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98.

Topolya község Statútumának 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és  2009/1. 
szám), Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 39. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. 
szám)  és A telekhasználati díjról szóló határozat 17а. szakasza  (Topolya Község Hivatalos Lapja,  2000/1; 
2001/6; 2001/10; 2001/12; 2003/1. és 2009/3. szám) alapján, a Községi Tanács a 2009.07.28-án megtartott 
ülésén meghozta az alábbi  

S Z A B Á L Y Z A T O T  

A TELEKHASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓLI FELMENTÉS FELTÉTELEIRŐL ÉS 
MÓDJÁRÓL 

1. szakasz

E  Szabályzattal  szabályozzuk  a  telekhasználati  díj  alóli  felmentés  feltételeit  és  módját  (a 
továbbiakban: Szabályzat), valamint az illető eljárásban esedékes  cselekmények határidejét. 

2. szakasz

A 2007.12.31-ig beérkezett telekhasználati díj fizetési kötelezettsége alól felmentünk minden olyan 
díjkötelezett  személyt,  aki  e  kötelezettségének  2008-ban  teljes  egészében  eleget  tett,  2009.09.30-val 
bezárólag. 

3. szakasz

 Kötelezzük a Telekrendezési-, Útkezelési-, Közművesítési- és Településtervezési és –rendezési 
Közvállalatot, hogy az előző szakaszban említett telekhasználati díj befizetési határidejének letelte utáni 15 
napon belül nyújtsa be a Községi Tanácsnak a jelen Szabályzat alkalmazásáról készült jelentését. 

4. szakasz

Az előző szakaszban említett jelentésnek különösképpen tartalmaznia kell:  a díjkötelezett jogi vagy 
természetes személy elnevezését illetve nevét,  aki  a jelen szabályzatban foglalt  kedvezményeket  igénybe 
vette, az illető díj befizetésének napját, az illető díj 2008. évi mértékét, és a 2007.12.31-ig beérkezett díj 
teljes összegét, melyet a leírásra javasolnak. 

5. szakasz

A  Községi  Tanács  legkésőbb  2009.11.01-ig  meghozza  a  telekhasználati  díjat  illető  tartozás 
leírásának jóváhagyásáról szóló végzéseket, s az említett okiratokat  minden, a jelen szabályzat 2. szakasza 
által  nyújtott  kedvezményeket  igénybe  vevő telekhasználati  díjkötelezetthez, emellett  a  Telekrendezési-, 
Útkezelési-, Közművesítési- és Településtervezési és –rendezési Közvállalathoz eljuttatja. 

6. szakasz

.E Szabályzat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe.

TOPOLYA 
KÖZSÉGI TANÁCSA                                                   
Szám: 110-9/09-V
Kelt: 2009.07.28.                                                            Bábi Attila s.k.
Topolya         Községi elnök    
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99.

Topolya  községnek  a  középiskolások  utaztatásához  szükséges  eszközök  biztosításában  való 
részvétele mértékéről szóló határozat 4. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja 2009/7. 
szám)  valamint  Topolya  község  Statútuma  71. szakasza  (Topolya  Község  Hivatalos  Lapja  2008/15.  és 
2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2009. július 28-án meghozta az alábbi

S Z A B Á L Y Z A T O T
 

TOPOLYA KÖZSÉGNEK A KÖZÉPISKOLÁSOK UTAZTATÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELE 
MÉRTÉKÉRŐL 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Ezen,  Topolya  községnek  a  középiskolások  utaztatásában  való  részvétele  mértékéről  szóló 
Szabályzattal  (a továbbiakban: Szabályzat), Topolya községnek a középiskolások utaztatásához szükséges 
eszközök biztosításában való részvétele mértékéről szóló határozattal összhangban,  szabályozzuk Topolya 
községnek a középiskolások utaztatásában való részvételének módját, föltételeit, és mértékét, mely tanulók 
lakhelyükről az iskolájuk székhelyére, oktatás végett utaznak.  

2. szakasz

A jelen Szabályzat 1. szakaszában említett eszközökre jogot formálhat minden rendes középiskolai 
tanuló, az alábbi feltételek mellett: 

- Topolya község területén állandó lakhellyel rendelkezik 
- minden  nap  autóbusz,  vonat,  vagy  más  szállítóeszköz  igénybevételére  kényszerül  az  oktatás 

látogatása végett, végül
- semmilyen egyéb, szervezetek, közösségek és alapítványok (ösztöndíj, diákhitel és hasonlók) általi 

segélyezésben nem részesül.

3. szakasz

A jelen Szabályzat  1.  szakaszában említett  eszközök felhasználója  nem lehet  olyan  középiskolai 
tanuló, aki a község területén kívüli középiskolába jár, miközben a községben ilyen  szakok és képzések 
vannak, s betöltetlenül állnak. 

4. szakasz

A  középiskolások  utaztatására  előirányzott  pénzeszközöket  Topolya  községi  költségvetéséből 
biztosítják, s „A fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája” által valósítják meg,  míg ezen eszközök 
mértékét az illető határozattal és a jelen Szabályzattal állapítják meg. 

II.AZ ODAÍTÉLÉS FELTÉTELEI ÉS MÓDJA

5. szakasz

Topolya  Községi  Közigazgatási  Hivatala  minden  iskolaév  megkezdése  előtt  pályázatot  hirdet  a 
tanulók utaztatására szánt összegekre formálandó jog megvalósítására.

A pályázatot a köztájékoztatási eszközök által hirdetik meg. 
Az utaztatásra szánt eszközökre formálandó jog elnyerésére meghirdetett pályázat résztvevőjének az 

alábbi iratokat kell mellékelnie:
- az illető iskolába való beíratkozásról szóló bizonylatot, a szakirány megjelölésével  (a középiskola 

I. osztályába íratkozó tanulók),
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- a bizonyítvány fénymásolatát ( a II., III. és IV. osztályos középiskolások),
- a személyi igazolvány fénymásolatát (saját vagy egyik szülő sz.igazolványa) és
- tanúsítványt arról, hogy a szülő semmilyen pótlékot nem élvez a tanuló iskoláztatása kapcsán.

6. szakasz

A pályázati  igényléseket a jelen Szabályzat 5. szakaszában felsorolt  iratanyaggal együtt,  az illető 
pályázat  meghirdetésétől  számított  15  napon  belül  kell  benyújtani,  Topolya  Községi  Közigazgatási 
Hivatalának iktatójában.

7. szakasz

Minden  tanuló  részére,  aki  az  illető  pályázat  meghirdetése  után  mellékli  a  jelen  Szabályzat  5. 
szakaszában felsorolt  iratanyagot,  ugyanezen Szabályzat  6.  szakaszában szabott  határidőn belül,  Topolya 
község az alábbi táblázat szerinti eszközöket biztosít:

A lakhelynek az iskoláztatás helyétől való 
távolsága 

A tanuló utaztatására biztosított 
havi összeg

1 - 5 km 1.000,00 dinár

5 - 10 km 2.000,00 dinár

10 - 25 km 2.500,00 dinár

25 - 30 km 3.000,00 dinár

30-tól több km 4.000,00 dinár

8. szakasz

A középiskolai oktatás céljából a lakhelytől az iskoláig vasúttal közlekedő tanulók esetében, Topolya 
község utaztatásban való részvételének mértéke, az illető tanuló havi bérletének 100%-t teszi ki. 

9. szakasz

A különleges igényekkel rendelkező gyermekek esetében – amennyiben lakhelyükről a középiskolai 
oktatás székhelyére utaznak Topolya község utaztatásban való részvételének mértéke, az illető tanuló havi 
busz- vagy vasúti bérletének 100%-t teszi ki. 

10. szakasz

Az utaztatásra szánt eszközökre formálandó jogot elnyert tanulók részére, a Községi Közigazgatási 
Hivatal illetékes szerve bizonylatot bocsát ki.

11. szakasz

Az utaztatásra szánt eszközökre formálandó jogot elnyert, bizonylattal rendelkező tanulók részére az 
eszközöket  egyik  szülő  folyószámlájára,  havonta,  mégpedig  az  utaztatásra  szánt  eszközök egy részének 
biztosítása végett utalják át.  

III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12. szakasz

A Községi Tanács minden évben, az illető pályázat meghirdetése előtt, a községi költségvetésben 
rendelkezésre  álló  eszközökkel  összhangban,  felülvizsgálja  a  jelen  Szabályzat  7.  szakaszában  szereplő 
táblázatban megállapított eszközök összegét. 
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13. szakasz

Amennyiben az illető tanuló megszakítja tanulói jogviszonyát, vagy iskolát, képzési helyszínt vált, 
erről köteles a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervét értesíteni. 

14. szakasz

Az illető juttatással kapcsolatos ügyintézési,  jogi és pénzügyi  teendőket a Községi Közigazgatási 
Hivatal illetékes szervei végzik. 

15. szakasz

E Szabályzat meghozatalának napján lép életbe, s alkalmazása a 2009/2010. iskolaévtől kezdődik, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA  
KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 110-10/09-II
Kelt: 2009.07.28. Bábi Attila s.k.
Topolya   Községi elnök

100.

A Topolya  Községi  Tanácsáról  szóló  határozat  2.  szakasza  alapján  (Topolya  Község  Hivatalos 
Lapja, 2009/3. szám) Topolya Községi Tanácsa, a 2009. július 28-án megtartott ülésén meghozza az alábbi 

V É G Z É S T

A TOPOLYA KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT 2009-BEN FLUOROGRAFÁLÓ BIZOTTSÁG 
KINEVEZÉSÉRŐL 

I.

Ezennel  kinevezzük  a  Topolya  Község  Lakosságát  2009-ben  Fluorografáló  Bizottságot  (a 
továbbiakban: Bizottság) az alábbi összetételben:

1. dr. Agyánszky János – elnök 
2. dr.Tóth Ferenc – elnökhelyettes 
3. dr. Trnokopović Suzana – tag 
4. Kiss Zoltán okl. mérnök – tag 
5. Mehaković Nada okl. jogász – tag és titkár.

II.

E bizottság kötelességei a következők:
-  megszervezi  és  figyelemmel  kíséri  Topolya  község  lakosságának  fluorográfos  felvételezését, 

vizsgálatát,
- tájékoztatja a Községi Tanácsot az említett akció eredményeiről.
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III.

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA 
KÖZSÉGI TANÁCSA                                                     
Szám: 02-65/2009 
Kelt: 2009.07.28.  Bábi Attila s.k.,                                                             
Topolya  Községi elnök 

101.

Topolya  község  Statútuma  68. szakaszának  8. pontja  alapján  (Topolya  Község Hivatalos  Lapja, 
2008/15. szám) Topolya Községi elnöke 2009.07.24-én meghozta az alábbi

V É G Z É S T

A TOPOLYAI „BAMBI” ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 2009/2010. 
ISKOLAÉVBEN INDÍTANDÓ TAGOZATAI SZÁMÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

I.

Jóváhagyom  a  topolyai  „Bambi”  Iskoláskor  Előtti  Intézmény  2009/2010.  iskolaévben 
indítandó tagozatainak számát. 

II.

E  végzés  és  az  illető  tagozatok  táblázatos  áttekintése  megjelenik  Topolya  Község  Hivatalos 
Lapjában.

TOPOLYA 
KÖZSÉGI ELNÖKE
Szám: 60-2/2009
Kelt: 2009.07.24. Bábi Attila s.k.
Topolya  Községi elnök
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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”.
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