
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 

 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

 

 TOPOLYA KÖZSÉG 

 

 HIVATALOS 
LAPJA 

 

Број 3  – Година XXXXIII 
6. април 2011. г., Бачка Топола 

 XXXXIII. Évfolyam – 3. szám 
Topolya, 2011. április 6.  

 



Број 3. 06.04.2011. СТРАНА    82. OLDAL 2011.04.06. 3. szám 

 
 

 

 

26. 

 A községi közigazgatási térítésről szóló határozat 12. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2009/5; 2009/12. és 2011/2. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa a 2011. április 5-i 

ülésén megállapította    

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI TÉRÍTÉS DÍJAZÁSÁNAK  

ÖSSZHANGBA HOZOTT, DINÁR ÉRTÉKŰ ÖSSZEGEIT  
 

I. 

 A községi közigazgatási térítés dinár értékű összegeit A községi közigazgatási térítésről szóló 

községi határozat írja elő A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáért felszámított térítések díjcsoportja – 

részben, s mely A községi közigazgatási térítésről szóló határozat alkotórészét képezi (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2009/5; 2009/12. és 2011/2. szám), s melyeket ezennel összhangba hozzuk a létfenntartási 

költségek növekedésének mértékével, melyet a Köztársasági Statisztikai Intézet szolgáltatott, a 2009. 

áprilisa és 2010. decembere közötti időszakra, úgyhogy ezek után így hangzik:   

A térítés összhangba hozott, dinár értékű összegei 

1. díjtétel 
     1. Aktusok, okiratok másolatára illetve átiratok hitelesítésére, 

ha e határozatban nincs másként előírva, az eredeti fél ívenkénti 

szövegére 

110 

      2. Aktusok illetve okiratok átiratára, melyeket az illető szerv, 

az ügyfél igénylésére, idegen nyelven állít ki, az eredeti fél 

ívenkénti szövegére 

110 

2. díjtétel 
1. Mindenfajta aláírás hitelesítésére, ha a jelen határozat 

másként nem rendelkezik 

140 

2. A kézirat eredetiségének hitelesítése (az eredeti fél 

ívenkénti egységeire) 

140 

3. Aláírások hitelesítése vagy kéziratok eredetiségének 

hitelesítése céljából való terepi kiszállásra 

290 

4. Felhatalmazások hitelesítésére, ha a jelen határozat 

másként nem rendelkezik 

170 

5. Fordítás hitelesítésére:  

1) ha az eredeti szöveg legfeljebb 100 szót tartalmaz 140 
2) ha az eredeti szövege több mint 100 szót tartalmaz, a jelen szakasz 1. 

pontjában szereplő térítés mellett, minden megkezdett fél ívre 
170 

3. díjtétel 
1. Az okiratok átnézése a szervnél, minden megkezdett órára 60 

2. Levéltári anyagba való betekintésre 110 

3. Épület etázsolási tervéről készült, hitelesített fénymásolat 

levéltárból való kiadására 

690 

4. A tervezési iratanyag hitelesített fénymásolatának 

levéltárból való kiadására 

2.300 

5. A levéltári anyag egyéb okiratairól készült, hitelesített 

fénymásolat kiadására 

170 

4. díjtétel 
1. A Községi Közigazgatási Hivatal épülete vagy az anyakönyvi körzetek központi 

helyiségében való házasságkötésre:  

- munkaidőn kívül  920 

      2. A Múzeum dísztermében való házasságkötés 3.460 

     З. Az anyakönyvvezető terepi kiszállása 6.910 

- idős, beteg személyek esetében 170 
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5. díjtétel 
1. Anyakönyvi bizonylat kibocsátására 230 

2. Az anyakönyvből megállapított szabad családi állapotról 

szóló, külföldi használat végetti bizonylatra 

1.150 

3. Anyakönyvi kivonatokra, mégpedig:  

- belföldi űrlapon 110 

- külföldi felhasználásra 1.150 

4. Felhatalmazottak általi házasságkötésről szóló végzés 

meghozatala  

580 

5. Anyakönyvi névváltoztatásról szóló végzés meghozatala 230 

6. díjtétel 
A Községi Közigazgatási Hivatal vagy egyéb illetékes szerv 

bizottságának, ügyfél által igényelt helyszíni kiszállására, Topolya 

község területén 

1.150 

7. díjtétel 
Létesítmény besorolásáról szóló végzés esetében: 

- hétvégi házra, lakásra  920 

- kiadó szobára 580 

8. díjtétel 
1. A hatásvizsgálat szükségességének megállapítására 

benyújtott igénylésre 

350 

2. A hatástanulmány terjedelmének és tartalmának 

meghatározására benyújtott igénylésre 

350 

3. A hatástanulmány jóváhagyásának igénylésére: 

- 100 m
2
 – ig

 
2.880 

- 100 m
2
 és 1000 m

2
 között

 
5.760 

- több mint 1000 m
2
 –re

 
9.220 

4. A fennálló állapotról készített hatástanulmány jóváhagyásának igénylésére: 

- 100 m
2
 – ig

 
2.300 

- 100 m
2
 és 1000 m

2
 között

 
4.610 

- több mint 1000 m
2
 –re

 
8.060 

5. A hatástanulmány naprakészségének frissítésére, mégpedig: 

1) a hatástanulmány terjedelmének és tartalmának 

meghatározására benyújtott igénylésre 

350 

2) a hatástanulmány jóváhagyásának igénylésére: 

- 100 m
2
 – ig

 
690 

- 100 m
2
 és 1000 m

2
 között

 
1.380 

- több mint 1000 m
2
 –re

 
2.760 

9. díjtétel 
1 A lokációról szóló tájékoztatás kiadására: 

 - természetes személyeknek  230 

 - jogi személyeknek  580 

2 Az urbanisztikai projektum és az urbanisztikai terv összhangját igazoló bizonylat kiadására: 

 - természetes személyeknek  230 

 - jogi személyeknek  580 

3 A főterv és a lokációs (elvi) engedély összhangját igazoló bizonylat kiadására: 

 - természetes személyeknek  460 

 - jogi személyeknek  1.150 

4 Az urbanisztikai főtervek sokszorosítására, hitelesítésére és átengedésére a tényleges 

költségeket kell megtéríteni, egy igénylés térítése pedig: 

 - természetes személyeknek  110 

 - jogi személyeknek  350 
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5 Lokációs (elvi) engedély kiadására: 

 - természetes személyeknek  1.150 

 - jogi személyeknek  3.460 

6 Építési engedély kiadására: 

 1) természetes személy igénylésére: 

 - lakó- és melléképületre  580 

 - gazdasági épületre 690 

 - üzleti épületre 1.150 

 2) jogi személy igénylésére: 

 - lakó- és melléképületre  1.150 

 - gazdasági épületre 2.300 

 - üzleti épületre 3.460 

7 Ideiglenes építési engedély kiadására: 2.880      

8 Az építési engedély-kötelezettség alól mentesített munkálatok megkezdésére:    

 1) melléképületekre 460    

 2) az épületek befektetés szintű karbantartására  460    

 3) átépítésre és újjáépítésre 460    

 4) az épület rendeltetésének módosítására:    

 - munkálatok kivitelezése nélkül 350    

 - munkálatok kivitelezésével 580    

9 Használatbavételi engedély kiadására: 

 1) lakóépületek esetén: 

 
- 200m

2 
alapterületig 460 

 
- 200-tól 500m

2
 alapterületig 690 

 
- 500m

2
 feletti alapterületig 920 

 2) üzleti épületek esetén 

 
- 200m

2 
alapterületig 1.150 

 
- 200-tól 500m

2
 alapterületig 1.840 

 
- 500m

2
 feletti alapterületig 2.300 

 Az említett összegekhez az illető épület előszámlázott értékének 0,05%-át kitevő térítés járul. 

10 Bontási engedély kiadására: 

 - természetes személyeknek  580 

 - jogi személyeknek  1.150 

11 A szintezési tanulmány (elaborátum) bizonylatának kiadására 1.150 

12  Utólagos építési engedély kiadására  (legalizáció - törvényesítés) 

 1) temészetes személyeknek  

 - családi lakóépület 100 m
2
 alapterületig, és 100  m

2 

alapterületnél nagyobb lakóépület, egy lakással 

460 

 - lakóépület több lakással 690 

 - lakó és üzleti épület 920 

 - üzleti épület 1.150 

 - gyárépület 1.380 

 2) jogi személyeknek  

 - családi lakóépület 100 m
2
 alapterületig, és 100  m

2 

alapterületnél nagyobb lakóépület, egy lakással 

3.460 

 - lakóépület több lakással 4.030 

 - lakó és üzleti épület 4.610 

 - üzleti épület 5.180 
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 - gyárépület 5.760 

13 Utólagos végzés kibocsátására, melléképületek építéséről 

 - természetes személyeknek 350 

 - jogi személyeknek 2.300 

14 Építési engedély utólagos kiadása épületek kivitelezési munkálataira, melyekre a korábbi 

előírások szerinti engedélyt adtak ki, s melyeknél eltértek a kiadott építési engedélytől: 

 - természetes személyeknek  580 

 - jogi személyeknek  1.150 

10. díjtétel 
A kötelező térítés megfizetésére felszólító figyelmeztetés kiadására 110 

II. 

  A községi közigazgatási térítés díjazásának összhangba hozott, jelen aktus I. pontjában 

szereplő, dinár értékű összegeinek alkalmazása, e díjazásnak Topolya Község Hivatalos Lapjában való 

megjelenésétől számított nyolcadik naptól esedékes.  

TOPOLYA 

KÖZSÉGI TANÁCSA 

Szám: 434-22/2011-V 

Kelt: 2011.04.5.                                                                         Bábi Attila sk. 

Topolya                                                                                               községi elnök  

 

27. 

 

 A községi közigazgatási illetékről szóló határozat 18. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2009/5 és 2011/2. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén 

megállapította 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉK DÍJAZÁSÁNAK  

ÖSSZHANGBA HOZOTT, DINÁR ÉRTÉKŰ ÖSSZEGEIT 
 

I. 

 A községi közigazgatási illeték dinár értékű összegeit A községi közigazgatási illetékről szóló 

községi határozat írja elő A Községi Közigazgatási Hivatal munkájáért felszámított illetékek díjcsoportja – 

részben, s mely A községi közigazgatási illetékről szóló határozat alkotórészét képezi (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2009/5. és 2011/2. szám), s melyeket ezennel összhangba hozzuk a létfenntartási költségek 

növekedésének mértékével, melyet a Köztársasági Statisztikai Intézet szolgáltatott, a 2009. áprilisa és 2010. 

decembere közötti időszakra, úgyhogy ezek után így hangzik: 

Az illeték összhangba hozott, dinár értékű összegei 

1. díjtétel 
1. Igénylésre, kérvényre, indítványra, bejelentésre és egyéb 

beadványra, ha e határozatban nincs másként előírva 

110 
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2. Írásbeli kérvény, kereset, nyilatkozat, felhatalmazás, indítvány, 

bejelentés és egyéb beadvány (űrlapok és hasonlók) 

kidolgozására, ha e határozatban nincs másként előírva 

170 

3. Külföldre szóló (többnyelvű, garancialevél- és vízumkérelmi) 

űrlapoknak, gépjárművek adásvételéről szóló szerződések 

űrlapjának és egyéb űrlapoknak  az ügyfél igénylésére történő 

kitöltésére 

140 

4. A községi előírások értelmezésének, magyarázatának illetve 

alkalmazása véleményezésének igénylésére 

580 

2. díjtétel 
Minden végzésre, amelyet a Községi Közigazgatás hoz meg, ha e 

díjszabásban nincs másként előírva 

290 

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

benyújtott folyamodvány, ha e határozatban nincs másként 

előírva 

170 

2. A benyújtott, rendkívüli jogorvoslatra 920 

4. díjtétel 
1. Bizonylatok, nyugták nyilvántartás alapján történő kiadása (a 

KET 161. sz.), ha e határozatban nincs másként előírva 

170 

2.  A lebonyolított eljárás alapján eszközölt bizonylat kiadása  

(KET 162. szakasz), ha e határozatban nincs másként előírva 

200 

5. díjtétel 
A kötelező illeték megfizetésére felszólító figyelmeztetés kiadására 110 

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

személy kiköltöztetésének igénylése 

580 

2. A lakást vagy közös helyiséget jogalap nélkül használó 

személy kiköltöztetésére hozott végzés 

920 

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

közterület-foglalásra feljogosító engedély 

580 

2. Ideiglenes építmények (pultok, asztalok, fagylaltgépek, 

pattogatottkukorica-árusítók, stb.) felállításával való 

közterület-foglalásra feljogosító engedély 

580 

3. Építőanyaggal való közterület-foglalásra feljogosító engedély 580 

4. Sörkert kihelyezésére feljogosító engedély  580 

5. Közterület felbontásának jóváhagyása 580 

6. Fakivágás és –nyesés jóváhagyása 350 

7. Vendéglátóhelyek nyitva tartásának meghosszabbítására 

vonatkozó engedély kiadása 

1150 

8. Reklámok, cégjelzések kihelyezésének engedélyezése  580 

8. díjtétel 
A menetrendszerű (helyi) utas-szállítás menetrendjének 

hitelesítésére 

580 

9. díjtétel 
1. Vízgazdálkodási és egyéb feltételeket megállapító, és 

vízgazdálkodási és egyéb jóváhagyást tartalmazó aktusok 

meghozataláért 

580 

2. Mezőgazdasági földterület rendeltetésének 

megváltoztatásából és ennek nem mezőgazdasági célú 

felhasználásából eredő kötelezettségeket szabályozó végzés 

meghozatalára 

580 
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3. Önálló vállalkozás üzleti helyisége környezetvédelmi 

feltételeknek való megfelelésének megállapításakor hozott 

végzésért 

580 

10. díjtétel 
A polgároknak való jogsegélynyújtás  

II. 

 A községi közigazgatási illeték díjazásának összhangba hozott, jelen aktus I. pontjában 

szereplő, dinár értékű összegeinek alkalmazása, e díjazásnak Topolya Község Hivatalos Lapjában 

való megjelenésétől számított nyolcadik naptól esedékes.  

 

TOPOLYA  

KÖZSÉGI TANÁCSA 

Szám: 434-23/2011-V 

Kelt: 2011.04.5.                                                                                              Bábi Attila sk.                             

Topolya                                                                                                     községi elnök  

 

 

 

 

 

Кiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős                   
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dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya 

község Hivatalos Lapjára”.. 
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