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167. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 16. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 18. pontja  (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi  Képviselő-testülete a 2010. március 
11-i ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A VENDÉGLÁTÓIPARI, SZÓRAKOZTATÓ ÉS SZERENCSEJÁTÉKOKAT SZERVEZŐ, 
ILLETVE KERESKEDELMI ÉS KISIPARI LÉTESÍTMÉNYEK MUNKAIDEJÉRŐL TOPOLYA 

KÖZSÉG TERÜLETÉN 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. szakasz 

 
 E határozattal szabályozzuk a vendéglátóipari, szórakoztató és szerencsejátékokat szervező, illetve 
kiskereskedelmi és kisipari létesítmények munkaidejét Topolya község területén. 
 

2. szakasz 
 

 A vendéglátóipari létesítmény különlegesen berendezett és felszerelt terület, mely eleget tesz a 
törvényben és az ez alapján hozott előírásokban felállított minimális feltételeknek. 
 Egyes vendéglátóipari szolgáltatások létesítményen kívül is nyújthatók, a törvényben és az ez 
alapján hozott előírásokban felállított feltételek, valamint a környezetvédelmi és egészségvédelmi előírások 
szerint.  
 Egyes vendéglátóipari szolgáltatások mozgó létesítményből is nyújthatók, mely egy helyről 
máshová helyezhető, saját erőforrással vagy vontatva, mint különleges járművek, hajózó és vízi 
létesítmények, a törvénnyel és a törvény alapján megállapított feltételekkel összhangban. 
 

3. szakasz 
 

 A jelen határozat értelmében, vendéglátóipari létesítménynek minősül minden elhelyezést, étkezést 
és italmérést biztosító létesítmény.  
 Szórakoztató és szerencsejátékokat szervező létesítménynek minősül, e határozat értelmében azon 
létesítmény, helyiség vagy terület melyben szórakoztató vagy szerencsejátékokat szerveznek 
(számítógépeken, pókergépeken, flippereken, biliárdban, sportfogadások, tombola, sorsjegyhúzás stb. által) 
 Kereskedelmi tevékenységre rendelt létesítménynek minősülnek, e határozat értelmében mindazon 
üzletek, ahol az élelmiszeripari és egyéb termékek forgalmazása folyik (önálló kisboltok, önkiszolgálók, 
nagyáruházak, építőanyag, tüzelő és hulladékok lerakatai, bútorüzletek, ruhaüzletek, újságos, dohányáru 
stb.). 
 Kisipari létesítménynek minősül, a jelen határozat értelmében a kisipari tevékenység ellátására és 
kisipari szolgáltatások nyújtására rendelt létesítmények  (iparosműhelyek, pékségek, fodrászatok, 
kozmetikusok és szabóműhelyek, gépjárműjavító, -karbantartó, -mosó műhelyek). 
 

4. szakasz 
 

 A jelen határozat 3. szakaszának 1. bekezdésében említett, vendéglátóipari létesítmények azok, 
melyekben elhelyezés, étkeztetés és italmérés szolgáltatását, valamint egyéb, vendéglátóiparban szokványos 
szoláltatást nyújtanak, vagy csupán elhelyezést (szálloda, motel, panzió, idegenforgalmi lakosztály, tábor, 
üdülésre, pihenésre bérbe adott  ház, lakás, üdülő és más hasonló, pihenésre és üdülésre használatos 
létesítmény, a törvénnyel és az ennek alapján hozott előírásokkal összhangban). 
 A jelen határozat 3. szakaszának 1 bekezdésében említett, étkeztetés és italmérés szolgáltatását 
nyújtó, vendéglátóipari létesítmények azok, melyekben hideg és meleg ételek, alkoholos és alkoholmentes 
italok készítése, felszolgálása, vagy csupán italok felszolgálása folyik (étterem, vízi étterem, kávéház, büfé, 
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diszkó-bár, bár, pizzéria, söröző, cukrászda és kávézó, pecsenyés, tejbár, kocsma, csárda, kebabsütő és 
egyéb hasonló létesítmények a törvénnyel és az ennek alapján hozott előírásokkal összhangban). 
 
II. MUNKAIDŐ 

5. szakasz 
 

 Munkaidő alatt, a jelen határozat értelmében, az e határozat 3. szakaszában említett létesítmények 
működési és tevékenykedési idejét értjük.  

 

6. szakasz 
 

 A jelen határozat 4. szakaszának 1. bekezdésében említett elhelyezést biztosító vendéglátóipari 
létesítmények megszakítás nélküli nyitvatartása engedélyezett.  

 
7. szakasz 

 

 Az étkeztetés és italmérés szolgáltatását nyújtó létesítmények legkorábban 6,00 órakor nyithatnak s 
legkésőbb 24,00 óráig működhetnek, azzal, hogy pénteken és szombaton, valamint állami ünnepeken 
legkésőbb másnap 2,00 óráig tarthatnak nyitva.  
 A szórakoztató és szerencsejátékok szervezésére rendelt létesítmények legkorábban 6,00 órakor 
nyithatnak s legkésőbb 24,00 óráig működhetnek, azzal, hogy pénteken és szombaton legkésőbb másnap 
2,00 óráig tarthatnak nyitva.  
 A kereskedelmi tevékenységre rendelt létesítmények legkorábban 5,00 órakor nyithatnak, s 
legkésőbb 23,00 óráig működhetnek. 
 A kisipari tevékenységre rendelt létesítmények 00,00-tól  24,00 óráig működhetnek. 
   

8. szakasz 
 

 A jelen határozat  7. szakaszában megszabott munkaidő nem vonatkozik a jelen határozat 3. 
szakaszában említett, E-75 autóút melletti létesítményekre. 

 
9. szakasz 

 

 A jelen határozat 4. szakaszának 2. bekezdésében említett munkaidő az újévi ünnepek (december 
31, január 1. és 2.), a pravoszláv újév napja és az ezt megelőző nap (január 13. és 14.), a pravoszláv és a 
katolikus karácsony napja (január 7. és december 25.), valamint az adott helyi közösség statútumában 
megszabott, illető helység ünnepe (falunap) alatt korlátlan, a közrend tiszteletben tartásának feltételével.  

 
10. szakasz 

 
 A sörkertek munkaideje, illetve az itt történő kiszolgálás az április 1. és október 31. közötti 
időszakban, 8,00 és 24,00 óra között végezhető. 

 
11. szakasz 

 

 A zenés műsorokat szervező létesítményekben, élőzene vagy hang- illetve videó-anyag lejátszására 
alkalmas berendezések által, a zárt helységeken kívüli műsor munkanapokon és vasárnap legkésőbb 22,00 
óráig, míg pénteken és szombaton, valamint állami ünnepeken legkésőbb 24,00 óráig tartható. 

 
12. szakasz 

 
 Azon gazdasági társaság, más jogi személy, illetve vállalkozó, aki bizonyos vendéglátóipari 
szolgáltatásokat nyújt, vagy szórakoztató játékokat szervez a mintavásárokon, vásárokon, alkalmi 
ünnepségeken s hasonló alkalmakkor, köteles az adott rendezvény szervezője által megszabott munkaidőt 
tiszteletben tartani, mely viszont nem állhat összeütközésben a jelen határozat rendelkezéseivel.  
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13. szakasz 
 

 A jelen határozat 4. szakaszának 2. bekezdésében említett, zártkörű mulatságok (lakodalmak, 
érettségi bankettek, osztálytalálkozók és egyebek) szervezésére kibérelhető vendéglátóipari létesítmények 
nyitvatartása (a sörkertek kivételével) a létesítmény főbérlőjeként fellépő gazdasági társaság, más jogi 
személy, illetve vállalkozó igénylésére meghosszabbítható Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Építési, 
Kommunális – Lakáskezelési, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Osztályának (a 
továbbiakban: Építési Osztály) végzésével, legfeljebb másnap 6,00 óráig. 
 A nyitvatartási idő meghosszabbítására vonatkozó igénylést a zártkörű rendezvény megtartása előtt 
legalább öt nappal kell benyújtani.  
 A munkaidő meghosszabbítására vonatkozó igénylésnek tartalmaznia kell a mulatság fajtájára, a 
tervezett létszámra, s az időtartamra vonatkozó tényeket, valamint a létesítmény megfelelő jegyzékbe való 
bejegyzésének bizonyítékát, valamint egyéb, a jelen szakasz 1 bekezdésében szereplő végzés meghozatala 
szempontjából lényeges tényeket.  
 Az Építési Osztály, illetve a kommunális felügyelet a kibocsátott jóváhagyásról tájékoztatja a 
Belügyminisztérium topolyai rendőrállomását, míg az igénylés benyújtója köteles a jóváhagyást 
kifüggeszteni a zártkörű mulatság épületére.  
 Amennyiben a meghosszabbított munkaidő zavarná a vendéglátóipari létesítmény közelében lakó 
vagy dolgozó polgárokat, az Építési Osztály, lakossági bejelentés és a kommunális felügyelőség lelete 
alapján, végzés által vonhatja meg a munkaidő meghosszabbítását, 6 hónapra. 
 Az igénylés jelen szakasz 1. bekezdésében említett benyújtójának nem engedélyezik a munkaidő 
meghosszabbítását abban az esetben, ha az igénylés benyújtása előtti három hónapban kihágási feljelentést 
tettek ellene, a jelen határozat rendelkezéseivel ellentétben álló cselekedet miatt.  

 
14. szakasz 

 
 A jelen határozat 4. szakaszának 2. bekezdésében említett vendéglátó létesítmények, melyek 
társasházban vagy ennek keretében működnek, legkésőbb 24,00 óráig működhetnek, s nem hosszabbíthatják 
meg munkaidejüket a jelen határozat 13. szakasza alapján.  
 

15. szakasz 
 

Az említett létesítményeket működtető gazdasági társaság, más jogi személy illetve vállalkozó, a 
jelen határozattal összhangban szabhatja meg az illető létesítmény nyitvatartási idejét, saját gazdasági 
érdekeiből, valamint a polgárok szükségleteiből és érdekeiből kiindulva, ezért e működtető szabja meg a hét 
azon napját, amikor az adott létesítmény munkája szünetel. 
 Az illető létesítmények nyitvatartási idejét, munkaidejének kezdetét, végét valamint a munkaszüneti 
napot, a jelen határozat értelmében állapítják meg, s ki kell függeszteni a jelen határozat 3. szakaszában 
szereplő létesítmény bejáratánál vagy látható helyén, mely időbeosztás tiszteletben tartandó. 

 
16. szakasz 

 
 A jelen határozat 3. szakaszában szereplő létesítményekben folyó munkát úgy kell szervezni, hogy 
ne zavarja a házirendet, a közrendet és a kommunális rendet.  

 
17. szakasz 

 
 A létesítményért felelős, jelen határozat 3. szakaszában említett személy, aki a gazdasági társaság 
vagy más jogi személy keretében gazdálkodik, illetve a vállalkozó vagy az említettek által írásban megbízott 
személy köteles jelen lenni a létesítmény munkája kezdetének és végének idején. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett személyek kötelesek a jelen határozat rendelkezései által, 
munkaidő végeként megszabott időpontig eltávolítani a létesítményben tartózkodó, alkalmazottakon kívüli 
személyeket. 
 Amennyiben a jelen szakasz 2. bekezdésében megszabott idő leteltével a létesítményben az 
alkalmazottakon kívül más személyek is tartózkodnak, úgy tekintjük hogy az illető létesítmény a megszabott 
nyitvatartási időn kívül is működött.  
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18. szakasz 
 

 A jelen határozat 3. szakaszában szereplő létesítményeknek eleget kell tenniük az egyes 
vendéglátóipari szolgáltatások nyújtásához, valamint a kereskedelmi és kisipari tevékenységhez 
elkerülhetetlen műszaki, tisztasági és egészségügyi feltételeknek, melyeket törvény és az ennek alapján 
hozott előírások szabnak meg.  
 A jelen határozat 3. szakaszában szereplő létesítmények építése, illetve újjáépítése, rendezése és 
felszerelése az ésszerű térkihasználás, a vendégek és alkalmazottak akadálymentes közlekedése, az 
élelmiszerek kifogástalan kezelése, a romlandó áru megőrzése, a vendégek és alkalmazottak egészségének 
védelme, a vendégek szakszerű és hatékony kiszolgálása, valamint az említett létesítmények működéséből 
eredő környezetkárosító hatásoktól (zajszennyezés, rezgés, légszennyezés, talajszennyezés, vízszennyezés) 
való védelem lehetővé tétele mellett történhet.  
 A jelen határozat 3. szakaszában említett, zenés műsor rendezésére hivatott létesítményeknek eleget 
kell tenniük a megengedett zajszint támasztotta követelményeknek, a berendezések használatának és 
karbantartásának előírt feltételei mellett.  
 
III. ELLENŐRZÉS 

19. szakasz 
 

 A jelen határozat végrehajtása feletti ellenőrzést Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
Építési Osztálya végzi, a Belügyminisztérium Szabadkai Rendőri Igazgatóságához tartozó topolyai 
rendőrállomással és más illetékes szervekkel való együttműködésben, ezek hatáskörén belül. 
 A felügyeleti ellenőrzést Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes kommunális 
felügyelősége végzi, kommunális felügyelők által, hatáskörével összhangban, valamint egyéb felügyeleti 
szervek, a törvénnyel összhangban.  

20. szakasz 
 

 Amennyiben a kommunális felügyelő a felügyeleti ellenőrzés eljárása során más felügyeleti szerv 
hatáskörébe tartozó előírás megsértését fedi fel, az illető szervet írásban azonnal értesíti.  

 
21. szakasz 

 

 A jelen határozat 3. szakaszában felsorolt létesítményekben tevékenykedő gazdasági társaságok, 
más jogi személyek illetve vállalkozók, kötelesek lehetővé tenni a felügyelő számára a jelen határozat 
végrehajtásának ellenőrzését.  
 A munkaidő/nyitva tartás túllépése esetén, a kommunális felügyelő utasítása alapján, az illető 
létesítmény erre felhatalmazott személye köteles a létesítményt azonnal bezárni, s a vendégektől kiüríteni.  

 
22. szakasz 

 

 A kommunális felügyelőség igényli a kihágási eljárás megindítását, amennyiben megállapítja, hogy 
az illető gazdasági társaság, más jogi személy, vagy a felhatalmazott személy, illetve a vállalkozó a jelen 
határozat előírásainak megsértése által kihágást követett el. 
 
IV. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK  

23. szakasz 
 

 50.000,00-től 1.000.000,00 dinár összegű pénzbírsággal büntethető azon gazdasági társaság vagy 
más jogi személy, mely: 

 
1. nyitvatartási idejét a jelen határozat rendelkezéseivel ellentétben hozza meg, 
2. megelőzi vagy túllépi a megszabott munkaidőt, 
3.  elmulasztja a nyitva tartás beosztásának, a munkaidő kezdetének és végének jelen határozat 15. 

szakasza szerinti kifüggesztését, 
4.  a jelen határozat 17. szakaszának 1. bekezdésében említett felhatalmazott személye nem 

tartózkodik a létesítményben a munkaidő kezdetén és végén, 
5. nem teszi lehetővé a felügyelő ellenőrzési ténykedését (23. szakasz) 
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 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kihágásért természetes személy vagy jogi személy felelős 
személye 2.500,00-től 75.000,00 dinár összegű bírsággal büntethető. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kihágásért vállalkozó 5.000,00-től 250.000,00 dinár 
összegű bírsággal büntethető.  
 
V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK  

24. szakasz 
 

 Az illető gazdasági társaság, egyéb jogi személy, illetve vállalkozó, kötelesek összhangba hozni 
munkájukat a jelen határozat rendelkezéseivel, legkésőbb 2010. március 31-ig. 
 

25. szakasz 
 

 A jelen határozat hatályba lépésével érvényét veszíti A vendéglátó és a szórakoztató és 
szerencsejátékokat szervező létesítmények nyitvatartási idejéről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2005/1. szám). 
 

26. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenéstől számított nyolcadik napon lép 
életbe, alkalmazása 2010.04.01-től kezdődik.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 130-2/2010-V  Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.03.11.  a Községi Képviselő-testület 
TOPOLYA                       elnöke 
 
168. 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72. és 2009/81. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 6. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, s a Tervbizottság véleményezésének megtörténtével, 
Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. március 11-én megtartott ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
  

A TOPOLYAI VÍZTÁROZÓ EGY RÉSZÉT ILLETŐ,   
RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 E határozattal hozzálátunk a topolyai víztározó tó egy részét illető, részletes rendezési terv 
kidolgozásához, (a továbbiakban Részletes rendezési terv) Topolya Főtervével összhangban (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 1997/3. és 2003/10. szám), Topolya község területi tervével (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2010/1. szám) és A Zobnatica melletti, Krivaja patak mentén kialakított víztározó 
különleges rendeltetésű terület területi tervével (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1982/1. és 2003/10. 
szám). 
 

2. szakasz 
 

 E Részletes rendezési terv meghozatalának célja a tó területe egy részének meghatározása, s e 
területnek idegenforgalmi, sport és üdülési célokra való használata, mindez pedig e terület különféle 
idegenforgalmi – üdülési létesítményekkel való gazdagítása által, a meglevő létesítményekkel összhangban, 
a természet adta lehetőségek kihasználása által, az idegenforgalom és az üdülési valamint kirándulási 
lehetőségek összetettebb, terjedelmesebb fejlesztéséért, mindezt pedig az idegenforgalmi fejlődés és ennek 
gazdasági hatása végett.  
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3. szakasz 
 

 A Részletes rendezési terv által felölelt terület határai az alábbiak: északon az építési övezet határa, 
délen a mezőgazdasági középiskola bekötőútja, keleten az M22.1 számú, I. rendű országút, nyugaton pedig 
a tó melletti gyalogösvény.  
 

4. szakasz 
 

 A Részletes rendezési terv tartalmát az alábbiak alkotják: megfelelő gyalogos- és gépjárműforgalom 
kialakítása, az idegenforgalmi-üdülési, szórakoztató és szolgáltató-vendéglátóipari létesítmények terv által 
biztosítandó lehetőségeinek megteremtése.  
  

5. szakasz 
 
 A Részletes rendezési terv kidolgozásának határideje legfeljebb A részletes rendezési terv 
elkészítéséről szóló határozat meghozatalától számított 60 nap.  
 

6. szakasz 
 

 A Részletes rendezési terv elkészítésével Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési 
és Településtervezési és –rendezési Közvállalatát bízzuk meg.  
 

7. szakasz 
 
 A Részletes rendezési terv elkészítéséhez szükséges eszközöket Topolya községi költségvetéséből 
biztosították.  
 

8. szakasz 
 

 A jelen határozat alkotórészét képezi A környezeti hatásvizsgálat mellőzéséről szóló, 501-41/08-I 
számú, 2008.06.14-i végzés.  

9. szakasz 
 

 A Részletes rendezési terv közszemlére helyezése a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal 
ügyfélszolgálatánál történik.  

 
10. szakasz 

 
 A jelen határozat meghozatalának napján érvényét veszti A topolyai víztározó egy részére 
vonatkozó, részletes rendezési terv kidolgozásáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2009/9. szám). 

 
11. szakasz 

 
 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI             Fazekas Róbert s.k.  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE      a Községi Képviselő-testület 
Szám: 350-26/2010-V        elnöke 
Kelt: 2010.03.11.             
Topolya  
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169. 
 
 A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 9. szakaszának 3. bekezdése   (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2004/135. szám) alapján, s A tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakaszával (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2003/47. és 2006/34. szám) valamint A községi közigazgatásról szóló határozat 13. 
szakaszával (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) kapcsolatban, Az Építési, Lakásügyi – 
Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Osztály meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T   
 

A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT  
ELHAGYÁSÁRÓL  

A topolyai víztározó egy részének  
részletes rendezési tervét illetően  

 
 1.  A topolyai víztározó egy részének részletes rendezési tervét illető stratégiai környezeti 
hatásvizsgálatot elhagyjuk.  
  2. A jelen végzés 1. pontjában szereplő terv elkészítéséről szóló határozatot Topolya 
Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és – rendezési Közvállalata által 
elkészített programmal összhangban kell kidolgozni, Topolya község igénylése szerint.   
 3. A részletes rendezési tervvel a tárgyalt területet az alábbi határok határozzák meg: északról az 
építési övezet határa, délről a mezőgazdasági iskola bekötőútja, keletről az M.22.1 jelzésű, első osztályú 
országút, nyugatról a tó mellett haladó gyalogösvény.  
Az e terv által felölelt rész az építési övezetben található.  
A terv által felölelt térség területe megközelítőleg 68.00 hektár.  
 4. A terv elkészítésének alapvető célja, a tárgyalt terület körülhatárolása és használatának valamint 
távlatainak felülvizsgálata, mindenekelőtt az idegenforgalom, sport és aktív pihenés szolgálatában.  
 5. Az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és 
Vagyonjogügyi Osztály, tekintettel a jelen végzés 3. és 4. pontjára, megállapította, hogy e terv nem biztosít 
keretet a jövőbeli fejlesztési tervek engedélyezéséhez, mely terveket a környezeti hatásvizsgálatot szabályzó 
előírások határoznak meg, s ezért a stratégiai környezeti hatásvizsgálat készítési kötelezettsége nem 
vonatkozik rá, A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 5. szakaszának 1. bekezdésének (SzK 
Hivatalos Lapja, 2004/135. szám) értelmében. 

 
I n d o k l á s   

 
 Topolya község igénylésére, Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és 
Településtervezési és – rendezési Közvállalatában hozzáfogtak A topolyai víztározó   egy részének részletes 
rendezési terve készítési programjának összeállításához.  
 A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135. szám). 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Építési Osztálya, véleményezés végett eljuttatta a Községi 
Közigazgatási Hivatal illetékes osztályához a tárgyalt tervet illető stratégiai környezeti hatásvizsgálat 
elhagyásáról szóló végzésjavaslatot, valamint a terv elkészítéséhez szükséges programot is.  
 Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes, környezetvédelmi osztálya az 501-41/2009-1. 
számú, 2009.06.13-i aktusával jóváhagyólagosan véleményezte a tárgyalt tervet illető stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat elhagyásáról szóló végzésjavaslatot.  
  Az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és 
Vagyonjogügyi Osztály, tekintettel a tervezett rendeltetésre, s arra a tényre, hogy nem tervezték meg a 
jövőbeli fejlesztési terveket, melyeket a stratégiai környezeti hatásvizsgálatot szabályzó előírások 
határoznak meg, az illetékes, környezetvédelmi szerv az 501-41/2009-1. számú,  2009.06.13-i 
véleményében megállapította, hogy a tárgyalt terv nem biztosít keretet a jövőbeli fejlesztési tervek 
engedélyezéséhez, mely terveket a környezeti hatásvizsgálatot szabályzó előírások határoznak meg, s ezért a 
stratégiai környezeti hatásvizsgálat készítési kötelezettsége nem vonatkozik rá, A stratégiai környezeti 
hatásvizsgálatról szóló törvény 5. szakaszának 1. bekezdésének (SzK Hivatalos Lapja, 2004/135. szám) 
értelmében, s ezért meghozta a bevezetőben közölt végzést.  
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E végzés alkotórészét képezi a terv elkészítéséről szóló határozatnak, s megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Topolya község 
Községi Közigazgatási Hivatal 
Építési, Lakásügyi-Kommunális, 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Vagyonjogügyi Osztály 
Szám: 501- 41/08-I 
Kelt: 2008.06.14. Kiskároly Zoltán, s.k., 
TOPOLYA Osztályvezető 
 
170. 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72. és 2009/81. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 6. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, s a Tervbizottság véleményezésének megtörténtével, 
Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. március 11-én megtartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T Á T  
 

A TOPOLYAI VÍZTÁROZÓ PARTJÁN ÉPÍTENDŐ NYARALÓTELEP   
RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
 E határozattal hozzálátunk a topolyai víztározó tó partján építendő nyaralótelep részletes rendezési 
terv kidolgozásához, (a továbbiakban Részletes rendezési terv) Topolya Főtervével, (Topolya Község 
Hivatalos Lapja 1997/3. és 2003/10. szám), Topolya község területi tervével (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2010/1. szám) és A Zobnatica melletti, Krivaja patak mentén kialakított víztározó különleges 
rendeltetésű terület területi tervével (Topolya Község Hivatalos Lapja, 1982/1. és 2003/10. szám) 
összhangban.  
 

2. szakasz 
 

 E Részletes rendezési terv meghozatalának célja a topolyai víztározó partjának rendezése, 
nyaralótelep kiépítése, a szükséges kommunális és közlekedési közműhálózattal együtt.  
 

3. szakasz 
 

 A Részletes rendezési terv által felölelt terület határai az alábbiak: a Kisbelgrád kk 1928. hrsz 
telkének északi határa, a Kisbelgrád kk 2342/1. hrsz telkének keleti rendezési vonala (М.22.1. számú, I. 
rendű országút), Kisbelgrád kk 1929. hrsz telkének déli mezsgyevonala, míg nyugati oldalról a Részletes 
rendezési terv által felölelt terület határát a Kisbelgrád kk 1934/1. hrsz telkének 50 m széles, tópart menti 
sávja képezi. 
 A Részletes rendezési terv teljesen magába foglalja Kisbelgrád kk 1929. hrsz telkét, ezenkívül 
Kisbelgrád kk 2342/2; 2424/1. és 1934/1. hrsz telkek részeit.  
 

4. szakasz 
 

 A Részletes rendezési terv tartalmát az alábbiak alkotják: tervben biztosított lehetőségek 
megteremtése a nyaralótelep kiépítéséhez, a szükséges kommunális és közlekedési közműhálózattal együtt, 
míg az I. rendű országút mentén, kereskedelmi és vendéglátóipari-szolgáltató létesítményeket irányoztak 
elő.   
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5. szakasz 
 
 A Részletes rendezési terv kidolgozásának határideje legfeljebb A részletes rendezési terv 
elkészítéséről szóló határozat meghozatalától számított 60 nap. 
 

6. szakasz 
 

 A Részletes rendezési terv elkészítésével Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési 
és Településtervezési és –rendezési Közvállalatát bízzuk meg. 
 

7. szakasz 
 
 A Részletes rendezési terv elkészítéséhez szükséges eszközöket Topolya községi költségvetéséből 
biztosították. 
 

8. szakasz 
 

 A jelen határozat alkotórészét képezi A környezeti hatásvizsgálat mellőzéséről szóló, 501-9/10-I 
számú, 2010.02.19-i végzés. 
 

9. szakasz 
 

 A Részletes rendezési terv közszemlére helyezése a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal 
ügyfélszolgálatánál történik. 
 

10. szakasz 
 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI             Fazekas Róbert s.k.  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE      a Községi Képviselő-testület 
Szám: 350-27/2010-V        elnöke 
Kelt: 2010.03.11.            
Topolya  
 
171. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                  
Topolya község 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ÉPÍTÉSI, LAKÁSKEZELÉSI, KOMMUNÁLIS,  
MEZŐGAZDASÁGI,  
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS  
VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY 
Szám: 501-9/10-I                  
Kelt: 2010.02.19. 
TOPOLYA 
 

A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 9. szakaszának 1. bekezdése és 11. 
szakaszának 1. bekezdése ( SzK Hivatalos Lapja, 2004/135. szám) alapján, A tervezésről és építésről szóló 
törvény 46. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. szám) és A községi közigazgatási hivatalról 
szóló határozat 13. szakaszával (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) kapcsolatban, Az Építési, 
Lakásügyi – Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Osztály meghozza az 
alábbi: 
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V É G Z É S T  
 

A topolyai víztározó partján építendő nyaralótelep részletes rendezési tervének stratégiai környezeti 
hatásvizsgálathoz való hozzálátásról  
 

1. Hozzálátunk A topolyai víztározó partján építendő nyaralótelep részletes rendezési 
terve stratégiai környezeti hatásvizsgálatának.  

2. A stratégiai környezeti hatásvizsgálat keretében megvitatjuk a környezet jelenlegi 
állapotát a terv által felölelt területen, a terv jelentőségét és jellemzőit, a tervezett 
létesítmények környezeti hatásának a szűkebb és tágabb helyszínt illető jellemzőit, 
valamint egyéb környezetvédelmi kérdéseket és gondokat, a terv lehetséges, jelentősebb 
környezeti hatásai meghatározásának követelményeivel összhangban, a tervezett 
rendeltetés – vagyis az általános szabályzás figyelembevételével.  

3. A terv végrehajtott stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról Jelentés készül, mely 
magába foglalja az összes kötelező, A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló 
törvény 12. szakaszában (SzK Hivatalos Közlönye 2004/135. szám) felsorolt elemet.  
A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló Jelentés kötelező elemei az alábbiak:  
1. kiindulási alap  
2. a stratégiai hatásvizsgálat általános és különös céljait és a mutatók megválasztása  
3. a lehetséges hatások felbecslése, a kedvezőtlen hatások csökkentésére előirányzott 
intézkedések leírásával  
4. az alacsonyabb rangú tervekre készítendő stratégiai hatásvizsgálatok és a projektum 
környezeti hatása felbecslésének irányelvei 

                         5. a környezet állapotának a terv végrehajtása során való követésének programja  
                              6. a stratégiai hatásvizsgálat készítési módszereinek és nehézségeinek bemutatása  

7. a döntéshozatal módjának, valamint a környezeti kérdések tervbe és programba való 
bevonási módjának bemutatása, a terv megválasztása mellett szóló, változatosság 
szempontjából tárgyalt okok 

 
 

8. a stratégiai hatásvizsgálatról szóló jelentés készítésekor levont következtetések 
nyilvánosság számára érthető formában való bemutatása   
9. egyéb, a stratégiai hatásvizsgálat szempontjából fontos adatok  
A stratégiai hatásvizsgálat kiindulási alapja keretében megállapítást nyer a jelenlegi 
állapot és a környezet alkotórészeinek minősége (levegő, talaj, felszíni vizek, zaj) a terv 
által felölelt terület határain belül.  
Lényeges adatok hiányában, célzott méréseket kell végrehajtani, a törvénnyel 
összhangban.   
 

4. A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés elkészítésével Topolya 
Telekrendezési … Településtervezési és –rendezési közvállalatát bízzuk meg. 
A stratégiai környezeti hatásvizsgálattal megbízott jogi személy multidiszciplináris 
szakbizottságot alkot, melyet a megfelelő jogosítványokkal és tanúsítványokkal 
rendelkező alkalmazottakból állít össze, s szükség szerint a stratégiai hatásvizsgálat 
elemeinek elemzésére szakképzett, kívülálló szakembereket vagy szervezeteket 
alkalmaz. 
A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló Jelentés kidolgozásának határideje, az 
illető terv elkészítéséről szóló határozat meghozatalától számított 60 nap.   
A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló Jelentés eszközeit Topolya községi 
költségvetéséből biztosítják. 
5. A terv alkalmazására illetékes szerv, vagyis az Építési Osztály biztosítja az 
érdeklődő szervek és szervezetek munkában való részvételét, mely jogi személyek 
érdekében áll a környezetvédelmi tárgyú határozatok meghozatala, A stratégiai 
környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 18. szakaszával összhangban (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2004/135. szám) 
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A terv stratégiai környezeti hatásáról szóló Jelentés Topolya település általános 
szabályzási tervéhez csatolandó iratanyag részét fogja képezni és közszemlére 
bocsátása a terv vázlatával együtt történik, A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról 
szóló törvény 19. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135. szám) és A 
tervezésről és építésről szóló törvény 50. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72. szám) összhangban. 
6. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s  

 
Az Építési Osztály a jelen végzés meghozatali eljárása közben, figyelembe véve, hogy a jövőbeli 

fejlesztési terveket a környezeti hatásvizsgálatot előíró jogszabályok szabályozzák, megállapította, hogy az 
említett terv keretet alkot a jövőbeli fejlesztési tervek jóváhagyásához, és hogy stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat alá vonandó, A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 5. szakaszának 1. 
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135. szám) értelmében. 
 A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 11. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2004/135. szám) alapján e végzésjavaslatot, véleményezés végett, eljuttatják az Építési, 
Lakásügyi – Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Osztályhoz, s más érdekelt 
szervekhez, szervezetekhez.  
 

 Kiskároly Zoltán, s.k., 
 osztályvezető                              
172. 
 Az áruforgalom lebonyolításának feltételeiről, ennek szolgáltatásáról és végzéséről, valamint az 
áruforgalom felügyeleti ellenőrzésről szóló törvény 22. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1996/39, 
1997/20, 1998/46, 2001/34, 2002/80. és 2005/101. szám), és Az áruforgalom lebonyolítását és ennek 
szolgáltatását illető minimális műszaki feltételekről szóló szabályzat 27-33. szakaszai (SzK Hivatalos 
Közlönye, 1996/47, 1997/22, 1999/6 és 2005/99. szám) valamint Topolya község Statútuma 42.szakaszának 
7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-
testülete a 2010. március 11-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A PIACI ÉS VÁSÁRI ÁRUFORGALOMRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

  1. szakasz 
 

 A vásári és piaci áruforgalomról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/4, 
2004/15, 2007/7. és 2008/14. szám) 4. szakaszához új szakasz járul, mely így hangzik: 

″ 9. CSEREPES 
Cserepesen a piacot a Cer utcában kell megtartani.″ 

 
  2. szakasz 

 

 A 6. szakaszhoz új fordulat járul, mely így hangzik: 
″- Cserepesen csütörtökön.″ 
 

  3. szakasz 
 
 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:  330-1/2010-V Fazekas Róbert s.k 
Kelt: 2010.03.11. a Községi Képviselő-testület  
Topolya       elnöke 
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173. 
 Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 29. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72. 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 2010. március 
11-i ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG GYERMEKINTÉZMÉNYEINEK HÁLÓZATÁRÓL  
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 

 A Topolya község gyermekintézményeinek hálózatáról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2006/5. és 2006/6. szám) 5. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja törlendő.  
 

2. szakasz 
 

 A „Topolya község gyermekintézményeinek hálózata” című táblázatban, mely a tárgyalt határozat 
alkotórészét képezi, a 9. sorszám alatti Bácskossuthfalva esetében, törölni kell a 1 - 5,5 évesek vegyes 
csoportjára vonatkozó bejegyzést, valamint a teljes 17. sort.  
 

3. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 60-1/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.03.11. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke.. 
 
174. 
 A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 22. szakaszának 2. bekezdése 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám) valamint Topolya 
község Statútuma 42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) 
alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2010.március 11-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJA 
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS BŐVÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2010. évi gazdálkodási programjának 
módosítását és bővítését.   

 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI Fazekas Róbert, s.k.,  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Községi Képvsielő-testület 
Szám: 023-10/2010-V   elnöke 
Kelt: 2010.03.11.  
Topolya 
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175. 

A közszolgálatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
1991/42; 1994/71; 2009/79; 2005/81. és 2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya 
Községi Képviselő-testülete, a 2010. március 11-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

  
 Ezennel felmentjük Dr Vujisić Aleksandar, Topolya, Duna  u. 2. sz. alatti lakost,  a topolyai Dr. 
Hadzsy János Egészségház Felügyelő Bizottsági tagsága alól, 2010. 03.11-i hatállyal. 
 

II. 
  

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-8/2010-V       Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.03.11.           a Községi Képviselő-testület 
Topolya               elnöke 
 
176. 

A közszolgálatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
1991/42; 1994/71; 2009/79; 2005/81. és 2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya 
Községi Képviselő-testülete, a 2010. március 11-i ülésén meghozta az alábbi  

 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Katona János, okl. Közgazdász, Topolya, Kossuth Lajos u. 101/a. alatti lakost, ezennel kinevezzük a 
topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház dolgozók köréből származó felügyelő bizottsági tagjává, 
2010.03.12-i hatállyal, a Felügyelő Bizottság mandátumának leteltéig tartó időszakra. 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-8/2010-V       Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.03.11.           a Községi Képviselő-testület 
Topolya               elnöke 
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177. 
Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. 

és 2009/1. szám) és Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja alapításáról szóló 
határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/9. szám) alapján, Topolya Községi 
Képviselő-testülete a 2010. március 11-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI  
ALAPJA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGI TAGJA  

MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNTÉRŐL 
 

I. 
 

 Ezennel megszűnik VUKOSAVLJEVIĆ ŽIVOJIN Topolya Község Mezőgazdaság- és 
Vállalkozásfejlesztési Alapja Igazgató Bizottságában létesült megbízatása, a nevezett személy elhalálozása 
miatt. 
 

II. 
  

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-13/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.03.11. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke. 
 
178. 
 Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. 
és 2009/1. szám) és Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja alapításáról szóló 
határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/9. szám) alapján, Topolya Községi 
Képviselő-testülete a 2010. március 11-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
 ALAPJA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK  

KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

 Ezennel kinevezzük KLJAJIĆ DRAGAN, okl. mezőgazdasági mérnök, Topolya, Duna u. 6. sz. 
alatti lakost, Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapjának mezőgazdasági 
szakemberek köréből származó, igazgató bizottsági tagjává, 2010.03.12- i hatállyal, az Igazgató Bizottság 
mandátumának leteltéig terjedő időszakra.  
 

 II.  
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-14/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.03.11. a Községi Képviselő-testület 
Topolya        elnöke 
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179. 
A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 14. szakasza (SzK Hivatalos 

Lapja, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123 szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 
32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya Község Statútuma 42. 
szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya 
Községi Képviselő-testülete a 2010. március 11-én tartott ülésén meghozza az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT  
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 DUDÁS DIANNA, okl. közgazdász, Topolya, Május 1. utca 26. sz. alatti lakost ezennel kinevezzük 
a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat igazgatójává, négy éves megbízatási időszakra, 2010.03.13-i hatállyal.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-15/2010-V Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2010.03.11. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
                
180. 

A közszolgálatokról szóló törvény 18. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
1991/42; 1994/71; 2005/79; 2005/81; és 2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya Község Statútuma  42. 
szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám), Topolya Községi 
Képviselő-testülete a  2010. március 11-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 NÁMESZTOVSZKI KORNÉLIA, osztálytanító, Topolya, Kossuth Lajos u. 51. sz. alatti lakost 
ezennel kinevezzük Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójává, négy éves megbízatásra, 
2010.03.13-i hatállyal.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-16/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.03.11. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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181. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 47. 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 2010. március 11-i ülésén 
meghozta az alábbi 
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐI  
MANDÁTUMA MEGSZŰNTÉNEK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Megerősítjük BUKVIĆ BOGDAN, Topolya, Dr. Zoran Đinđić tér 6. sz. alatti lakos Topolya 
Községi Képviselő-testületében betöltött mandátumának megszűntét, 2010.03.11-i hatállyal, indoklás 
nélküli lemondás alapján, melyet a képviselő nevében a „Szerbiáért” – Szerb Demokrata Párt, DSS – Szerb 
Szocialista Párt, SPS lista nyújtott be.  

II. 
 

 E záróhatározat ellen fellebbezés nyújtható be a Szabadkai Körzeti Bíróságon, a jelen aktus 
meghozatalától számított 48 órán belül.  

 
III. 

 
 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-2/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.03.11. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
182. 
 
 A politikai pártok pénzügyi támogatásáról szóló törvény  4. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 
2003/72, 2003/75. és 2008/97. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvvény 44. szakaszának 5. pontja 
(SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. és 2009/1. szám), Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2008/15. szám) és Topolya 2010. évi községi költségvetéséről szóló határozat 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/12. szám) alapján Topolya Községi elnöke, 2010.01.20-án 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A POLITIKAI PÁRTOK  
RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS 

2010. évi ELOSZTÁSÁRÓL 
 

I. 
 
 A topolyai Községi Képviselő-testületben képviselőkkel rendelkező politikai pártok részére, 
499.080,00 dinár, illetve havonta 41.590,00 dinár összegű pénzeszközöket ítélünk oda, e pártok 2010. évi 
rendes működésének támogatása végett. 
 Az előző bekezdésben említett eszközök a Topolya 2010. évi költségvetéséről szóló határozat külön 
részében, a 160. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 1. rész, 1.4. fejezet, 30. helyrend alatt szerepelnek. 
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II. 

 
 A jelen végzés I. pontja 1. bekezdésében említett összeget az alábbiak szerint osztjuk el: 
 -  30%, illetve 149.760,00 dinárt, egyenlő részletekben a topolyai Községi Képviselő-testületben 
képviselőkkel rendelkező politikai pártok részére, 
 - 70%, illetve 349.320,00 dinárt, a politikai pártok részére Topolya Községi Képviselő-testületébe 
választott képviselőik száma alapján. 

  
III. 

 
 A jelen végzés II. pontja 1. fordulatában említett eszközök havi szinten 12.480,00 dinárt tesznek ki, 
és 1.560,00 dinár összegű részletekben utaltatjuk át az alábbi pártoknak: 
 
A politikai párt elnevezése:  Számlaszáma: 
 
1. Vajdasági Magyar Szövetség  245-0263262701453-57 
2. Vajdasági Magyar Demokrata Közösség  340-14357-24 
3.Vajdasági Magyar Demokrata Párt  330-10000884-22 
4. Demokrata Párt  160-922827-72 
5. Vajdasági Szociáldemokrata Liga  355-1063409-37 
6. Szerb Radikális Párt  160-110996-89 
7. Szerb Demokrata Párt  205-70245-37 
8.Szerb Szocialista Párt  355-1030035-55 
 
 

IV. 
 
 A jelen végzés II. pontjának 2. fordulatában említett eszközök havi szinten 29.110,00 dinárt tesznek 
ki, vagyis képviselőnként 710,00 dinárt, mely összeget a Topolyai Községi Képviselő-testületbe választott 
képviselőik számával arányosan, a III. pontban felsorolt politikai pártok számára utaltatjuk át. 
 

V. 
 
 Utasítjuk a Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi osztályát, hogy a politikai pártok részére 
végezze el az említett eszközök átutalását a hónap 15. napjáig, az előző hónapot illetően. 
 

VI. 
 
 A jelen végzés meghozatalával érvényét veszíti A politikai pártok 2009. évi, rendes működésének 
pénzügyi támogatására szolgáló eszközök elosztásáról szóló, 4-9/2009-III. számú (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) végzés. 
 

VII. 
 
 E végzés a meghozatala napján lép életbe, alkalmazása pedig 2010.01.01-től történik, s megjelenik 
Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
 

TOPOLYA 
KÖZSÉGI ELNÖKE      
Szám: 4-3/2010-III                       
Kelt: 2010.01.20. Bábi Attila, s.k.,   
Topolya Községi elnök 
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183. 
 
 A Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 2. szakaszának 9. pontja (Topolya Község Hivatalos 
Lapja 2009/3. szám) és Topolya község Statútuma 71. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, a 2010. január 26-i ülésén meghozta az 
alábbi  

 

V É G Z É S T  
  

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ POLGÁRI EGYESÜLETEK PÉNZÜGYI 
TÁMOGATÁSÁNAK MÉRTÉKÉT MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 
 A Topolya község területén működő polgári egyesületek pénzügyi támogatásának mértékét 
megállapító Bizottságba (a továbbiakban: Bizottság) az alábbi személyeket nevezzük ki: 
 

1. Sipos Hajnalka – elnök; 
2. Csubela Hilda  – tag; 
3. Lőrik Edelényi Anetta – tag; 
4. A községi nyugdíjas-egyesület képviselője - tag, 
5. A felderítők községi szövetségének képviselője – tag; 
6. A községi Unió képviselője - tag és 
7. A pedagógusok egyesületének képviselője – tag. 

 
II. 

 

 A Bizottság feladata, hogy A Topolya község területén működő polgári egyesületek pénzügyi 
támogatásáról szóló Szabályzat alapján, megszabja a polgári egyesületek Topolya községi költségvetésének 
e célra rendelt részéből való támogatásának mértékét.  
 A polgári egyesületek tevékenységének felbecslését e Bizottság a Szabályzatban említett 
követelmények alapján végzi.  
 A polgári egyesületek pénzügyi támogatásának mértékéről szóló határozatot, jóváhagyás elnyerése 
végett, el kell juttatni Topolya községi elnökéhez. 
 A Bizottság tagjainak megbízatása négy év.   
  

III. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
TANÁCSA 
Szám: 02–6/2010-V         Bábi Attila, s.k  
Kelt: 2010.01. 26.          községi elnök   
Topolya  
 
184. 

A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 27. szakasza (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2000/25, 2002/25, 2005/107. és 2005/108. szám) és Topolya község 
Statútuma 71. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján 
Topolya Községi Tanácsa, 2010. február 9-én meghozza az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI DÍJSZABÁSÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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I. 
 

 A topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásai díjszabásának jóváhagyásáról szóló végzésben 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/1, 2003/3, 2004/6, 2004/16, 2005/10, 2006/12, 2007/10, 2008/13 és 
2009/4. szám) I . pont 1; 2. és 3. alpontja módosul és ezentúl így hangzik: 
 
''1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA 
а) háztartásoknak és költségvetési felhasználóknak                                     35,63 din/m3 

b) jogi személyek és a Szerb Hadsereg részére                      106,93 din/m3                               
 
2. SZENNYVÍZELVEZETÉS 
а) háztartásoknak és költségvetési felhasználóknak                                    17,82 din/m3 

b) jogi személyek és a Szerb Hadsereg részére                                  53,46 din/m3 

                                                                         
3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS 
а)  háztartásoknak és költségvetési felhasználóknak                                           2,84 din/m2 

b) jogi személyek részére                                                                                     8,91 din/m2." 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya Község Hivatalos Lapjában, s 2010.02.01-től lép életbe. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 38-1/2010-V 
Kelt: 2010.02.9. Bábi Attila, s.k 
Topolya községi elnök 
 
185. 
 

A temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról szóló határozat 52. szakasza (Topolya 
község Hivatalos Lapja, 2003/5 és 2006/10. szám), Topolya község statútuma 71. szakaszának 2. pontja 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám), valamint a Topolya Községi Tanácsáról szóló 
határozat 2. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja 2009/3. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 
2010. február 9-én meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad KV alábbiak szerinti temetkezési szolgáltatási díjait: 
 
A. HALOTTSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ  HASZNÁLATA 
   
1. A temetkezési kellékek és a halott szállítása 
    a kellékek előkészítése  
    és fertőtlenítés 

a) a városban            - esetenként  788,77 
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b) városon kívül, kísérővel és várakozással 
             - esetenként   1024,60+70% benzinár 
v) sürgős beavatkozás             

        (közlekedési baleset, erőszakos halál)         - óránként   2.247,00 
 
2. Koszorú és  
    szalagfelirat - darabonként     121,35       
 
3. A díjszabásban nem említett temetkezési 
    szolgáltatásokat külön ajánlat 
    taglalja 
 
4. Az elhunyt más szervektől való átvétele 
    és elhelyezése 
а) munkaidőben          - esetenként      242,70              
b) munkaidőn kívül          - esetenként    364,05                 
v) a  21,00 – 8,00 óra közötti 
      időszakban          - esetenként       728,09                

 
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  1.213,49                
 
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      114,48 
 
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   3.761,18 

 
MEGJEGYZÉS: Az ünnepélyes gyászszertartásért felszámított, tárgyalt alpont 1 bekezdésében 
megállapított díj összege a szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 75%-kal csökken. 
 
2. V. AZ ELHUNYT ELTEMETÉSE 
 
1. Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését 
    és a fertőtlenítést is beszámítva 
а) gyermek sírjának kiásása és betemetése - esetenként     910,12 
b) felnőtt sírjának kiásása és betemetése                                   - esetenként   2.426,98 
- szociálisan veszélyeztetett személy 
 sírjának kiásása a b) pont összegének 50%-a       - esetenként  1.213,49  
 



Број 2. 11.03.2010. СТРАНА    207. OLDAL 2010.03.11. 2. szám 

  
 
 

v) betonkeretes sír kiásása  
és betemetése                                                                    - esetenként                 2.669,67 
- elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes  
sír kiásása és betemetése                                                     - esetenként                  3.640,46               

g) rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 
kiásása és betemetése                                                           - esetenként                4.247,21               

d)  hagyományos sírbolt bejáratának kiásása és 
betemetése                                                                            - esetenként                 3.337,09              

gy) sorban levő sírbolt montázslapjának 
levétele és visszahelyezése                   - esetenként                 3.640,46            

 
2. Emberi maradványok higiéniai kezelése sír ásása  
    Alkalmával                - esetenként               485,40 
 
3. Koporsók és emberi maradványok higiéniai  
    kezelése sírboltban                    - esetenként                 1.334,84 
 
3. G. A SÍRHELYEK BÉRLETE 
 

1. Sírhely bérletdíja személyenként 
    (20 évi bérlet)      -sír személyenként         3.388,61 
     
2. Sírhely bérletdíja személyenként 
    (20 évi bérlet) 
а)  4 személyes sírbolt                                                                                 9.101,16                   
b)  több mint 4 személyes sírbolt                                                               12.134,88    
                   

4. 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  4.247,21 
а) gyermek sírjának kiásása és betemetése   - esetenként  1.213,49 
b) felnőtt sírjának kiásása  és betemetése   - esetenként  3.033,72 
v) betonkretes sír kiásása és betemetése        - esetenként  3.640,46 
g) elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése     - esetenként  4.550,58 
d) rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése     - esetenként  5.460,70 
gy) oldalbejáratú sírbolt nyitása és 

zárása       - esetenként  4.550,58 
e)   felső bejáratú sírbolt nyitása és 

zárása       - esetenként   3.640,46 
 
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. 

 
5. GY. KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ MUNKÁLATOK 
 

1. Sírkeret felállításának  
engedélyezése: 

- 1 személyre din     728,09 
- 2 személyre din  1.456,19 
- 2-nél több személyre din  2.184,28 
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2.  Síremlék vagy sírjel  
    felállításának engedélyezése 
    - 1 személyre               din     485,40                

- 2 személyre                       din     970,79               
- 2-nél több személyre             din  1.456,19                

 
3. Sírbolt felépítménye felállításának 
    engedélyezése személyenként             din     917,87                 

 
4. Sírbolt emlékoszlopa vagy táblája 
    felállításának engedélyezése, személyenként           din  1.456,19                   

 
5. Sírhely vagy sírbolt kisebb javításainak 
    engedélyezése,  

- személyenként              din     485,40  

 
6. E.  A SÍRHELYEK KARBANTARTÁSA  
 
1. Sírhely karbantartása személyenként 
    évente   
    (04.01. – 11.15.)  
    - felkérésre            din  309,44                   
 
2. Betonkeretes sírhely karbantartása  
    személyenként  
    évente 
    (04.01. – 11.15.) 
    - felkérésre            din  194,16                
 
3. Családi sírbolt karbantartása 
    - 4 személyig évente  
    -  felkérésre            din  194,16                 

- 4 személy felett évente  
    - felkérésre            din  194,16 
     

 
 II. 

 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és 2010. 02. 01-től lép életbe. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
TANÁCSA 
Szám: 38-2/2010-V Bábi Attila, s.k 
Kelt: 2010.02.9. községi elnök  
Topolya 
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186. 
 A hulladékkezelésről szóló törvény 113. szakasza alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36. szám) 
és Topolya község Statútuma 71. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 
2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, 2010. március 2-án meghozza az alábbi 
 
 

V É G Z É S T 
 

A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI TERV   
ELKÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT MUNKACSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Megalakítjuk A helyi hulladékkezelési terv elkészítésével megbízott Bizottságot (a továbbiakban: 
Munkacsoport), mely terv kitűzi a Topolya község területén való hulladékkezelés céljait, a Szerb 
Köztársaság kormányának Hulladékgazdálkodási stratégiájával összhangban. 
 

II. 
 

 E munkacsoport tagjai: 
 

1. Nagy Ottó, községi elnök-helyettes – председник; 
2. Pevec Aleksandra, az Építési, Lakásügyi–Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi 

és Vagyonjogügyi Szolgálat képviselője – tag; 
3. Vučković Slobodan, az Építési, Lakásügyi–Kommunális, Mezőgazdasági, 
      Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Szolgálat képviselője – tag; 
4. Bošnjak Nada, a Komgrad KV kft képviselője – tag; 
5. Szilágyi József, a bácskossuthfalvi Standard kft képviselője – tag; 
6. Ćulibrk Aleksandar, a Topolya MIK Žibel r.t. üzemének képviselője – tag; 
7. Sipos Hajnalka, a Községi Tanács községfejlesztéssel és helyi közösség-fejlesztéssel 

megbízott tagja – tag; 
8. Beer Adrián,  a Bácska VHSK képviselője – tag 
9. Stojanović Predrag, a Községfejlesztési Ügynökség képviselője – tag. 

 
III. 

 
 A munkacsoport feladata hogy a A hulladékkezelésről szóló törvénnyel 14. szakasza (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/36. szám) összhangban elkészítse a Helyi hulladékkezelési tervet, melyet a Községi 
Képviselő-testület hoz, 10 éves időszakra.  
 

IV. 
 

 A munkacsoport köteles 2010. május 10-ig kidolgozni a Helyi hulladékkezelési terv javaslatát, s ezt 
meghozatal végett eljuttatni a Községi Képviselő-testülethez. 
 

V. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 02-12/2010                  Bábi Attila, s.k., 
Kelt: 2010.03.2.                              községi elnök  
Topolya                       
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Sor 
sz. 

T A R T A L O M  OLDAL 
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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 2010. évre 11.260,00 
dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya 
község Hivatalos Lapjára”. 
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	fedolap.pdf
	Microsoft Word - Hivatalos lap 2.pdf

