kifizetésének, a kamatok, a kényszerített fizettetés, az elévülés visszatérítése és egyéb, e 
határozatban nem tárgyalt kérdések tekintetében az adózási eljárást és az adózási ügyintézést szabályzó 
előírások alkalmazandók.  
 
VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

12. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 434-30/2009-IV                        Fazekas Róbert s.k.   
Kelt: 2009.04.9.        a Községi Képviselő-testület  
TOPOLYA                        elnöke 
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A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI TÉRÍTÉS DÍJSZABÁSA 
 
 
A térítés dinár értékű összege 

1. sz. Díjtétel 
1 Aktusok, okiratok másolatára illetve átiratok hitelesítésére, 

ha e határozatban nincs másként előírva, az eredeti fél 
ívenkénti szövegére  

100

2 Aktusok illetve okiratok átiratára, melyeket az illető szerv, 
az ügyfél igénylésére, idegen nyelven állít ki, az eredeti fél 
ívenkénti szövegére  

100

 
Megjegyzés: 
A jelen díjtételben foglalt másolat, átirat alatt fénymásolat, illetve az aktus, okirat számítógépes 
nyomtatvány, gépirat formájában való kiállítását értjük. 
Fél ív alatt, e határozat értelmében, két A4 méretű vagy kisebb oldalat értünk. 
Amennyiben a hitelesítés tárgyát képező átirat idegen nyelvű, a jelen díjtételben szereplő illeték 100%-os 
növelésének összege fizetendő.  
A JSzK területéről menekült és elűzött, valamint a Koszovó és Metóhia AT területéről elköltözöttek, a 
státusukat bizonyító, megfelelő bizonylatuk folytán, az eredeti okirat kibocsátásától számított 6 hónapon 
belül, a jelen díjtételben szereplő, anyakönyvi átirat, kivonat, bizonylat  hitelesítésére, a megfelelő térítés 
50%-át fizetik.  
 
                                                                                                         A térítés dinár értékű összege 

2. sz. Díjtétel 
1 Mindenfajta aláírás hitelesítésére, ha a jelen határozat 

másként nem rendelkezik 120

2 A kézirat eredetiségének hitelesítése (az eredeti fél ívenkénti 
egységeire) 120

3 Aláírások hitelesítése vagy kéziratok eredetiségének 
hitelesítése céljából való terepi kiszállásra  250

4 Felhatalmazások hitelesítésére, ha a jelen határozat másként 
nem rendelkezik 150

5 Fordítás hitelesítésére: 
 1) ha az eredeti szöveg legfeljebb 100 szót tartalmaz 120
 2) ha az eredeti szövege több mint 100 szót tartalmaz, a jelen 

szakasz 1. pontjában szereplő térítés mellett, minden 
megkezdett fél ívre 

150

Megjegyzés: 
Amennyiben a hitelesítési igénylés tárgyát képező kézirat idegen nyelvű, a jelen díjtétel a jelen díjtételben 
szereplő illeték 100%-os növelésének összege fizetendő. 
 
                                                                                                          A térítés dinár értékű összege 

3. sz. Díjtétel 
1 Az okiratok átnézése a szervnél, minden megkezdett órára  50
2 Levéltári anyagba való betekintésre 100
3 Épület tervéről készült, hitelesített fénymásolat levéltárból 

való kiadására 600

4 A tervezési iratanyag hitelesített fénymásolatának levéltárból 
való kiadására  2.000

5 A levéltári anyag egyéb okiratairól készült, hitelesített 
fénymásolat kiadására  150
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                                                                                                          A térítés dinár értékű összege 
4. sz. Díjtétel 

1 A Községi Közigazgatási Hivatal épülete vagy az anyakönyvi körzetek központi 
helyiségében való házasságkötésre: 

 - munkaidőn kívül 500
2 A Múzeum dísztermében való házasságkötés  2.000
З Az anyakönyvvezető terepi kiszállása 6.000
 - idős, beteg személyek esetében  150

 

 

                                                                                                          A térítés dinár értékű összege 
5. sz. Díjtétel 

1 Felhatalmazottak általi házasságkötésről szóló végzés 
meghozatala  500

2 Anyakönyvi névváltoztatásról szóló végzés meghozatala  200
3 Nemzetközi anyakönyvi kivonatra  1.000
4 Az anyakönyvből megállapított szabad családi állapotról 

szóló, külföldi használat végetti bizonylatra 1.000

Megjegyzés: 
A JSzK területéről menekült és elűzött, valamint a Koszovó és Metóhia AT területéről elköltözöttek, a 
státusukat bizonyító, megfelelő bizonylatuk folytán, a jelen díjtételben szereplő térítés 50%-át fizetik. 
 
A térítés dinár értékű összege 

6. sz. Díjtétel 
A Községi Közigazgatási Hivatal vagy egyéb illetékes szerv 
bizottságának, ügyfél által igényelt helyszíni kiszállására, 
Topolya község területén 

1.000

Megjegyzés: 
A bizottság költségtérítése külön díjszabás szerint történik.  
 
                                                                                                             A térítés dinár értékű összege 

7. sz. Díjtétel 
Létesítmény besorolásáról szóló végzés esetében: 
- hétvégi házra, lakásra   800
- kiadó szobára 500

   

                                                                                                       A térítés dinár értékű összege 
8. sz. Díjtétel 

1 A hatásvizsgálat szükségességének megállapítására 
benyújtott igénylésre  300

2 A hatástanulmány terjedelmének és tartalmának 
meghatározására benyújtott igénylésre  300

3 A hatástanulmány jóváhagyásának igénylésére: 
 - 100 m2 – ig 2.500
 - 100 m2 és 1000 m2 között 5.000
 - több mint 1000 m2 –re 8.000
4 A fennálló állapotról készített hatástanulmány 

jóváhagyásának igénylésére: 
 - 100 m2 – ig 2.000
 - 100 m2 és 1000 m2 között 4.000
 - több mint 1000 m2 –re 7.000
5 A hatástanulmány naprakészségének frissítésére, mégpedig: 
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 1) a hatástanulmány terjedelmének és tartalmának 
meghatározására benyújtott igénylésre 300

 2) a hatástanulmány jóváhagyásának igénylésére: 
 - 100 m2 – ig 600
 - 100 m2 és 1000 m2 között 1.200
 - több mint 1000 m2 –re 2.400

 
                                                                                                             A térítés dinár értékű összege 

9. sz. Díjtétel 
1 Az urbanisztikai terv urbanisztikai főtervvel való összhangját igazoló bizonylat kiadására: 
 - természetes személyeknek  200
 - jogi személyeknek  500
2 Az ötletterv urbanisztikai főtervvel, illetve urbanisztikai feltételeket tartalmazó aktussal való 

összhangját igazoló bizonylat kiadására:  
 - természetes személyeknek  400
 - jogi személyeknek  1.000
3 Az urbanisztikai főtervek sokszorosítására, hitelesítésére és átengedésére a tényleges 

költségeket kell megtéríteni, egy igénylés térítése pedig: 
 - természetes személyeknek 100
 - jogi személyeknek 300
4 Az urbanisztikai feltételekről szóló aktus, illetve az urbanisztikai főterv kivonatának az 

alábbiak építése végetti kibocsátásáért: 
 - természetes személyeknek 1.000
 - jogi személyeknek 3.000
5 Az alábbiak kiépítését engedélyező végzésért: 
 1) természetes személy igénylésére: 
 - mezőgazdasági épület 200
 - minden egyéb épület 400
 2) jogi személy igénylésére: 
 - mezőgazdasági épület 500
 - minden egyéb épület 1.000

Megjegyzés:   

A meglevő épületek hozzáépítésére és újjáépítésére a jelen díjtétel 4. és 5. pontja által előirányzott 
térítés 50% -a fizetendő.  

  

6 Előkészítő munkálatok bejelentésére:   

 - természetes személyeknek 200  
 - jogi személyeknek 400  
7 A munkálatok megkezdésének bejelentésére: 
 1) természetes személy által: 
 - melléképület  300  
 - lakóépület 600  
 - üzleti épület 1000  
 2) jogi személy által: 
 - melléképület  600  
 - lakóépület 1.200  
 - üzleti épület 2.000  

Megjegyzés: 
A mozgáskorlátozottak akadálymentesítését illető munkálatok kezdetének bejelentése mentesül az illetmény 
fizetésétől.  
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8 Az építési engedély-kötelezettség alól mentesített munkálatok megkezdésére: 

 - beruházásszintű épület-karbantartás 400
 - folyó karbantartás 200
 - újjáépítés és helyreállítás  600
9 Az épület, vagy épületrész rendeltetésének munkálatok 

nélküli megváltoztatására 300

10 A megépített alapok főtervvel való összhangjáról szóló bizonylat kiadására, mégpedig: 
 - lakóépület esetén 500
 - üzleti épület esetén 1500
11 Műszaki vizsgálatra 
 1) lakóépületek esetében: 
 - 200 m2 alapterületig 400
 - 200 - 500m2 alapterületig 600
 - 500m2 alapterület felett 800
 2) üzleti épületek esetében 
 - 200 m2 alapterületig 1000
 - 200 - 500m2 alapterületig 1600
 - 500m2 alapterület felett 2000
12 Az épület használatba vételét engedélyező végzésre – használati engedélyre az épület 

előszámlázott értékének 0,05%-át kitevő térítés fizetendő. 

Megjegyzés: 
Az épület előszámlázott értékét a kiskereskedelmi érték növekedését illető mutató 
alkalmazásával hozzák összhangba, melyet a köztársasági statisztikai szerv jelentet meg, 
mégpedig a következő hónap első napjától számítva, az előszámlázott érték hónapja 
tekintetében, az igénylés hónapja előtti hónap utolsó napjáig.   

 

13  Az épület bontásáról határozó végzésre: 

 - természetes személyeknek  500
 - jogi személyeknek  1.000
14 A szintezési tanulmány (elaborátum) bizonylatának 

kiadására   1.000

15  Építési engedély nélkül épített vagy helyreállított épület építési és használatba vételi 
engedélyének (legalizáció) igénylésére  

 - természetes személyeknek  500
 - jogi személyeknek  3.000

 
                                                                                                             A térítés dinár értékű összege 

10. sz. Díjtétel 
A Kötelezett személy térítés-fizetési figyelmeztetését tartalmazó 
felhívásra  100

 
52. 
 
 A helyi önkormányzatok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 60. szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 2006/62. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja ( Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2008/15 és 2009/1. szám) alapján, a 2009. április 9-én megtartott ülésen meghozta 
az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
 

AZ ÉPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ÁTLAGOS PIACI  
ÁRÁNAK TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
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1. szakasz 
 

 E határozattal megállapítjuk az épített létesítmények fajtái szerinti, négyzetméterenkénti piaci árat, 
Topolya község területén, mely árakat a természetes személyek ingatlanra való jogára kivetett, 2009. évi 
vagyonadó megállapításához alkalmazunk.  
 

2. szakasz 
 

 A vagyonadóról szóló törvény 5. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 2001/26; 
2004/135; 2007/61. és 2009/5. szám) alapján, a természetes személyek ingatlanra való jogára kivetett 
vagyonadó alapösszegét Az ingatlanra való jogra kivetett vagyonadó alapösszegének megállapítására 
vonatkozó szabályzat 4. szakaszában (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2001/38. és 2004/45. szám) 
leírt módon kell megállapítani.  
 

3. szakasz 
 

 Az épített létesítmények négyzetméterenkénti, átlagos piaci ára, e létesítmények fajtái szerint, 
Topolya község területén, a 2009. évben, az alábbiak szerint alakul:  
 

 - lakások és lakóépületek          37.876,45 din/m2          
 - üzleti helyiség                                           45.450,00 din/m2                             
 - pihenőlétesítmény                                     22.725,00 din/m2                             
 - garázsok és egyebek                                 18.938,00 din/m2                       
 

4. szakasz 
 

 A jelen határozat alapján, a Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Szolgálat végzéseket hoz a 
természetes személyek ingatlanra való jogára kivetett, 2009. évi vagyonadó megállapításáról. 
 

5. szakasz  
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TOPOLYA 
Szám: 38-6/2009-IV Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.04.9.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya  elnöke 
 

5 3 .  
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakaszának 19. pontja alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. szám), Az elemi és egyéb, nagyobb csapásoktól való védelemről szóló törvény 40. szakasza 
(SzSzK Hivatalos Közlönye, 1977/20; 1985/24; 1989/6. és 1989/52; valamint SzK Hivatalos Közlönye, 
1993/53, 1993/67, és 1994/48. szám), emellett Topolya Község Statútuma 16. szakaszának 20; s 42. 
szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) Topolya Községi 
Képviselő-testülete, a 2009. április 9-én megtartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ POLGÁROK ÉS AZ ANYAGI JAVAK  
ELEMI ÉS MÁS, NAGYOBB CSAPÁSOK ESETÉN FOGANATOSÍTANDÓ 

VÉDELMÉRŐL  
 

 I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 
 

1. szakasz 
 

 E határozattal szabályozzuk a Topolya község területén élő polgárok és az anyagi javak elemi, és 
más, nagyobb elemi csapások esetén foganatosítandó védelmét, s az említett csapások elhárításához, illetve 
következményeik enyhítéséhez szükséges feltételek megteremtését.  
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2. szakasz 
 

 Elemi és más, nagyobb csapásnak minősül: a földrengés, az árvíz, az időjárási viszontagságok 
(jégverés, szárazság, hófúvás és egyebek), a tűzvész, a robbanás, a káros, gáznemű, folyékony, vagy szilárd 
vegyi és radioaktív anyagok kiömlése és szétterjedése, a nagyobb közlekedési baleset, fertőző járvány, 
fertőző növény- és állatbetegségek, emellett a hasonló, nagyobb mértékű jelenségek, melyek a lakosság 
egészségét veszélyeztethetik, vagy tetemesebb anyagi kárt okozhatnak.  
 

3. szakasz 
 

 Az elemi és más, nagyobb csapások esetén, elsőbbséget élvez a lakosság életének és egészségének 
védelme. 

4. szakasz 
 

 Az elemi és más, nagyobb csapásoktól (a továbbiakban: elemi csapás) való védelem magába 
foglalja: 
 - megelőző védelem, mely az elemi csapások elhárítását és hatásának enyhítését célozza, 
 - az elemi csapások veszélye esetén foganatosított védelmi intézkedések, mely keretében közvetlen 
előkészületek történnek a védelemben való részvételre, 
 - a védelemben való részvétel intézkedései, az elemi csapások bekövetkeztekor, mely 
intézkedésekkel biztosítják az e csapásoktól való védelemhez szükséges erők és eszközök részvételét, és 
 - ezen elemi csapások közvetlen következményei enyhítésének és elhárításának intézkedései. 
 

5. szakasz 
 

 Az elemi csapásoktól való védelem során, a község, szervei és közigazgatása által, a törvénnyel 
összhangban: 
 1. Jogszabályozza az elemi csapásoktól való védelem szervezését és ellátását, biztosítja és egyezteti a 
polgárok, a jogi személyek, a községi szervek, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal részvételét az elemi 
csapásoktól való védelemben. 
 2. Elkészíti és meghozza Az elemi csapások esetén foganatosítandó védelmi tervet. 
 3. Megszervezi és lebonyolítja a polgárok, jogi személyek, más szervezetek és a Községi 
Közigazgatási Hivatal mozgósítását, az elemi csapásoktól való védelmi intézkedések ellátására.  
 4. Előírja az elemi csapásoktól való védelmi intézkedéseket, a városrendezésben, területi 
tervezésben, lakáshasználatban, vízhasználatban, közlekedésben és más területeken.  
 5. Biztosítja az elemi csapásoktól való védelmi intézkedések megszervezéséhez és lebonyolításához 
szükséges eszközöket, s ezekről gondoskodik.  
 

 II. A KÖZSÉG ELEMI ÉS MÁS, NAGYOBB CSAPÁSOKTÓL VALÓ VÉDELME   
 

6. szakasz 
 

 A lakosság életének, egészségének és anyagi javainak elemi, illetve más, nagyobb csapás esetén való 
védelmére foganatosított teendők egyesítése és egyeztetése végett, a községben Elemi és Más Nagyobb 
Csapások Elleni Törzskar alakul (a továbbiakban: Községi Törzskar). 
 

7. szakasz 
 

 A Községi Törzskar: 
 - értesíti a polgárokat a küszöbön álló elemi csapás veszélyéről, 
 - megállapítja az elemi csapás bekövetkeztét és rendkívüli helyzetet hirdet ki a község területére, 
 - kihirdeti a rendkívüli helyzet megszűntét, 
 - elemzi a község területén fennálló állapotot és javasolja a rendkívüli helyzet kiküszöbölése 
érdekében foganatosítandó védelmi intézkedéseket, 
 - tervszerű védelmi intézkedéseket bonyolít le, 
 - a hivatásos állami és községi szerveknek, vállalatoknak és polgároknak a lakosság és az anyagi 
javak védelmében és mentésében való részvétele anyagi-műszaki feltételeinek megteremtésén és javításán 
fáradozik, 
 - együttműködést valósít meg más községek szerveivel és szervezeteivel az elemi csapások esetén 
foganatosított védelem ellátásában, és 
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- nemzetközi együttműködést alakít ki más szervekkel és szervezetekkel, elemi vagy más, 
nagyobb csapás esetén való közös fellépés, közös gyakorlatok, szakmai képzés és adatcsere végett. 
 

8. szakasz 
 

 A Községi Törzskar a bekövetkezett elemi csapás fajtájától függően, a védelem szakterületeire 
illetékes szakembereket alkalmazhat.  

9. szakasz 
 

 A Községi Törzskart az alábbiak alkotják: 
 - a Községi elnök, 
 - a Hadügyminisztérium Rendkívüli Helyzetek Igazgatósága – Topolyai kirendeltségének 
képviselője,   
 - a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője, 
 - a topolyai Dr Hadzsy János Egészségház képviselője, 
 - a Topolyai Állategészségügyi Állomás kft képviselője, 
 - a Topolyai Községi Vöröskereszt képviselője, 
 - Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési, Településtervezési és –Rendezési 
Közvállalatának képviselője, 
 - a DTD Krivaja képviselője, 
 - a topolyai Komgrad KV képviselője, 

- a BM Szabadkai Rendőri Igazgatóság Topolyai Rendőrállomásának képviselője, 
 - a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat képviselője, 

- az Elektrovojvodina topolyai kirendeltségének képviselője, 
 - a Topolyai Községi Tűzoltószövetség képviselője, 
 - a sugárzás-, vegyi és biológiai veszély elleni védelem szakembere, 
 - a BM Védelmi és Mentési Szektorának topolyai képviselője, 
 - a Községi Közigazgatási Hivatal környezetvédelemmel megbízott képviselője, 
 - a Szerb Hadsereg topolyai helyőrségének képviselője, és 
 - a bajsai hidrometeorológiai állomás képviselője. 
 

10. szakasz 
 

 A Községi Törzskar tagjait a Községi Képviselő-testület nevezi ki, 4 éves megbízatással. 
 

11. szakasz 
 

 A Községi Törzskart a Községi elnök vezeti.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője, rendkívüli helyzetekben egyezteti a Községi 
Közigazgatási Hivatal tárgyalt tevékenységben való részvételét.  
 
 III. ELEMI CSAPÁS BEKÖVETKEZTE ESETÉN FOGANATOSÍTANDÓ INTÉZKEDÉSEK  
 

12. szakasz 
 

 Elemi csapás bekövetkeztekor a község illetékes szervei és a Községi Közigazgatási Hivatal elrendelheti: 
 1. A lakosság, a jogi személyek, a község vagy más szervezetek szolgálatainak teljes vagy részleges 
mozgósítását, az elemi csapástól való védelemben való részvétel érdekében, 
 2. Az elemi csapástól való védelemhez elkerülhetetlenül szükséges anyagi eszközök mozgósítását.  
 3. Jogi személyek ügyeleteinek bevezetését  
 4. Bizonyos kommunális tevékenységek ellátásának különleges ütemezését  
 5. Higiéniai jellegű, különleges intézkedéseket és eljárásokat  
 6. Különleges közlekedési szabályokat, illetve közlekedési tilalmat  
 7. A lakosság és az anyagi javak kitelepítését  
 8. A munkaidő megváltoztatását  
 9. Különleges fontossági sorrendet a kommunális és más termékek, szoláltatások biztosításában 
(ivóvíz, fűtés, földgáz, villanyáram, közúti és vasúti szállítás) 
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 10. Egyes területekre való belépés és közlekedés ideiglenes tilalmát  
 11. Bizonyos ingó és ingatlan vagyontárgyak használatának ideiglenes tilalmát. 
 
 IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

13. szakasz 
 

 A jelen határozat végrehajtásához szükséges pénzeszközöket a községi költségvetésből, illetve a 
biztosító társaságok eszközeiből biztosítják.  
 

14. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 217-1/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.04.9. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
5 4 .  
 
 Topolya község Statútuma 42. szakaszának 20. pontja alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. április 9-én megtartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

AZ ELEMI ÉS MÁS NAGYOBB CSAPÁSOKTÓL VALÓ VÉDELEM KÖZSÉGI TÖRZSKARA 
ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 Megalakítjuk az Elemi És Más Nagyobb Csapásoktól Való Védelem Községi Törzskarát (a 
továbbiakban: Községi Törzskar). 
 

II. 
 

A Községi Törzskarba 4 éves megbízatásra, 2009.04.09-i hatállyal az alábbiakat nevezzük ki: 
1. Bábi Attila – Községi elnök, 
2. Bjelić Zoran – a Hadügyminisztérium Rendkívüli Helyzetek Igazgatósága – Topolyai 

kirendeltségének képviselője 
3. Szedlár Péter – a Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője 

 4. dr Szakmány Major Edit  – a topolyai Dr Hadzsy János Egészségház képviselője 
 5. Tóth Tibor  – a Topolyai Állategészségügyi Állomás kft képviselője 
 6. Lestár Tibor – a Topolyai Községi Vöröskereszt képviselője 
 7. Mánity István Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési, Településtervezési és –
Rendezési Közvállalatának képviselője, 
 8. Hallgató Imre – a DTD Krivaja képviselője  
 9. mr. Szombathy Zoltán  – a topolyai Komgrad KV képviselője 
 10. Leontijević Dragan – a BM Szabadkai Rendőri Igazgatóság Topolyai Rendőrállomásának 
képviselője 
 11. Klobušicki Marina – a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat képviselője  
 12. Kiss Zoltán – az Elektrovojvodina topolyai kirendeltségének képviselője 
 13. Rankov Zorica – a Topolyai Községi Tűzoltószövetség képviselője 
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 14. Videnov Mladen –  a sugárzás-, vegyi és biológiai veszély elleni védelem szakembere 
 15. Vrkić Bojan – a BM Védelmi és Mentési Szektorának topolyai képviselője 
 16. Pevec Aleksandra – a Községi Közigazgatási Hivatal képviselője. 
 

III. 
 

 A Községi Törzskar feladata: 
 - értesíti a polgárokat a küszöbön álló elemi csapás veszélyéről, 
 - megállapítja az elemi csapás bekövetkeztét és rendkívüli helyzetet hirdet ki a község területére, 
 - kihirdeti a rendkívüli helyzet megszűntét, 
 - elemzi a község területén fennálló állapotot és javasolja a rendkívüli helyzet kiküszöbölése 
érdekében foganatosítandó védelmi intézkedéseket, 
 - tervszerű védelmi intézkedéseket bonyolít le, 
 - a hivatásos állami és községi szerveknek, vállalatoknak és polgároknak a lakosság és az anyagi 
javak védelmében és mentésében való részvétele anyagi-műszaki feltételeinek megteremtésén, javításán és 
irányításán fáradozik, 
 - együttműködést valósít meg más községek szerveivel és szervezeteivel az elemi csapások esetén 
foganatosított védelem ellátásában, és 

- nemzetközi együttműködést alakít ki más szervekkel és szervezetekkel, elemi vagy más, nagyobb 
csapás esetén való közös fellépés, közös gyakorlatok, szakmai képzés és adatcsere végett. 

 
IV. 

 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-33/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.04.9. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
5 5 .  
 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 2006/62. és 2008/65. 
szám) 14. szakaszának 4. bekezdése, Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15. 
és 2009/1 szám) 42. szakaszának 5. pontja alapján, és a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vízgazdálkodási Minisztériumának 320-11-1274/2009-06 számú, 2009.03.20-i keltezésű jóváhagyásával 
Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. április 9-én megtartott ülésén meghozta 
  

 
TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI  FÖLDTERÜLETEI  

VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK 
2009. ÉVI PROGRAMJÁT 

 
I. 
 

 E program meghatározza Topolya község 2009-re vonatkozó, a mezőgazdasági földterületek 
védelmére és rendezésére irányuló munkálatok fajtáit és terjedelmét.  
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 ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
 E program bemutatja a Szerb Köztársaság tulajdonában levő mezőgazdasági földek területének 
kataszteri községek szerinti felosztás, értékrend és kultúrák alapján való áttekintését, e földek állapotának 
védelmi elemzését és rendezését, meghatározza a védelmére és rendezésére vonatkozó programot. Topolya 
község Vajdaságban, Bácska északi részén található, területe 59587 ha, s 38245 lakosa van, akik 23 
helységben élnek.  
 A megművelhető földterület képezi a község legfontosabb természeti tartalékát és a szervezett 
növénytermelés alapját, emellett a szervezett növénytermesztés alapját. A föld talajtani típusaihoz mérten 
túlnyomórészt feketeföld, de képviselve van a különböző homoktípusú is, a mezei feketeföld, kisebb 
mértékben pedig a diluviális-alluviumi hordalék, valamint a réti homokos feketeföld. 
 A község egész területén az 1983 és 1989 közötti időszakban elvégezték a földmérést, befejeződött a 
tagosítás és a községet 10 kataszteri községre osztották. Az elvégzett tagosítás és a parcellák összevonása 
ellenére a földbirtokok felaprózottak, s a birtokok átlagos nagysága 4,27 ha, míg a  földparcellák átlagos 
nagysága 2,12 ha. 
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Topolya község egész területén, az 1983 és 1989 közötti időszakban elvégezték a 
földmérést, befejeződött a tagosítás és a községet 10 kataszteri községre osztották. A község 
összterülete 5987 ha.    

A birtok átlagos nagysága 4.27 hektár.  

A telek átlagos nagysága 2.12 hektár.  

A tagosítás 55630 hektárnyi földet érintett.  

A község területén nincs bevégzetlen tagosítás.  

4. Táblázat: Lecsapolás 
Csatornahálózat Csővezetékek Összesen 

Kiépítve ha-ban Üzemben ha-ban Kiépítve ha-ban Üzemben ha-ban Kiépítve ha-ban Üzemben ha-ban 

- - - - - - 

Megjegyzés: a Krivaja és Csík természetes vízfolyások, valamint a csatornák hossza 119.876 m 

5. Táblázat : Öntözés 
Nagyteljesítményű 
öntözőrendszerek ha-
ban 

Tájfun 
berendezések 
ha-ban 

Csepegtető 
rendszerek ha-ban 

Esővízgyűjtők 
ha-ban 

Egyebek ha-
ban 

Összesen ha-ban 

2.548,8 342,0 1,5 607,0 - 3.499,3 
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7. számú táblázat: Az állami tulajdonban levő földek használói  
 

Sor 
szá
m 

A felhasználó neve és címe Az általa használt 
terület (ha) 

Kataszteri 
községenként 

kimutatva 

IL vagy TL 
szám 

1 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

60.0831 207 

2 Zombor MV Rt  4.997 1464 
3        Topolya TSz 29.495 2375 
4 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 

Vízgazdasági Minisztérium 
1996.4663 2419 

 A KK ÖSSZTERÜLETE 2091.0423

Bajsa 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

1 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

1.3064
 

287 

2 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

118.627  288 

3 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

1.699  289 

4 Dózsa György Tv, Topolya 231.2483  2236 

 A KK ÖSSZTERÜLETE 352.8807   
 
 

1. Zobnatica Rt Topolya 2352.6185 1229 
2 Zobnatica Rt Topolya 2.8641 1301 

 A KK ÖSSZTERÜLETE 2355.4826
Kisbelgrád 
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1 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 

Vízgazdasági Minisztérium 
28.9103 185 

2 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

863.3617 186 

3 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

259.1547 187 

 A KK ÖSSZTERÜLETE 1151.4267 

Zenta-
gunaras 

 
 
 
 

 
 

 
   

1 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

1099.7551 1922 

 A KK ÖSSZTERÜLETE 1099.7551

Gunaras 
 
  

 
1 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 

Vízgazdasági Minisztérium 
94.1486 62 

2 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

358.4775 63 

 A KK ÖSSZTERÜLETE 452.6261

Njegoševo 
 
 
 
 
 

 
1 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 

Vízgazdasági Minisztérium 
482.3477 195

2 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

3135.0613 196

3 Zobnatica Rt Topolya 3.0745 899
4 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 

Vízgazdasági Minisztérium 
37.8493 1010

5 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és 
Vízgazdasági Minisztérium 

42.7319 1539

 A KK ÖSSZTERÜLETE 3701.0647

Felsőroglatica 
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 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági 

és Vízgazdasági Minisztérium 63.7
321

2 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági 
és Vízgazdasági Minisztérium 

518.8647 2599

3 Aleksa Šantić Tgv 575.1062 331
4 Sloga TSz, Pacsér 58.5042 3223

 
A KK ÖSSZTERÜLETE 1216.1751

 
Pacsér 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
1 Aleksa Šantić Tgv 466.4220 604
2 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági 

és Vízgazdasági Minisztérium 
639.4370 609

3 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági 
és Vízgazdasági Minisztérium 

65.2552 4124

4 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági 
és Vízgazdasági Minisztérium 

5.8764 4125 deo 

5 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági 
és Vízgazdasági Minisztérium 

26.3545 4167 deo 

6 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági 
és Vízgazdasági Minisztérium 

0.7205

Bácskossuth-
falva 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4168 deo 

7 Mezőgazdasági, Erdőgazdasági 
és Vízgazdasági Minisztérium 

0.3669  4169 deo 

 A KK ÖSSZTERÜLETE 1204.4325   

 ÖSSTTERÜLET  13624.8858   

 
 

MEGJEGYZÉS: a 7. számú táblázat a 2006/07. évi Program készítéséhez használt adatokat tartalmazza, 
melyek az említett program szerinti árverések előtti állapotot tükrözik.  
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A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELME ÉS  
SZABÁLYZÁSA 

  

A műtrágya gyártása és alkalmazása az utóbbi 15 évben csökkent és ez gyengítette a föld 
termőképességét. Itt külön ki kell hangsúlyozni a növénytermesztés és állattenyésztés közötti kapcsolat 
megszűnését, amellyel megszűnt a földbirtokokon az anyag természetes körforgásának folyamata. 
Nyilvántartásba véve és követve azokat a tényezőket, amelyek a mezőgazdasági földek termőképességét 
határozzák meg, megállapítható, hogy Topolya község földjeinek alkális reakciója igen gyenge, míg a 
humusztartalma a legnagyobb mértékben a közepes telítettségbe tartozik. A földterületek többsége közepes 
foszfortelítettségű, de ki kell hangsúlyozni, hogy a terület 14 %-a sovány a könnyen felszívódó foszforban. A 
vizsgált területen a könnyen felszívódó kálium telítettsége 90 %-os. Ez optimális, vagy igen magas szintű 
arány. A föld termékenysége ellenőrzésének eddigi eredményeiből megállapítható, hogy mindezek a 
változások (a föld foszfortelítettségének csökkenése és a humusztartalom jelentős süllyedése) nem képez 
korlátot a növénytermesztés terén. 

Topolya község területe minimális eróziós folyamatnak van kitéve, amely nem veszélyezteti a 
megszokott mezőgazdasági aktivitást. A terep felszíne, mint meghatározó eróziós tényező, olyan, amelynél 
nem áll fenn káros vízeróziós hatás. Kisebb arányban vannak képviselve az 5 %-os, vagy nagyobb lejtős 
tereprészek, amelyek helyenként hordalék-ülepedést képeznek (felszíni típusú minimális eróziós folyamatok). 
Topolya községre igen jellemző a szél pusztító hatása, különösen a gyér védelmet nyújtó vegetációs területen, 
erős szélnél, de kifejezetten az aszályos időszakban, amikor a földek porhanyósak és vetésre előkészítettek, 
habár ez az erózió nem veszélyezteti a megszokott mezőgazdasági tevékenységeket. Megállapították, hogy a 
szélerózió Bácska északi részében évente 1.325 m3/km2, míg Topolya község déli részén 35 m3/km2 

felhalmozott hordalékot képez. A föld szélerózió elleni megóvása érdekében, elkészült a Topolya község 
területén telepítendő, szélvédő erdőhálózat telepítését illető Főterv, s megkezdődött ennek megvalósítása.  

A földterület veszélyes és káros anyagokkal való veszélyezettségének forrása a különböző farmok 
(zárt területű állati eredetű szennyvíztározó, melynél átfolyás történhet), a kommunális hulladék 
(hulladéklerakó a mélyen fekvő területen, a vízfolyáshoz közel kivételesen veszélyes és nem csak helyi 
jellegű veszélyt képez), a fémipari objektumok (szennyvíz tisztítás nélküli kiengedése a vízfolyásokba) és a 
közlekedési utak melletti kipufogógázok (a föld ólomtelítettsége 10 m-ig nagymértékben, 25 m-ig közepes, 
míg 50 m-ig kis mértékben veszélyes). 

  A mezőgazdasági földterületek védelmi intézkedései keretében, a földek termőképességének és a 
műtrágya használatának ellenőrzési rendszerén munkálkodnak. A föld termőképességének ellenőrzését 2800 
hektáron (kb.650 földminta), míg a magánszektorban 950 hektáron (kb. 570 földminta) végezték, az „EGY 
KIS JÓ SZÁNDÉKKAL, TERMÉKENYEBB FÖLD BIRTOKÁBAN A GAZDAGABB 
VAJDASÁGÉRT„a Tartományi Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Titkárság által 
kezdeményezett akció keretében. 
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II.  
 

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK 
VÉDELME ÉS RENDEZÉSE MUNKÁLATAINAK 

PROGRAMJA 
 

1. BEVÉTELI TERV 
 

 
8. számú táblázat 
 

  

ESZKÖZFORRÁSOK    

 

 

40,00% 

A 2006/07. évi program alapján tervezett,

első évi bérlet 

59.006.096,00 

(702.704,52 euro) 

A 2006/07. évi program alapján tervezett,

második évi bérlet 

59.006.096,00 

(702.704,52 euro) 

A peren kívüli megegyezés tervezett 

összege 2006/07-ben 

54.169.830,00 

(601.887,34 euro) 

ÖSSZESEN 172.182.022,00 

 
 
Az állami tulajdonú földek első évi bérleti díjára tervezett 59.006.096,00 dinárból  Az állami tulajdonú 
földek védelmének, rendezésének és használatának eves programja szerint, a 2006/07. évben állami 
tulajdonért 2008.12.31-ig, Topolya községben, 53.280.822,00 dinárt fizettek be,  e bérbevételekkor az euro 
dinár ellenértékét a Szerb Nemzeti Bank átutalás napján érvényes középárfolyama alapján számították, mely  
83,97 euro volt.  
 
A peren kívüli megegyezésből tervezett 54.169.830,00 dinárból a 2006/07. költségvetési évben, a község 
számlájára semi sem érkezett be. A SzK Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és Vízgazdasági Minisztériumának 
utasítása alapján, a peren kívüli megegyezések díjának megállapításakor 77,89 euro értékű 
középárfolyammal számoltak, mely az árverések napján volt érvényes  (2007. október 8; 9. és 10-én). Ezen 
összegek megfizettetésekor az euro középárfolyama 90,00 dinár körül alakul. 
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A mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére kijelölt munkálatok terve 
9 .  táblázat 

a pénzelés szerkezete S
s
z
á
m 

befektetés rendeltetése 

ha-onkénti 
terület és 

minták 
száma 

a beruházás 
előszámla 
értéke din-

ban önrész (%) egyéb források (%) 

I. A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK RENDEZÉSE 

1 A MEZG. FÖLDTULAJDONOK ÉS 
PARCELLÁK ÖNKÉNTES 
CSOPORTOSÍTÁSA 300,00 ha 

 
600.000,00 
 

 
66.66% 

400.000,00 
 

      33.33% 
200.000,00 
 

2 
A MEZŐGAZDASÁGI FÖLD 
LECSAPOLÁSA 
(CSATORNAHÁLÓZAT) 3 km 4.500.000,00 

 100% 
 
4500.000,00  

3 MEZŐG. FÖLD ÖNTÖZÉSE 5 km 7.200.000,00 
 100% 

7.200.000,00  

4 A MEGMŰVELHETŐ MEZG. 
FÖLD MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA  

582.022,00 
 

582.022,00 
  

5 A NEMKATEGORIZÁLT UTAK 
RENDEZÉSE 500 km 90.000.000,00 

 100% 
90.000.000,00  

II. A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK VÉDELME 

1 

Szakirodalom készítése és 
mintavásárok tartása  A MEZŐG. 
FÖLDEK VÉDELMÉT ÉS 
HASZNÁLATÁT illető szakterületen.  5.000.000,00 

 100% 
5.000.000,00  

2 A FÖLD BIOLÓGIAI FELÚJÍTÁSA 
  10.000.000,00 

 
        100%  
 10.000.000,00   

3 
A MEZŐG. FÖLDEK VÉDELME 
ÉRDEKÉBEN VALÓ 
VÉDERDŐSÁVOK TELEPÍTÉSE  500 km 10.000.000,00 

 100% 
10.000.000,00  

4 
A MEZG. FÖLD 
TERMELÉKENYSÉGÉNEK 
ELLENŐRZÉSE 2000 uzoraka 2.000.000,00 

 
 100% 

2.000.000,00  

5 
A MEZG. FÖLD ÉS ÖNTÖZÉSI VÍZ 
VESZÉLYES ÉS KÁROS 
ANYAGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA  500.000,00 

 100% 
500.000,00  

6 
MEZŐKÁROK ELLENI VÉDELEM 
(MEZŐŐRSZOLGÁLAT 
FELSZERELÉSE)  

12.000.000,00 
 

91.66% 
11.000.000,00 
 

8.33% 
1.000.000,00 

 

7 JÉGVÉDELEM ÉS JÉGKÁROK 
ENYHÍTÉSE (FELSZERELÉS) 1 radar 2.000.000,00 

 100% 
2.000.000,00  

III. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TEKINTETÉBEN JELENTŐS KUTATÁSI TANULMÁNYOK, AMELYEK A  FÖLD 
PROBLÉMÁJÁT ÉRINTIK 

1 
ADATOK NAPRAKÉSSZÉ 
TÉTELE, FÖLDMÉRÉSI 
SZOLGÁLTATÁSOK   

6.000.000,00 
 

 100% 
6.000.000,00 
  

2 
A mezőgazdasági tanácsadó irodák 
felszerelése, karantén kiépítése a 
jószágállomány védelmére  5.000.000,00 

80% 
4.000.000,00 

 

 
20% 

1.000.000,00 
 

3 

MEZŐGAZDASÁG ÉS 
IPARFEJLESZTÉSI ALAP (A 
MEZŐG. FÖLDEK VÉDELMÉRE 
ÉS HASZNÁLATÁRA IRÁNYULÓ 
MUNKÁLATOK HITELEZÉSÉRE)  23.000.000,00 

78.26% 
18.000.000,00 

 

21.74% 
5.000.000,00 

 
 

  összesen    
  179.382.022,00 
 

172.182.022,00 
 

7.200.000,00 
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Az évi program alkotórészét képezi : 
 

- A kataszteri telkek csoportjainak jegyzéke, kataszteri községek szerint, a telekszámmal és 
területnagysággal, 
- A kialakított csoportokat áttekintő térképek, 
- A bérbeadás tárgyát képező földek tulajdonlapjainak, illetve ingatlanlapjainak átirata. 

 
 

A jelen évi program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  

  
 

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 320-10/2009-IV   F  
Kelt: 2009.04.09.   

Fazekas Róbert s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
Topolya 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
MEZŐDAZDASÁGI, ERDÉSZETI 
ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM 
Szám: 320-11-1274/2009-06 
Kelt 2009.03.20. 
Nemanja u. 22-26 sz. 
Belgrád 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
Községi Közigazgatás 

 
24300 Topolya 
 

Tárgy: A topolyai községben levő mezőgazdasági föld védelme rendezése és használata a 2009. évi 
programjavaslatának jóváhagyása 

 
A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium A topolyai községben levő 

mezőgazdasági föld védelmének, rendezésének és használatának 2009. évi programjavaslatát és A 
mezőgazdasági földről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye, 06/62 szám) 14. szakaszának 
5. bekezdése szerinti bizottság véleményét a hozzánk 2009.03.19-én 320-7/2008-IV szám alatt eljuttatott 
átiratban foglaltak alapján és a mezőgazdasági föld védelmének, rendezésének és használatának éves 
programját elkészítő bizottságnak a topolyai községben levő állami tulajdonú föld bérbeadására vonatkozó 
indokolását a 2009.03.19-i átiratukban foglaltak alapján megvizsgálta. 

A Programban közölt adatok pontosságáért az éves program elkészítésével megbízott Bizottság teljes 
anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal. 

Az előadottak alapján és A mezőgazdasági földről szóló törvény 14. szakaszának 4. bekezdése 
értelmében, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium A topolyai községben levő 
mezőgazdasági föld védelmének, rendezésének és használatának 2009. évi programjavaslatára a  
jóváhagyást megadja. 

 
 

 021-02-60/2008-09 számú 2008.09.22-I 
 Miniszter felhatalmazása alapján 
 Momčilo Mitreski s.k., 
 A miniszter aszisztense 
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5 6 .  
 
            Az állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló eljárás lefolytatására illetékes szerv 
kijelöléséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2006/9. szám) 2., és Topolya község 
Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/14. és 2009/1. szám) 42. szakaszának 7. pontja alapján, 
Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009.április 9-én megtartott ülésen, meghozta az alábbi 
 
 

V É G Z É S T   
 

AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLD BÉRBEADÁSÁRA  
IRÁNYULÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁT LEFOLYTATÓ  

BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 
 

I. 
 

Megalakítjuk az Állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló nyilvános árverés 
eljárását lefolytató bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), egy éves megbízatással, 2009.04.09-i hatállyal. 

  
II. 
 

 A Bizottságot elnök és nyolc tag alkotja, az alábbiak szerint: 
 1. Mehaković Nada, okl. jogász, elnök; 
 2. Čevarušić Ibolya, okl. jogász, tag; 
 3. Szedlár Péter, okl. jogász, tag; 
 4. Mánity István, okl. közgazdász, tag; 
 5. Knežević Smiljana, okl. közgazdász, tag; 
 6. Risafov Vera, közgazdász, tag; 
 7. Zsáki Zsolt, földmérő, tag; 
 8. Vasić Beatrix, okl. jogász, tag; 
 9. Nenadić Olivera, okl. jogász, član; 
 
 

III. 
 

 Az I. pont szerinti Bizottság feladata a nyilvános árverésre való jelentkezések begyűjtése, e 
jelentkezések felbontása, jegyzőkönyv vezetése, javaslat benyújtása a Községi elnökhöz, a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő személy megválasztását illetően.  
  
 

IV. 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-34/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.04.09. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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5 7 .  
 
 A Pro urbe díj alapításáról szóló határozat (Topolya Község Hiv. Lapja, 2001/10. és 2005/2. szám) 4. 
szakaszának 2. bekezdése és Topolya község Statútuma  (Topolya Község Hiv. Lapja, 2008/15. és  2009/1. 
szám) 42. szakaszának 7. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009.április 9-én megtartott 
ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T  
 

A PRO URBE DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSÁT LEFOLYTATÓ  BIZOTTSÁG 
FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Felmentjük 2009.04.09-i hatállyal, a Pro urbe Díj Odaítélésének Eljárását Lefolytató Bizottságot (a 
továbbiakban: Bizottság), amelyet Topolya Községi Képviselő-testülete az alábbi összetételben nevezett ki: 
  

1. Fehér István – elnök  
 2. Vignjević Snežana – tag 
 3. Haska Lajos – tag 
 4. Savić Milan – tag 
 5. Gulyás László – tag. 

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-35/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.04.09. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
5 8 .  
 
 A Pro urbe díj alapításáról szóló határozat (Topolya Község Hiv. Lapja, 2001/10. és 2005/2. szám) 4. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése, valamint Topolya község Statútuma  (Topolya Község Hiv. Lapja, 2008/15. 
és  2009/1. szám) 42. szakaszának 7. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. április 9-
én megtartott ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 
A PRO URBE DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSÁT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Kinevezzük 2009.04.10-i hatállyal, a Pro urbe Díj Odaítélésének  Eljárását Lefolytató Bizottságot (a 
továbbiakban: Bizottság), az alábbi összetételben:  
 

1. Fazekas Róbert, a Községi Képvsielő-testület elnökе – elnök 
 2. Katić Ilija, a Községi Képvsielő-testület képviselője –  tag 
 3. Kovács László, a Községi Képvsielő-testület képviselője – tag 
 4. Vavroš Đuro, a Községi Képvsielő-testület képviselője – tag 
 5. Šejat Milan, a Községi Képvsielő-testület képviselője – tag. 
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II. 
 

 A bizottság köteles:  
 - a köztájékoztatási eszközök útján tájékoztatni a polgárokat és jogi személyeket a Pro urbe díj 
odaítélésére tett javaslatok benyújtásáról, 
 - a községi elnökkel együtt megtárgyalni a Pro urbe díj odaítélésére vonatkozó javaslatokat, 
 - előkészíteni A Pro urbe díj odaítéléséről szóló határozat javaslatát a Községi Képviselő-testület 
részére. 

 
III. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-36/2009-IV Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2009.04.09. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
5 9 .  
 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakasza alapján (SzK Hiv. Közlönye, 
2003/62,2003/64, 2004/58, 2004/62, 2005/101, 2005/79, 2005/81 és 2005/83. szám), A helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának  9. bekezdése alapján, (SzK Hiv. Közlönye, 2007/129. 
szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15 és 
2009/1. szám) alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2009. április 9- i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI „BAMBI” ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY  
 IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Kinevezzük A topolyai „Bambi” Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgató Bizottságát, 4 éves 
megbízatási időszakra 2009.04.9-i hatállyal, mégpedig: 
 

- az alkalmazottak soraiból: 
 1. Ocsenás Veruna, egészségügyi nővér, Bajsa, Petőfi Sándor u. 46., 
 2. Pálfi Deli Annamária, óvónő, Bácskossuthfalva, Id.Kovács Gyula u. sz.n., 
 3. Majkić Anđelka, okl.pedagógus, Topolya, Zoran Đinđić tér 5. 
 
 - a szülők soraiból: 
 4. Cservenák Izabella, osztálytanító, Topolya, Krivaja u. 36., 
 5. Szabó Andrea, pedagógus, Topolya, Bánát u. 30. 
 6. Čalović Slađana, háztartásbeli, Topolya, Petőfi Sándor u. 19. 
 
 - a helyi önkormányzat részéről: 
 7. Dudás Dianna, Topolya, Május 1. u. 26.  
 8. Keresztes Andrea, Pobeda, Lenin u. 7.    
 9. Pásztor Ágnes, Zentagunaras, Edvard Kardelj u. 16. 
 

II. 
 

 E végzéssel hatályon kívül helyezzük A topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgató 
Bizottsága kinevezéséről szóló, 02-71/2008-IV. számú, 2008.07.11-i végzést.  



Broј 5. 09.04.2009. СТРАНА 162. OLDAL 2009.04.09. 5. szám 

  
 

 
III.  

 
E végzést  közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Fazekas Róbert s.k. 
Szám: 02-105/2008 a Községi Képviselő- 
Kelt: 2009.04.09. testület elnöke 
Topolya 
 
 
 
60. 
 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. 
szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye,  2003/62, 2003/64, 2004/58, 2004/62, 
2005/101, 2005/79, 2005/81 és 2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 20. pontja alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15 és 2009/1. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009. április 9-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T   
 

A GUNARASI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
 

I. 
 

 Felmentjük a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszékének a helyi önkormányzat 
képviselői soraiból származó tagsága alól, 2009.04.9-i hatállyal, az alábbi személyeket: 
 1. Pece Kristián, Gunaras, Petőfi Sándor u. 22.sz. alatti lakos, 
 2. Rudics Attila, Gunaras, Ady Endre u. 22. sz.alatti lakos, és 
 3. Csorba Ottó, Gunaras, Ady Endre u. 17. sz.alatti lakos. 
 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 02-6/2009-II Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.04.09. a Községi Képviselő-testület  
Topolya                       elnöke 
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6 1 .  
 
Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye,  2003/62, 2003/64, 2004/58, 2004/62, 2005/101, 2005/79, 2005/81 és 2005/83. szám), A helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15 és 
2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009. április 9-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 

V É G Z É S T   
 

A GUNARASI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Kinevezzük a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszékének a helyi önkormányzat 
képviselői soraiból származó tagságát, 2009.04.10-i hatállyal, az alábbi személyeket: 
 1. Csordás Tünde, Gunaras, Petőfi Sándor u. 48.sz. alatti lakos, 
 2. Kádár Melinda, Gunaras, Bolmán u. 14. sz.alatti lakos, és 
 3. Király Zoltán, Gunaras, Ady Endre u. 2. sz.alatti lakos. 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 02-6/2009-II Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.04.09. a Községi Képviselő-testület  
Topolya                       elnöke 
 
6 2 .  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. szám) és 
Topolya község Statútumának 49. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15 és 2009/1. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. április 9-én megtartott ülésén meghozta az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 
A GAZDASÁG-, KISÜZEMI GAZDASÁG-, ÉS VÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI 

BIZOTTSÁG ELNÖKHELYETTESÉNEK FELMENTÉSÉRŐL   
 

I. 
 

 FELMENTJÜK  Nešić Miladin, okl.jogász, Topolya, Rózsa u. 3. alatti lakost – a Gazdaság-, 
Kisüzemi Gazdaság-, és Vállalkozás-fejlesztési Bizottság elnökhelyettesi megbízatása alól, 2009.04.9-i 
hatállyal. 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-37/2009-IV Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.04.09. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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6 3 .  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. szám) és 
Topolya község Statútumának 49. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15 és 2009/1. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2009. április 9-én megtartott ülésén meghozta az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 
A GAZDASÁG-, KISÜZEMI GAZDASÁG-, ÉS VÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI 

BIZOTTSÁG ELNÖKHELYETTESÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL   
 

I. 
 

 KINEVEZZÜK  Jeremić Jovan, okl.közgazdász, Topolya, Csizovszki Ferenc u. 23. alatti lakost – a 
Gazdaság-, Kisüzemi Gazdaság-, és Vállalkozás-fejlesztési Bizottság elnökhelyettesi megbízatására, 
2009.04.10-i hatállyal. 

 
II. 

 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-38/2009-IV Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2009.04.09. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
6 4 .  
 

A temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról szóló határozat 52. szakasza (Topolya 
község Hivatalos Lapja, 2003/5 és 2006/10. szám), és Topolya község statútumának 68. szakaszának 8. 
pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi elnöke 2009. 
március 23-án meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T  

A TOPOLYAI KOMGRAD KV TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Jóváhagyom a topolyai Komgrad Kv temetkezési szolgáltatási díjait az alábbiak szerint: 
 
A. HALOTTSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ  HASZNÁLATA 
   
1. A temetkezési kellékek és a halott szállítása 
    a kellékek előkészítése  
    és fertőtlenítés 

a) a városban            - esetenként  730,34 
b) városon kívül, kísérővel és várakozással 
             - esetenként   948,70+70% c.b. 
v) sürgős beavatkozás             

        (közlekedési baleset, erőszakos halál)            - óránként   2.247,00 
 
2. Koszorú és  
    szalagfelirat - darabonként   112,36       
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3. A díjszabásban nem említett temetkezési 
    szolgáltatásokat külön ajánlat 
    taglalja 
 
4. Az elhunyt más szervektől való átvétele 
    és elhelyezése 

a) munkaidőben          - esetenként      224,72  
b) munkaidőn kívül          - esetenként    337,08  
v) a  21,00 – 8,00 óra közötti 
      időszakban          - esetenként       674,16  

 
MEGJEGYZÉS: Az A1.alatti szolgáltatás költsége a 21,00 és 8,00 
                         óra közötti időszakban 50%-kal nagyobb 
 
B. RAVATALOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
 

1. A ravatalozó igénybevétele az 
    elhunyt elhelyezésére 
    (villanyáram, fertőtlenítés, takarítás)  - esetenként 1.123,60  
 
MEGJEGYZÉS: A ravatalozó igénybevételének költsége a 10.01. és 04.30. 
                         közötti téli időszakban 25%-kal nagyobb  
 

 a ravatalozónak az elhunyt elhelyezése végetti igénybevételéért felszámított, tárgyalt alpont 1. 
bekezdésében megállapított díj összege a szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 50%-kal 
csökken. 

 
2. A hűtőberendezés igénybevétele - óránként 106,00 
 

3. Az ünnepélyes gyászszertartás 
-    az elhunyt szállítása a ravatalozótól 

a temetés helyéig vagy a járműig  
a kíséretet, koszorúszállítást 
a zeneszolgáltatást és fertőtlenítést 
 is beszámítva              - esetenként   3.483, 16 

MEGJEGYZÉS: Az ünnepélyes gyászszertartásért felszámított, tárgyalt alpont 1 bekezdésében megállapított 
díj összege a szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 75%-kal csökken. 
 
V. AZ ELHUNYT ELTEMETÉSE 
 

1. Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését 
    és a fertőtlenítést is beszámítva 

a) gyermek sírjának kiásása és betemetése                        - esetenként   842,70 
b) felnőtt sírjának kiásása és betemetétése - esetenként  2.247,00 
- szociálisan veszélyeztetett személy 
 sírjának kiásása a b) pont összegének 50%-a  - esetenként 1.123,60  

v) betonkeretes sír kiásása  
és betemetése - esetenként 2.471,92 
- elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes  
sír kiásása és betemetése - esetenként 3.370,80  

g) rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 
kiásása és betemetése - esetenként 3.932,60  

d)  hagyományos sírbolt bejáratának kiásása és 
betemetése - esetenként 3.089,90  

gy) sorban levő sírbolt montázslapjának 
levétele és visszahelyezése - esetenként 3.370,80  
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2. Emberi maradványok higiéniai kezelése sír ásása  
    alkalmával - esetenként 449,44 
 
3. Koporsók és emberi maradványok higiéniai  
    kezelése sírboltban - esetenként 1.235,96 
 
G. A SÍRHELYEK BÉRLETE 
 
1. Sírhely bérletdíja személyenként 
    (20 évi bérlet) -sír személyenként 3.137,60 
     
2. Sírhely bérletdíja személyenként 
    (20 évi bérlet) 

a)  4 személyes sírbolt  8.427,00 
b)  több mint 4 személyes sírbolt 11.236,00 
 

 D. AZ EXHUMÁCIÓ  
 

1. A rokonság vagy az igazságügyi szervek  
    keresetére végzett exhumáció magábanfoglalja: 
    a koporsó kiemelését, szállítását és új 
    sírba vagy járműbe helyezését, valamint a 
    fertőtlenítést (nyulgalmi idő 5-10 év)   - esetenként  3.932,60 

a) gyermek sírjának kiásása és betemetése  - esetenként  1.123,60 
b) felnőtt sírjának kiásása  és betemetése  - esetenként  2.809,00 
v) betonkretes sír kiásása és betemetése  - esetenként  3.370,80 
g) elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése    - esetenként  4.213,50 
d) rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése    - esetenként  5.056,20 
gy) oldalbejáratú sírbolt nyitása és 

zárása      - esetenként  4.213,50 
e)   felső bejáratú sírbolt nyitása és 

zárása      - esetenként   3.370,80 
 

MEGJEGYZÉS: A D1. alatti exhumáció költségei a nyugalmi idő tartamának függvényében növekednek, 
éspedig: 2 évig 100-kal, 2-5 évig 50%-kal. Az exhumáció megkezdése előtt ellenőrizni kell a 
minimális nyugalmi időtartalmat. 

 

GY. KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ MUNKÁLATOK 
 

1. Sírkeret felállításának  
engedélyezése: 
- 1 személyre din     674,16 
- 2 személyre din 1.348,32 
- 2-nél több személyre din 2.022,48 

 

2. Síremlék vagy sírhely  
felállításának engedélyezése 

    - 1 személyre       din     449,44                
- 2 személyre       din     898,88               
- 2-nél több személyre     din  1.348,32                

 

3. Sírbolt felépítménye felállításának 
    engedélyezése személyenként     din    849,88                 
 

4. Sírbolt emlékoszlopa vagy -táblája 
    felállításának engedélyezése, személyenként   din  1.348,32                   
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5. Sírhely vagy sírbolt kisebb javításainak 
    engedélyezése,  

- személyenként      din  449,44  
 

E. A SÍRHELYEK KARBANTARTÁSA 
 

1. Sírhely karbantartása személyenként 
    évente   
    (04.01. – 11.15.)  
    - felkérésre       din  286,52  
 

2. Betonkeretes sírhely karbantartása  
    személyenként  
    évente 
    (04.01. – 11.15.) 
    - felkérésre       din  179,78  
3. Családi sírbolt karbantartása 
    - 4 személyig évente  
    -  felkérésre       din  179,78  

- 4 személy felett évente  
    - felkérésre       din  179,78 

 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és 2009.április 01-től lép életbe. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
ELNÖKE 
Szám:38-5/2009-IV Bábi Attila, s.k 
Kelt: 2009. március 23.  Polgármester 
Topolya 
 
 

 

Sor- 
szám TARTALOM OLDAL 

   
47. Jelentés Topolya község Képviselő-testületének új képviselője mandátumának 

odaítéléséről 74 
   

48. Záróhatározat Topolya községi Képviselő-testülete új képviselője mandátumának 
megállapításáról 75 

   
49. Határozat Topolya község területén lévő helyi közösségekről 75 

   
50. Határozat a községi közigazgatási illetékről 84 

   
51. Határozat a községi közigazgatási térítésről 90 

   
52. Határozat az épített létesítmények négyzetméterenkénti átlagos piaci árának Topolya 

község területén való megállapításáről 95 
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Кiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős 

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2009. évre 10.200,00 
dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya 
község Hivatalos Lapjára”. 

 

Sor- 
szám TARTALOM OLDAL 

   
53. Határozat a Topolya község területén élő polgárok és az anyagi javak elemi és más, 

nagyobb csapások esetén foganatosítandő védelméről 96 
   

54. Végzés az Elemi És Más Nagyobb Csapásoktól Való Védelem Községi Törzskara 
alakításáról és tagságának kinevezéséről 99 

   
55. Topolya község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és 

használatának 2009. évi programját 100 
   

56. Végzés az Állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló nyilvános 
árverés eljárását lefolytató bizottság megalakításáról 159 

   
57. Végzés a Pro urbe Díj Odaítélésének Eljárását Lefolytató Bizottság felmentéséről 160 

   
58.  Végzés a Pro urbe Díj Odaítélésének Eljárását Lefolytató Bizottság kinevezéséről 160 

   
59. Végzés a topolyai „Bambi” Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgató Bizottsága 

kinevezéséről 161 
   

60. Végzés a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszéki tagjainak felmentéséről 162 
   

61. Végzés a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszéki tagjainak kinevezéséről 163 
   

62. Végzés a Gazdaság-, Kisüzemi Gazdaság-, és Vállalkozás- fejlesztési Bizottság elnök- 
helyettesének felmentéséről 163 

   
63. Végzés a Gazdaság-, Kisüzemi Gazdaság-, és Vállalkozás- fejlesztési Bizottság elnök- 

helyettesének kinevezéséről 164 
   

64. Végzés a topolyai Komgrad Kv. temetkezési szolgáltatási díjainak jóváhagyásáról 164 
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