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231. 
 A hulladékkezelésről szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 42. szakasza (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2009/36. szám) és Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő Testülete 
2010. november 4-én meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A HATÁSTALANÍTOTT HULLADÉK LERAKÁSÁRA ALKALMAS HELYSZÍN  
MEGHATÁROZÁSÁRÓL   

 

1. szakasz  
  

 E határozattal megszabjuk a hatástalanított hulladék lerakására alkalmas helyszínt a meglevő, 
kommunális hulladéklerakó (városi hulladéktelep) területén, mely Topolya kk 1871. és 1776/5. hrsz. 
telkeken található, mégpedig az 1776/5. hrsz. telek északi peremén és mindkét említett telek észak-nyugati 
peremén.  
 

2. szakasz 
 

Hatástalanított hulladék alatt olyan hulladékot értünk, mely fizikai, vegyi vagy biológiai 
változáson már nem mehet át, biológiailag lebonthatatlan, s mely nem szennyezi a környezetet s nem 
veszélyezteti az emberi egészséget.  
 

3. szakasz  
 

 Hatástalanított hulladék zárt kocsiszekrényű járműben, konténerben, vagy más megfelelő módon 
szállítandó, e hulladék kiszóródásának vagy lehullásának szállítás, berakodás vagy kirakodás közben történő 
meggátlása s a levegő, víz, talaj és környezet szennyeződésének elkerülése végett. 
 

4. szakasz  
 

 A hatástalanított  hulladék szállítás közben történő kiszóródása vagy lehullása esetén az említett 
hulladék szállítását végző személy felelős ennek eltávolításáért és az érintett terület megtisztításáért.  
 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
SZÁM: 353-102/2010-V Fazekas Róbert s.k.   
KELT: 2010.11.4.  a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke  
 
232. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 90. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya 
község Statútuma 6. szakaszának 2. bekezdése és 42. szakaszának 7. bekezdése (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15. ; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2010. november 
4-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T   
 

TOPOLYA KÖZSÉG JELKÉPEIRŐL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
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1. szakasz 
 

 E határozat megállapítja Topolya község jelképeinek külalakját és használatát. 
 

2. szakasz 
 

 Topolya község jelképei a községi címer, zászló és díszpecsét. 
 

3. szakasz 
 

 A község jelképei Topolya községet képviselik, s a Topolya községhez tartozást fejezik ki.  
 

4. szakasz 
 

 A község címere és zászlaja (a továbbiakban: címer és zászló) csakis az állami jelképek mellett, s 
csakis a jelen határozatban megállapított módon használhatók.  
 

5. szakasz 
 

 A jelképek sérült állapotban vagy alkalmatlan külalakkal nem használhatók, hanem ilyenkor 
használatból kivonandók.   

 
 

II. A CÍMER, ZÁSZLLÓ ÉS DÍSZPECSÉT KÜLALAKJA  
 

6. szakasz 
 

 Topolya község címere pajzs alakú, kék színű. Csúcsán gyöngyökkel és drágakövekkel ékesített 
ötágú aranykorona van.  
 A pajzs közepén fehér színű ekevason álló, sárga színű oroszlán van, bal felé fordulva, előre néző 
tekintettel. Jobbjában három búzakalászt tart.  
 

7. szakasz 
 

 A község zászlaja fehér színű, közepében a község címere áll.  
 A zászló méreteinek aránya 3:1,2 (hossz, szélesség és magasság aránya). 
 

8. szakasz 
 

 A díszpecsét kör alakú. 
 A körben a pecsét széle mentén „SIGILLUM OPPIDI TOPOLA 1806” felirat áll. A pecsét 
szegélykörét búzakalászok és búzamagok, belső körét pedig stilizált pontok képezik. Benne ötágú korona 
van. A korona alatt ekevason álló oroszlán van, bal felé fordulva, előre néző tekintettel. Jobbjában három 
búzakalászt tart. Az oroszlán feje és a korona között jobbra egységes fűzérbe öltött makktermés, balra pedig 
dohányfüzér van. 
 A pecsét átmérője 60 mm. 

 
 

III. A KÖZSÉG JELKÉPEINEK HASZNÁLATA  
 

9. szakasz 
 

 A címer és zászló a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány címerével és zászlajával, 
valamint (amennyiben nemzeti jelképeik megerősítést nyertek) a nemzeti kisebbségek zászlaival együtt 
használatos, mégpedig a balról jobbra vett az alábbi sorrendben: a Szerb Köztársaság címere és zászlója, 
Vajdaság Autonóm Tartomány címere és zászlaja, a magyar, ruszin és szlovák nemzeti kisebbségek zászlai, 
a község címere és zászlaja.  
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10. szakasz 
 

 A zászlót szabály szerint zászlórúdra vagy árbocra kell kifüggeszteni. 
 Gyásznap esetén a zászlót félárbocra kell ereszteni.  
 A község zászlaja nem érhet a földhöz, s nem használható terítőként, szőnyegként, függönyként s 
ehhez hasonló módon.  
 A zászlóval nem takarható le jármű vagy más tárgy, s nem használható üléstermek asztalainak vagy 
szónoki emelvényeinek díszítéseként, kivéve asztali zászló formában.  
 

11. szakasz 
 

 A község zászlaját kötelezően a jelen határozat 9. szakasza szerint előirányzott módon kell 
kifüggeszteni, a helyi önkormányzat épületein, ezek hivatali helyiségeiben, sportesemények, művelődési 
vagy más jellegű rendezvények esetén.   
 

12. szakasz 
 

 A község zászlaja használható:  
 1. a Községi Képviselő-testület által alapított intézmények, közvállalatok és más szervezetek 
épületein 
 2. a helyi közösségek épületein és hivatali helyiségeiben 
 3. a polgári egyesületek épületein és hivatali helyiségeiben és   
 4. más esetben, amennyiben e jelkép használata nem sérti a jelen határozatban megszabottakat.  
 

13. szakasz 
 

 A község címerének használata kötelező a községi szervek hivatali helyiségeiben, valamint az 
ünnepélyes iratokon, okleveleken, köszönőleveleken, a hazai és külföldi testvérvárosokkal vagy 
községekkel kötött megállapodásokon, a Községi Képviselő-testület és a községi elnök által adományozott 
ünnepélyes okmányokon és aktusokon.   
 

14. szakasz 
 A címer használható: 

1. a Községi Képviselő-testület által alapított intézmények, közvállalatok és más szervezetek 
hivatali helyiségeiben, 

2. a helyi közösségek hivatali helyiségeiben, 
3. a polgári egyesületek hivatali helyiségeiben, 
4. a reprezentatív célból adományozott tárgyakon, memorandumon, borítékokon, hivatalos 

meghívókon, üdvözlőlapokon és a községi szervek tisztviselőinek, illetve a Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetőinek névjegykártyáin, és 

5. más esetben, amennyiben e jelkép használata nem sérti a jelen határozatban megszabottakat 
 

15. szakasz 
  

A címer használata díszítésként engedélyezhető, amennyiben ez a község érdekét szolgálja, a jelen 
határozat 3. szakaszának értelmében.  

Az említett szakasz 1. bekezdésében említett címer használata határidőhöz köthető. 
 A címer használatára irányuló igénylésekről a Községi Tanács dönt.  
 A címer használatának engedélyezéséről szóló végzésekről külön nyilvántartás készül.  
 

16. szakasz 
 

 A község díszpecsétje az ünnepélyes iratokon, okleveleken, köszönőleveleken, a hazai és külföldi 
testvérvárosokkal vagy községekkel kötött megállapodásokon, a Községi Képviselő-testület illetve községi 
elnök által adományozott vagy kiadott ünnepélyes okmányokon és aktusokon használatos. 
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IV. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

17. szakasz 
 

 Szabálysértésért 50.000,00 – 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha: 
 1. a címert, illetve zászlót a község jó hírét és méltóságát sértő módon használja, 
 2. a zászlót a jelen határozat 10. szakaszát sértő módon használja,  
 3. a zászlót nem használja, amikor ennek használata kötelező (a jelen határozat 11. szakasza 
értelmében), 
 4. a jelképeket sérült állapotban, vagy alkalmatlan külalakkal használja (a jelen határozat 5. 
szakasza), 
 5. a címert, illetve zászlót a Községi Tanács jóváhagyása nélkül használja (a jelen határozat 15. 
szakasza)  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kihágás esetén 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtható az elkövető jogi személy felelős személye.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésének 1; 2; 4. és 5. pontjában említett kihágás esetén 5.000,00-től 
250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az elkövető vállalkozó.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésének 1; 2; 4. és 5. pontjában említett kihágás esetén 2.500,00-tól 
75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az elkövető természetes személy. 
 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

18. szakasz 
 

 A jelen határozat életbe lépésének napján hatályát veszíti a Topolya község jelképeiről szóló 
határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/7. és 2009/11.). 
 

19. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Szám: 016-68/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
233. 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 35. szakaszának 10. bekezdése és 46. szakasza (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2009/72; 2009/81. és 2010/64. szám) valamint Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 6. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) a Tervbizottság 
véleményezésének megtörténtével, Topolya Községi Képviselő-testülete 2010. november 4-én meghozta az 
alábbi   

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA ÉS BAJSA HELYSÉGEK  
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSÉT ILLETŐ   

RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRÓL  
 

1. szakasz 
 

 Ezennel hozzálátunk A Topolya és Bajsa helységek szennyvíztisztító berendezését illető részletes 
szabályozási terv kidolgozásához, (a továbbiakban: Részletes szabályzási terv) Topolya község Területi 
Tervével összhangban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/1. szám) 
 

2. szakasz 
 

  A Részletes szabályzási terv meghozatalának célja hogy építési telket alakítsanak ki, 
szennyvíztisztító berendezés kiépítése céljából, mégpedig a szennyvíz elvezető rendszerével kapcsolatos 
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tevékenységek megvalósításának kiegészítése végett, mely tevékenységek a szennyvízcsatornák kiépítésére 
és az új szennyvíztisztító rendszer kiépítésére vonatkozik.  
 

3. szakasz 
 

 A részletes szabályozási terv 2 – 16 – 57 ha összterületre készül, mely határait az alábbiak képezik:  
Topolya kk 2161. hrsz. telkének keleti határa, teljes hosszban, a 4949. hrsz. telek déli határának egy része, 
mégpedig a 3261. hrsz. telek keleti határától a 4950 hrsz. (út) telekig, a 4950. (út) hrsz. telek nyugati 
határának egy része, mégpedig a 4949. hrsz. telektől a 4954 hrsz. telekig, a 4954. hrsz. észak-nyugati 
határának egy része, mégpedig a 4950. hrsz. telek nyugati határától a 4716. hrsz. telekig, a 4716. hrsz. telek 
északi határának egy része (Krivaja patak) mégpedig a 4954. hrsz. telektől a 3261. hrsz. telek keleti határáig, 
melyek mind Topolya kk-hez tartoznak.   
 

4. szakasz 
 

  A terv tartalmát terv adta lehetőségek nyújtása képezi, szennyvíztisztító berendezés kiépítésére, 
Topolya és Bajsa helységeket illetően, mely kiépítése elkerülhetetlen feltételt képez a közérdek előzőleges 
megállapításához, A kisajátításról szóló törvénnyel összhangban.   
 

5. szakasz 
 
 A Részletes szabályozási terv elkészítésének határideje A részletes szabályozási tervről szóló 
határozat meghozatalától számított legfeljebb 60 nap.  
 

6. szakasz 
 

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

7. szakasz 
 
 A Részletes szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eszközöket Topolya községi 
költségvetésében biztosították.  
 

8. szakasz 
 

 A jelen határozat alkotórészét képezi a Stratégiai környezeti hatásvizsgálathoz való hozzálátásról 
szóló,  501-73/2010-I. számú, 2010.10.26-i végzés. 

 
9. szakasz 

 
 A Részletes szabályozási terv közszemlére bocsátása Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
Községi Ügyfélszolgálatánál történik.  

 
10. szakasz 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉGI        Fazekas Róbert s.k.  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE         a Községi Képviselő-testület 
Szám: 350-106/2010-V              elnöke 
Kelt: 2010.11.4.   
Topolya  
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234. 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                  
Topolya Község 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI – KOMMUNÁLIS,  
MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI, 
ÉS VAGYONJOGÜGYI  
OSZTÁLY 
SZÁM: 501-73/10-I                  
Kelt: 2010.10.26. 
TOPOLYA 
 
 A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 9. szakaszának 1. bekezdése és 11. 
szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Lapja, 2004/135. szám), mégpedig A tervezésről és építésről 
szóló törvény 46. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. és 2009/81. szám) valamint 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:  
 

V É G Z É S T 
 

A Topolya és Bajsa helységek szennyvíztisztító berendezését illető részletes szabályozási terv stratégiai 
környezeti hatásvizsgálatához való hozzálátásról   

 

1. Ezennel hozzálátunk A Topolya és Bajsa helységek szennyvíztisztító berendezését 
illető részletes szabályozási terv stratégiai környezeti hatásvizsgálatához.    

2. A részletes szabályzási terv stratégiai környezeti hatásvizsgálatának keretében 
megvitatjuk a környezet jelenlegi állapotát a terv által felölelt területen, a terv 
jelentőségét és jellemzőit, a tervezett létesítmények hatásának jellemzőit a mikro- és 
makro-lokációt illetően, valamint a környezetvédelem más kérdéseit és gondjait a terv 
lehetséges környezeti hatásait megállapító követelményeknek megfelelően. 

3. A véghezvitt stratégiai környezeti hatásvizsgálatról Jelentés készül, mely magába 
foglalja a kötelező összetevőket, melyeket A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról 
szóló törvény 12. szakasza állapít meg 

            (SzK Hivatalos Lapja, 2004/135. szám).  
 A stratégiai környezeti hatásvizsgálat kötelező összetevői az alábbiak:  
 1. kiindulási alap 
 2. a stratégiai vizsgálat általános és külön céljait és az indikátorok megválasztása 
 3. a lehetséges hatások felbecslése, a kedvezőtlen hatások csökkentésére előirányzott intézkedések 
leírásával  
 4. a stratégiai környezeti hatásvizsgálatok elkészítésének irányelvei az alacsonyabb rangú  tervek 
esetében és a projektumok környezeti hatásvizsgálata  
            5. a Terv kivitelezésekor a környezet állapotának megfigyelését szabályzó program 
            6. a stratégiai környezeti hatásvizsgálatkor felhasznált módszerek és felmerült nehézségek 
bemutatása  
            7. a döntéshozatal módjának bemutatása, valamint a környezettel kapcsolatos kérdések tervbe való 
beépítési módjainak bemutatása, a Terv megválasztásának döntő okai, az egyes megoldások változatainak 
tekintetében, és a környezettel kapcsolatos kérdések Tervbe és Programba való beépítési módjának 
bemutatása   
 8. a stratégiai környezeti hatásvizsgálat kidolgozása alatt levont következtetéseknek a nyilvánosság 
számára érthető módon való bemutatása,  
 9. a stratégiai vizsgálattal kapcsolatos más, jelentős adatok  
 A stratégiai vizsgálat kiindulási alapjának keretében megállapítják a környezet és ennek 
összetevőinek jelenlegi állapotát (levegő, föld, felszíni vizek, zajszennyezés) a terv által felölelt területen.  
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Szükséges és fontos adatok hiányában célzott méréseket végeznek a törvénnyel összhangban.   
 

4. A stratégiai környezeti hatásvizsgálat elkészítésével TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI 
KV-t bízzuk meg. ' 

 A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló Jelentés elkészítésével több tudományban 
jártas szakembercsoportot bízunk meg, melyet a megfelelő licencekkel és 
felhatalmazásokkal rendelkező alkalmazottakból állítunk össze, a stratégiai 
hatásvizsgálat összetevőinek elemzésére szakképesített szervezetek vagy szakemberek 
esetleges bevonásával.  

 A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló Jelentés kidolgozásának határideje a Terv 
kidolgozásáról szóló határozat életbe lépésétől számított 60 nap.   

 A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló Jelentés kidolgozásához szükséges 
eszközöket Topolya községi költségvetéséből biztosítjuk.  

5. A terv elkészítésével megbízott szerv, vagyis az Építési Osztály biztosítja az érdekelt 
szervek és szervezetek részvételét, melyeknek érdekük fűződik a környezetvédelemre 
vonatkozó határozatok meghozatalához, A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló 
törvény 18. szakaszával összhangban (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135. szám) 

A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló Jelentés alkotórészét képezi a Topolya és 
Bajsa helységek szennyvíztisztító berendezését illető részletes szabályzási terv mellé csatolt 
iratanyagnak, s az említett terv javaslatával együtt közszemlére helyezik, 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. és 2009/81. 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 eljárásakor tekintetbe vette azon tényt, mely szerint a 
tervezett, jövőbeli fejlesztési terveket a környezeti hatásvizsgálatot elrendelő előírások szabályozzák, s 
megállapította hogy az említett Terv keretet képez a jövőbeli fejlesztési tervek jóváhagyásához, valamint 
hogy A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 5. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2004/135. szám) értelmében, stratégiai környezeti hatásvizsgálatra kötelezett.  
 A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 11. szakaszának 1. bekezdése alapján (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2004/135. szám) e végzés javaslatát véleményeztetés végett eljuttatják az Építési, 
Lakásügyi – Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Osztályhoz, valamint más 
érdekelt szervekhez és szervezetekhez. 
                               
                        az Osztály vezetője 
                                                                          Kiskároly Zoltán s.k.  
 
235. 

Az áruforgalom lebonyolításának feltételeiről, a szolgáltatások nyújtásáról, az áruforgalomról és 
ennek felügyeletéről szóló törvény 22. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1996/39; 1997/20; 1998/46; 
2001/34; 2002/80. és 2005/101. szám), Az áruforgalom lebonyolításának és szolgáltatások nyújtásának 
minimális műszaki feltételeiről szóló Szabályzat 27-33. szakasza (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. 
november 4-i ülésén meghozta az alábbi   
  

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

 
1. szakasz 

 

 A piaci és vásári áruforgalomról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/4; 
2004/15; 2007/7; 2008/14. ; 2010/2. és 2010/5. szám) 4. szakaszához újabb pont járul, mely így hangzik: 
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„11. PANNÓNIA 
Pannónián a piacot a Charles De Gaulle utcában, Pannónia Helyi Közösség otthona előtt tartják.” 

 

2. szakasz 
 

 A 6. szakaszhoz új fordulat járul, mely így hangzik:  
„Pannónián pénteken.” 

3. szakasz 
 

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

TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
Szám: 330-4/2010-I Fazekas Róbert 
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke   
 
236. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 22. szakasza 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62. szám) és Topolya község Statútuma 28. szakaszának 2. 
bekezdése, valamint ugyanezen Statútum 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a  2010. november 4-én 
tartott ülésén megerősítette az alábbi   

 

HATÁROZATI JAVASLATOT  
PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  
2011.01.01. ÉS 2020.12.31. KÖZÖTT KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Pannónia 
Helyi Közösségben 2011.01.01. és 2020.12.31. között, a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot 
vezetünk be. 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Pannónia Helyi Közösség területén vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi járulék pénzben fizetendő. 
4. szakasz 

 

 A helyi járulékot 12.000.000,00 dinár összértékben (a 2010. évi árak alapján), Pannónia Helyi 
Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be.  
 

5. szakasz 
 

 A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 
irányozzuk elő: 
- a vízvezeték- és az úthálózat újjáépítése és fenntartása …...................................... 30 % 
- a közérdekű épületek fenntartása ……...……………………………………….…..20% 
- a közvilágítás és ennek fenntartása ......................................................................... 10% 
- villanyáram-költségek ………………………………...............................................10% 
- a sport és művelődés fejlesztése ….……………………………….............................5% 
- polgári és sportegyesületek támogatása ………….......................................................3 % 
- sürgős intézkedések......................................................................................................5 % 
- környezetvédelem és hulladéklerakó..……………………………………………….4 % 
- a helyi közösség költségei és dolgozóinak bére .....................................................….8 % 
- a helyi közösség egyéb költségei …............................................................................5 %. 
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 Minden itt felsorolt, program által előirányzott, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek 
beérkezési arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 

 

6. szakasz 
 

 A helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik Pannónia Helyi Közösség területén állandó 
lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül az említett helyi közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt 
megvalósító, illetve e helyi közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, amennyiben a 
helyi járulék javít az ingatlan használati feltételein. 

 

7. szakasz 
 

 Az adóköteles személyek a helyi járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. 
szakaszában említett rendeltetésekre: 

- 3%-ot a nettó jövedelemből illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 
jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki fejlesztésből 
származó jövedelemből, 

- 6%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 
- 25 kg búza dinár ellenértékét, minden holdnyi művelhető föld után, mégpedig a folyó évben 

érvényes árak szerint, a mezőgazdasági termelők és a földek haszonélvezői esetében 
- 1%-ot a belföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben ezt az illető nyugdíjas önszántából aláírja.  

 

 8. szakasz 
 A helyi járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a 
kamatok felszámítására s a jelen határozat előírásaiban külön nem szabályozott, egyéb tárgyakra Az 
adótörvény adózási eljárást és adózási ügyvitelt szabályzó előírásai alkalmazandók. 
 

9. szakasz 
 

 Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget a helyi járulék időbeni befizetésének, ennek 
megfizettetésére kényszerítő eljárást indítanak. A kényszerítő eljárást illető kamatokra, költségekre és az 
önkéntes járulék megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló 
előírások érvényesek. 

10. szakasz 
 A helyi járuléknak előirányzott pénzeszközöket Pannónia Helyi Közösség számlájára kell befizetni, 
s melyet a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatósága szabadkai fiókintézete topolyai, 
kihelyezett irodájának külön számláján vezetnek. A helyi járulék elszámolásának, megfizettetésének és 
befizetésének felügyeletét az Adóhatóság végzi.  
 A helyi járulék összegének nyilvántartását a könyvelési előírások szerint kell vezetni. 
 

11. szakasz 
 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és vagyonra. 
 

12. szakasz 
 A helyi járulékból származó eszközöket a Helyi Közösség Tanácsa által meghozott, évi pénzügyi 
terv alapján használják fel. E tanács, a piaci feltételek függvényében, a pénzügyi tervvel módosíthatja az e 
határozat 5. szakaszában említett, előszámlázott összegeket. 
 

13. szakasz 
 A helyi járulék pénzügyi terve és programja felhasználására irányuló végrehajtás elrendelői a Helyi 
Közösség Tanácsának elnöke és titkára. 
 

14. szakasz 
 A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente jelentést készíteni a helyi járulék felhasználásáról, a 
Polgárok Gyűlése számára. 
 

15. szakasz 
 

 A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 
Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett program 
szerint. 
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16. szakasz 
 

 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról (SzK Hivatalos Lapja, 
2007/129. szám), valamint A helyi önkormányzatok támogatásáról (SzK Hivatalos Lapja, 2006/62. szám) 
szóló törvény előírásai alkalmazandók. 
 

17. szakasz 
 

 A Pannónia Helyi Közösség területére, 2011.01.01. és 2020.12.31. közötti időszakban kivetett helyi 
járulék bevezetéséről szóló határozatot a nagykorú lakosság népszavazás útján hozza meg, mely szavazást 
2010. november 22-től 28-ig tartják meg, az említett napokon, 7,00 és 20,00 óra között. 
 

18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe.   
 
TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-59/2010-V  Fazekas Róbert, s.k., 
Kelt: 2010.11.4.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya  elnöke 
 
237. 

A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 10. szakaszának 2. bekezdése (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 7. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) 
alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. november 4-i ülésen meghozta az alábbi 

 
H AT Á R O Z AT O T  

 

PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN TARTANDÓ 
NÉPSZAVAZÁS MEGHIRDETÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 

Ezennel népszavazást hirdetünk Pannónia Helyi Közösség területén, a polgárok akaratának 
kinyilvánítása érdekében, A Pannónia Helyi Közösség területére, 2011.01.01. és 2020.12.31. között 
kivetendő, helyi járulék bevezetéséről szóló határozati javaslat ügyében. 

A népszavazást 2010. november 22-től 28-ig, minden nap 7,00 és 20,00 óra között tartjuk Pannónia 
Helyi Közösség Charles de Gaulle u. sz.n. alatti helyiségében. 

 
2. szakasz 

 

 A népszavazás lebonyolításával megbízott szervek a népszavazás lebonyolításával megbított 
Választási Bizottság (a továbbiakban Bizottság) és a szavazóbizottság. 
 A Bizottságot a Községi Képviselő-testület külön végzése alakítja meg. 

 
3. szakasz 

 

 A jelen határozat 2. szakaszában szereplő Bizottság feladata az alábbi teendők ellátásából áll: 
- felügyel a népszavazás törvényes lebonyolítására, 
- gondoskodik a népszavazáshoz szükséges anyag biztosításáról, 
- előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét, 
- jelentést tesz a Községi Képviselő-testület előtt az említett népszavazás lebonyolításáról 
- egyéb teendőket végez az érvényben levő előírásokkal összhangban. 
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4. szakasz 
 

A szavazóbizottság lebonyolítja a szavazóhelyen történő szavazást, biztosítja a szavazás 
szabályosságát és titkosságát és megállapítja a szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményét, a Bizottság 
utasításaival összhangban. 

 
5. szakasz 

 

E határozat ennek meghozatala utáni napon emelkedik jogerőre, s megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:014-2/2010-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
238. 
 A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 13. szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 8. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete a 2010. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN  

2011.01.01. ÉS 2020.12.31. KÖZÖTT KIVETENDŐ HELYI JÁRULÉK  
BEVEZETÉSÉRŐL VALÓ NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL  

MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG ALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
Ezennel megalakítjuk A Pacsér Helyi Közösség területén 2011.01.01. és 2020.12.31. között 

kivetendő helyi járulék bevezetéséről való népszámlálás lebonyolításával megbízott bizottságot. (a 
továbbiakban: Bizottság). 

II. 
A Bizottságba az alábbiakat nevezzük ki: 
-elnökségre: Stajković Milen, Pannónia, Lenin park 1. sz. 
-tagságra: Guzina Zvezdan, Pannónia, Charles de Gaulle u. sz.n. .  
-tagságra: Lovas Tibor, Pannónia, Nagy József u. 34. sz.  
 

III. 
 

A Bizottság feladata az alábbi teendőkből áll:  
- gondoskodik a népszavazás törvényes lebonyolításáról, 
- gondoskodik a népszavazás lebonyolításához szükséges anyagról, 
- előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét,  
- jelentést tesz a Községi Képviselő-testületnek a népszavazás lebonyolításáról, 
- az érvényben levő előírások szerinti egyéb teendőket is ellát. 

 

IV. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-85/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.11.4.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya                     elnöke 
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239. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 22. szakasza 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62. szám) és Topolya község Statútuma 28. szakaszának 2. 
bekezdése, valamint ugyanezen Statútum 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. november 4-én 
tartott ülésén megerősítette az alábbi 

 

HATÁROZATI JAVASLATOT  
 

PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  
2011.01.01. ÉS 2020.12.31. KÖZÖTT KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

 A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Pacsér Helyi 
Közösségben 2011.01.01. és 2020.12.31. között, a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot vezetünk be. 
 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Pacsér Helyi Közösség területén vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi járulék pénzben fizetendő. 
 

4. szakasz 
 

 A helyi járulékot 95.000.000,00 dinár összértékben (a 2010. szeptemberi árak alapján), Pacsér Helyi 
Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be. 

 
5. szakasz 

 
 A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 
irányozzuk elő: 
 

- utak, határutak, járdák és közterületek építése és fenntartása ............................. 15 % (14.250.000,00) 
- a közvilágítás és ennek fenntartása ..................................................................... 25% (23.750.000,00)  
- épületek és vízvezeték kiépítése, fenntartása…………...……………………….20% (19.000.000,00) 
- a sport- és művelődési szervezetek, hitközösségek,  

tanintézmények, újszülöttek és nyugdíjasok 
támogatása….………………………………...................………………….......25% (23.750.000,00) 

- a helyi közösség működési költségei ...................................................……..….15 % (14.250.000,00) 
 

Minden itt felsorolt, program által előirányzott, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek 
beérkezési arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 

 
6. szakasz 

 

 A helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik Pacsér Helyi Közösség területén állandó 
lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül az említett helyi közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt 
megvalósító, illetve e helyi közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, amennyiben a 
helyi járulék javít az ingatlan használati feltételein. 

 
7. szakasz 

 

 Az adóköteles személyek a helyi járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. 
szakaszában említett rendeltetésekre: 
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- 4%-ot a nettó jövedelemből illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 
jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki fejlesztésből 
származó jövedelemből, 

- 6%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 
- 25 kg búza dinár ellenértékét, minden holdnyi művelhető föld után, mégpedig a folyó évben 

érvényes árak szerint, a mezőgazdasági termelők és a földek haszonélvezői esetében 
-     2%-ot a belföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben ezt az illető nyugdíjas önszántából aláírja. 

 
8. szakasz 

 

 A helyi járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a 
kamatok felszámítására s a jelen határozat előírásaiban külön nem szabályozott, egyéb tárgyakra Az 
adótörvény adózási eljárást és adózási ügyvitelt szabályzó előírásai alkalmazandók. 

 
9. szakasz 

 

 Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget a helyi járulék időbeni befizetésének, ennek 
megfizettetésére kényszerítő eljárást indítanak. A kényszerítő eljárást illető kamatokra, költségekre és az 
önkéntes járulék megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló 
előírások érvényesek. 

 
10. szakasz 

 

 A helyi járuléknak előirányzott pénzeszközöket Pacsér Helyi Közösség számlájára kell befizetni, s 
melyet a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatósága szabadkai fiókintézete topolyai, 
kihelyezett irodájának külön számláján vezetnek. A helyi járulék elszámolásának, megfizettetésének és 
befizetésének felügyeletét az Adóhatóság végzi. 
 A helyi járulék összegének nyilvántartását a könyvelési előírások szerint kell vezetni. 

 
11. szakasz 

 
 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és vagyonra. 

 
12. szakasz 

 

 A helyi járulékból származó eszközöket a Helyi Közösség Tanácsa által meghozott, évi pénzügyi 
terv alapján használják fel. E tanács, a piaci feltételek függvényében, a pénzügyi tervvel módosíthatja az e 
határozat 5. szakaszában említett, előszámlázott összegeket. 

 
13. szakasz 

 

 A helyi járulék pénzügyi terve és programja felhasználására irányuló végrehajtás elrendelői a Helyi 
Közösség Tanácsának elnöke és a Helyi Közösség Végrehajtó Tanácsának elnöke. 

 
14. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente jelentést készíteni a helyi járulék felhasználásáról, a 
Polgárok Gyűlése számára. 

 

15. szakasz 
 

 A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 
Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett program 
szerint. 

 

16. szakasz 
 

 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról (SzK Hivatalos Lapja, 
2007/129. szám), valamint A helyi önkormányzatok támogatásáról (SzK Hivatalos Lapja, 2006/62. szám) 
szóló törvény előírásai alkalmazandók. 



Број 8. 4.11.2010. СТРАНА   464. OLDAL 2010.11.4. 8. szám 

  
 
 

17. szakasz 
 

 A Pacsér Helyi Közösség területére, 2011.01.01. és 2020.12.31. közötti időszakban kivetett helyi 
járulék bevezetéséről szóló határozatot a nagykorú lakosság népszavazás útján hozza meg, mely szavazást 
2010. november 26-tól 2010. december 6-ig tartják meg, az említett napokon, 7,00 és 20,00 óra között. 
 

18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-62/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.11.4.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya  elnöke 
 
240. 

A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 10. szakaszának 2. bekezdése (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 7. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) 
alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. november 4-i ülésen meghozta az alábbi 

 
H AT Á R O Z AT O T  

 

PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN  
TARTANDÓ NÉPSZAVAZÁS MEGHIRDETÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 

Ezennel népszavazást hirdetünk Pacsér Helyi Közösség területén, a polgárok akaratának 
kinyilvánítása érdekében, A Pacsér Helyi Közösség területére, 2011.01.01. és 2020.12.31. között kivetendő, 
helyi járulék bevezetéséről szóló határozati javaslat ügyében. 

A népszavazást 2010. november 26-ától 2010. december 06-ig, minden nap 7,00 és 20,00 óra között 
tartjuk Pacsér Helyi Közösség Laza Kostić utca 2. szám alatti helyiségében. 

 

2. szakasz 
 

 A népszavazás lebonyolításával megbízott szervek a népszavazás lebonyolításával megbított 
Választási Bizottság (a továbbiakban Bizottság) és a szavazóbizottság. 
 A Bizottságot a Községi Képviselő-testület külön végzése alakítja meg. 

 
3. szakasz 

 

 A jelen határozat 2. szakaszában szereplő Bizottság feladata az alábbi teendők ellátásából áll: 
- felügyel a népszavazás törvényes lebonyolítására, 
- gondoskodik a népszavazáshoz szükséges anyag biztosításáról, 
- előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét, 
- jelentést tesz a Községi Képviselő-testület előtt az említett népszavazás lebonyolításáról 
- egyéb teendőket végez az érvényben levő előírásokkal összhangban. 
 

4. szakasz 
 

 A szavazóbizottság lebonyolítja a szavazóhelyen történő szavazást, biztosítja a szavazás 
szabályosságát és titkosságát és megállapítja a szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményét, a Bizottság 
utasításaival összhangban. 
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5. szakasz 
 

 E határozat ennek meghozatala utáni napon emelkedik jogerőre, s megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 014-3/2010-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
241. 

A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 13. szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 8. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete a 2010. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
 

A PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN  
2011.01.01. ÉS 2020.12.31. KÖZÖTT KIVETENDŐ HELYI JÁRULÉK  
BEVEZETÉSÉRŐL VALÓ NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL  

MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG ALAKÍTÁSÁRÓL  
 

I. 
 

Ezennel megalakítjuk A Pacsér Helyi Közösség területén 2011.01.01. és 2020.12.31. között 
kivetendő helyi járulék bevezetéséről való népszámlálás lebonyolításával megbízott bizottságot. (a 
továbbiakban: Bizottság). 

 
II. 

 

A Bizottságba az alábbiakat nevezzük ki: 
-elnökségre: Tari Nándor, Pacsér, Ivo Lola Ribar u. 20. sz. 
-tagságra: Živanović Velibor, Pacsér, Jovan Mikić u. 7. sz.  
-tagságra: Breznyák János, Pacsér, Jó Lajos u. 7. sz. 
 

III. 
 

A Bizottság feladata az alábbi teendőkből áll:  
- gondoskodik a népszavazás törvényes lebonyolításáról, 
- gondoskodik a népszavazás lebonyolításához szükséges anyagról, 
- előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét,  
- jelentést tesz a Községi Képviselő-testületnek a népszavazás lebonyolításáról, 
- az érvényben levő előírások szerinti egyéb teendőket is ellát.  
 

IV. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-86/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.11.4.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya                                                                               elnöke 
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242. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 22. szakasza 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2006/62. szám) és Topolya község Statútuma 28. szakaszának 2. 
bekezdése, valamint ugyanezen Statútum 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a  2010. november 4-én 
tartott ülésén megerősítette az alábbi  

 
H AT Á R O Z AT I  J AVA S L AT O T   

FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  
2011.01.01. ÉS 2020.12.31. KÖZÖTT KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Felsőroglatica Helyi 
Közösségben 2011.01.01. és 2020.12.31. között, a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot vezetünk be. 

 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Felsőroglatica Helyi Közösség területén vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 A helyi járulék pénzben fizetendő. 

 

4. szakasz 
 A helyi járulékot 12.000.000,00 dinár összértékben (a 2010. évi árak alapján), Felsőroglatica Helyi 
Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be. 

 

5. szakasz 
 A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 
irányozzuk elő: 
- a vízvezeték- és az úthálózat újjáépítése és fenntartása….......................................30% 
- a közérdekű épületek fenntartása ………………………………………….…........20% 
- a közvilágítás és ennek fenntartása...........................................................................10% 
- villanyáram-költségek ………………………………..............................................10% 
- a sport és művelődés fejlesztése ….………………………………............................5% 
- polgári és sportegyesületek támogatása……………...................................................3% 
- sürgős intézkedések.....................................................................................................5% 
- környezetvédelem és hulladéklerakó ......……………………………………............4% 
- a helyi közösség költségei és dolgozóinak bére...........................................................8% 
- a helyi közösség egyéb költségei……..........................................................................5%. 
 Minden itt felsorolt, program által előirányzott, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek 
beérkezési arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig.. 

 
6. szakasz 

 

 A helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik FelsőroglaticaHelyi Közösség területén 
állandó lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül az említett helyi közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt 
megvalósító, illetve e helyi közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, amennyiben a 
helyi járulék javít az ingatlan használati feltételein. 

 
7. szakasz 

 

 Az adóköteles személyek a helyi járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. 
szakaszában említett rendeltetésekre: 

- 4%-ot a nettó jövedelemből illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 
jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki fejlesztésből 
származó jövedelemből, 
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- 6%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 
- 20 kg búza dinár ellenértékét, minden holdnyi művelhető föld után, mégpedig a folyó évben 

érvényes árak szerint, a mezőgazdasági termelők és a földek haszonélvezői esetében. 
- 1%-ot a belföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben ezt az illető nyugdíjas önszántából aláírja. 

 
8. szakasz 

 

 A helyi járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a 
kamatok felszámítására s a jelen határozat előírásaiban külön nem szabályozott, egyéb tárgyakra Az 
adótörvény adózási eljárást és adózási ügyvitelt szabályzó előírásai alkalmazandók. 

 
9. szakasz 

 

 Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget a helyi járulék időbeni befizetésének, ennek 
megfizettetésére kényszerítő eljárást indítanak. A kényszerítő eljárást illető kamatokra, költségekre és az 
önkéntes járulék megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló 
előírások érvényesek. 

10. szakasz 
 

 A helyi járuléknak előirányzott pénzeszközöket Pannónia Helyi Közösség számlájára kell befizetni, 
s melyet a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatósága szabadkai fiókintézete topolyai, 
kihelyezett irodájának külön számláján vezetnek. A helyi járulék elszámolásának, megfizettetésének és 
befizetésének felügyeletét az Adóhatóság végzi. 
 A helyi járulék összegének nyilvántartását a könyvelési előírások szerint kell vezetni. 

 

11. szakasz 
 

 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és vagyonra. 
 

12. szakasz 
 

 A helyi járulékból származó eszközöket a Helyi Közösség Tanácsa által meghozott, évi pénzügyi 
terv alapján használják fel. E tanács, a piaci feltételek függvényében, a pénzügyi tervvel módosíthatja az e 
határozat 5. szakaszában említett, előszámlázott összegeket. 

 
13. szakasz 

 

 A helyi járulék pénzügyi terve és programja felhasználására irányuló végrehajtás elrendelői a Helyi 
Közösség Tanácsának elnöke. 

14. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente jelentést készíteni a helyi járulék felhasználásáról, a 
Polgárok Gyűlése számára. 

 15. szakasz 
 

 A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 
Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett program 
szerint. 

 

16. szakasz 
 

 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról (SzK Hivatalos Lapja, 
2007/129. szám), valamint A helyi önkormányzatok támogatásáról (SzK Hivatalos Lapja, 2006/62. szám) 
szóló törvény előírásai alkalmazandók. 

 
17. szakasz 

 
 A Pannónia Helyi Közösség területére, 2011.01.01. és 2020.12.31. közötti időszakban kivetett helyi 
járulék bevezetéséről szóló határozatot a nagykorú lakosság népszavazás útján hozza meg, mely szavazást 
2010. november 27. és 28-án tartják meg, 7,00 és 20,00 óra között. 
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18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-32/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.11.4.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 

243. 
A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 10. szakaszának 2. bekezdése (Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 7. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) 
alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. november 4-i ülésen meghozta az alábbi 

 

H AT Á R O Z AT O T  
 

FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN TARTANDÓ 
NÉPSZAVAZÁS MEGHIRDETÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 
 

 Ezennel népszavazást hirdetünk Pannónia Helyi Közösség területén, a polgárok akaratának 
kinyilvánítása érdekében, A Pannónia Helyi Közösség területére, 2011.01.01. és 2020.12.31. között 
kivetendő, helyi járulék bevezetéséről szóló határozati javaslat ügyében. 
 A népszavazást 2010. november 27-től 28-ig, 7,00 és 20,00 óra között tartjuk Felsőroglatica Helyi 
Közösség Dr Nenad Vunjak tér 1. sz. alatti helyiségében. 

 

2. szakasz 
 

 A népszavazás lebonyolításával megbízott szervek a népszavazás lebonyolításával megbított 
Választási Bizottság (a továbbiakban Bizottság) és a szavazóbizottság. 
 A Bizottságot a Községi Képviselő-testület külön végzése alakítja meg. 

 

3. szakasz 
 

 A jelen határozat 2. szakaszában szereplő Bizottság feladata az alábbi teendők ellátásából áll: 
- felügyel a népszavazás törvényes lebonyolítására, 
- gondoskodik a népszavazáshoz szükséges anyag biztosításáról, 
- előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét, 
- jelentést tesz a Községi Képviselő-testület előtt az említett népszavazás lebonyolításáról 
- egyéb teendőket végez az érvényben levő előírásokkal összhangban. 
 

4. szakasz 
 

 A szavazóbizottság lebonyolítja a szavazóhelyen történő szavazást, biztosítja a szavazás 
szabályosságát és titkosságát és megállapítja a szavazóhelyen lefolytatott szavazás eredményét, a Bizottság 
utasításaival összhangban. 

5. szakasz 
 

 E határozat ennek meghozatala utáni napon emelkedik jogerőre, s megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 014-4/2010-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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244. 

 
A népszavazásról és polgári kezdeményezésről szóló törvény 13. szakasza (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 1994/48. és 1998/11. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 8. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete a 2010. november 4-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T 

 
A FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN  

2011.01.01. ÉS 2020.12.31. KÖZÖTT KIVETENDŐ HELYI JÁRULÉK  
BEVEZETÉSÉRŐL VALÓ NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL  

MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG ALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megalakítjuk A Felsőroglatica Helyi Közösség területén 2011.01.01. és 2020.12.31. között 
kivetendő helyi járulék bevezetéséről való népszámlálás lebonyolításával megbízott bizottságot. (a 
továbbiakban: Bizottság). 

II. 

 

A Bizottságba az alábbiakat nevezzük ki: 
- elnökségre: Dragović Gradimir, Felsőroglatica, Kosmaj u. 11. sz.  
- tagságra: Pešut Svetislav, Felsőroglatica, Kosmaj u. 22. sz. 
- tagságra: Marić Saša, Felsőroglatica, Kosmaj u. 45. sz. 

 
III. 

 
A Bizottság feladata az alábbi teendőkből áll:  
- gondoskodik a népszavazás törvényes lebonyolításáról, 
- gondoskodik a népszavazás lebonyolításához szükséges anyagról, 
- előírja a népszavazás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményét,  
- jelentést tesz a Községi Képviselő-testületnek a népszavazás lebonyolításáról, 
- az érvényben levő előírások szerinti egyéb teendőket is ellát. 

 
IV. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában 

 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI   
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-87/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.11.4.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya                                                                                     elnöke 
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245. 
Az egészségvédelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2005/107. 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; 2009/1. és 2010/6. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. november 
4-i ülésén meghozta az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 

A TOPOLYAI DR HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ  
IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 Dr SZAKMÁNY MAJOR EDIT, szakirányú gyermekorvos, topolyai lakost ezennel felmentjük a 
topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatói tisztjéből, 2010. december 20-i hatállyal, megbízatásának 
letelte miatt. 

 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-88/2010-V Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
 
246. 

Az egészségvédelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2005/107. 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; 2009/1. és 2010/6. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. november 
4-i ülésén meghozta az alábbi  

 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI DR HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ  
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I. 
 

 Dr AGYÁNSZKI JÁNOS, általános szakorvos, Topolya, Csáky Lajos u. 20. sz. alatti lakost ezennel 
kinevezzük a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatójává, 2010. december од 21-i hatállyal, 4 éves 
megbízatásra.  

 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-89/2010-V Fazekas Róbert s.k.  
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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247. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), 

Topolya Község Statútuma 46. szakasza és 48. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15;  2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. november 4-i  
ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK 
VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ, 2011. ÉVI PROGRAM 

ELKÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Ezennel megalakul a Topolya Község Területén Levő Mezőgazdasági Földterületek Védelmére, 
Rendezésére és Használatára Vonatkozó, 2011. Évi Program Elkészítésével Megbízott Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság). 
 

II. 
 

 A Bizottságot az elnök és hat tag alkotja: 
 1. Csorba Ottó, mezőgazdasági mérnök – elnök, Gunaras, Ady Endre u. 19. sz.;  

2. Balanyi János, okl. földmérő mérnök – tag, Topolya, Georgi Dimitrov u. 5. sz.; 
 3. Nenadić Olivera, okl. jogász – tag, Topolya, Vojvoda Mišić u. 5. sz.; 
 4. Kljajić Dragan, okl. mezőgazdasági mérnök – tag, Topolya, Duna u. 6.sz; 
 5. Nagy Ottó, okl. mezőgazdasági mérnök – tag, Pacsér, Duna u. 21. sz; 

6. Dudić Branko, okl. mezőgazdasági mérnök – tag, Topolya, Gombos János u. 19. sz; 
 7. Bilić Vesna, okl. mezőgazdasági mérnök – tag, Topolya, Táncsics Mihály u. 10. sz.. 
 

III. 
 

E Bizottság feladata a mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi 
program javaslatának elkészítése, mellyel megállapítják a 2011-ben végzendő munkálatok fajtáit és 
mértékét, ezenkívül a munkálatok végzésének és az eszközök befektetésének ütemezését, különösképpen 
pedig az állami tulajdonban álló, mezőgazdasági földekre vonatkozó adatok megállapítása, a Földtörvény  
60. szakaszának 6. bekezdésének (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62; 2008/65. és 2009/41. szám) alapján, 
valamint a Földtörvény 60. szakaszának 3. bekezdésében említett Bizottság véleményének megszerzése. 
 A Bizottság köteles legkésőbb 2011. március 01-ig eljuttatni a jelen pont előző bekezdésében 
említett Éves terv javaslatát, a Földtörvény 60. szakaszának 3. bekezdésében említett Bizottság 
véleményével együtt eljuttatni a Községi Közigazgatási Hivatalhoz, mégpedig a Mezőgazdasági, 
Erdőgazdasági és Vízgazdasági Minisztérium e programot illető jóváhagyásának elnyerése végett. 

 
IV. 

 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-90/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke  
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248. 
Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. 

szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Lapja, 2007/129. 
szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 
2009/1. és 2010/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2010. november 4-i ülésén 
meghozta az alábbi   

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 Ezennel felmentjük Makai Slavica, szabó, Topolya, Szent István u. 48. sz. alatti lakost, a topolyai 
Sinkovics József Műszaki Középiskola szülők soraiból való, iskolaszéki tagsága alól 2010. november 4-i 
hatállyal, az említett igazgatási szervbe való kinevezése jogalapjának megszűnte miatt.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-80/2010-V-1 Fazekas Róbert sk. 
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
249. 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72. 
szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Lapja, 2007/129. 
szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 
2009/1. és 2010/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2010. novemer 4-i ülésén 
meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Ezennel kinevezzük Horvát Ildikó, élelmiszeripari eladó, Topolya, Munkabrigádok u. 26. sz. alatti 
lakost a topolyai Sinkovits József Műszaki Középiskola iskolaszékének szülők soraiból származó tagjává, 
2010.november 5-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig terjedő időszakra.  

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-80/2010-V-2 Fazekas Róbert sk. 
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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250. 
 Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2007/29. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 
2010. november 4-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY  
IGAZGATÓ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Ezennel felmentjük Čalović Slađana, háztartásbeli, Topolya, Petőfi Sándor u. 19. sz. alatti lakost, a 
topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény szülők sorából származó, igazgató bizottsági tagsága alól, 2010. 
november 4-i hatállyal, az igazgatási szervbe való kinevezése jogalapjának megszűnte miatt. 
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-82/2010-V-1 Fazekas Róbert sk. 
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
251. 
 Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2007/29. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 
2010. november 4-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY  
IGAZGATÓ BIZOTTSÁGI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Ezennel kinevezzük Žigić Vesna, óvónő, Krivaja, Nikola Tesla u. 4. sz. alatti lakost a topolyai 
Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény szülők soraiból való igazgató bizottsági tagjává, 2010. november 5-i 
hatállyal, az Igazgató Bizottság megbízatásának lejártáig terjedő időszakra.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-82/2010-V-2 Fazekas Róbert sk. 
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület 
Topolya              elnöke 
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252. 
 Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 34. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72. 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; 2009/1. és 2010/6. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a 2010. 
november 4-i ülésén meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY ALAPSZABÁLYÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

 Jóváhagyjuk a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Alapszabályát melyet a Bambi 
Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgató Bizottsága hozott, annak 2010.09.10-i ülésén 369-02/05-10. szám 
alatt. 
 

 II.  
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 022-9/2010-V Fazekas Róbert s.k. 
Kelt: 2010.11.4. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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