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29. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 

2007/129. szám) és Topolya község Statútuma  42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Képvsielő-testülete, a 2011. április 28-
i ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL  

 

1. szakasz 
 

 A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2009/5. szám) 3. szakaszának 2.bekezdésében, a mondat végi pont helyett vessző következik, s az 
alábbi szöveg kerül beiktatásra: „mely a meghozatalától számított 15 napon belül megjelenik Topolya 
Község Hivatalos Lapjában.“ 
 

2. szakasz 
 

 A 4. szakasz 2. bekezdése módosul és ezentúl így hangzik:  
 „E pecsét kör alakú, 40 mm átmérőjű, a helyi közösség nevének cirill betűs feliratát, emellett 
magyar, ruszin és szlovák nyelvű feliratát tartalmazza, az e nyelveknek megfelelő helyesírás szerint.“ 

Az eddigi 3. és 4. bekezdés törlendő.  
 

3. szakasz 
 

 A 13. szakasz 7. bekezdésében a mondat végi pont helyett vessző áll, s mely után az alábbi szöveg 
következik: „mely az ennek meghozatalától számított 15 napon belül megjelenik Topolya Község 
Hivatalos Lapjában.“ 
 

4. szakasz 
 

 A 22. szakaszhoz 5. bekezdés járul, mely így hangzik: 
 „A választások lebonyolításával megbízott szerv kinevezéséről szóló végzések Topolya Község 
Hivatalos Lapjában jelennek meg, az ezek meghozatalától számított 5 napon belül.”  
 

5. szakasz 
 

 A 24. szakasz 10. fordulatának végén törlendő az „és” szó, s 11. fordulat következik, mely így 
hangzik:  
 „A választások végeredménye megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, az eredmények 
megállapításától számított 5 napon belül, és” ... 
 

6. szakasz 
 

 A 39. szakaszhoz 2. bekezdés járul, mely így hangzik: 
 „Amennyiben a Helyi Közösség Tanácsa nem nyújtja be a Községi Tanácsnak a jelen szakasz 1. 
bekezdésében említett jelentéseket, a költségvetés végrehajtásának utalványozója megszakítja az összegek 
átutalását a felhasználó részére“. 
 Az eddigi 2. bekezdés 3. bekezdés válik.  
  

7. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép életbe. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-32/2011-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2011.04.28. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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30. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 12. pontja  (SzK Hivatalos Lapja, 
2007/129. szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 13. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) valamint Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat  11. szakaszának 
2. és  3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-
testülete, a 2011. április 28-i ülésén meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T   
 

TOPOLYA KÖZSÉGI TANÁCSTAGJÁNAK  
FELMENTÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 Ezennel felmentjük Fábrik Attila, Bácskossuthfalva, Perdó Völgy 14. sz. alatti lakost, a Községi 
Tanácsban betöltött tagsága alól, benyújtott lemondása miatt, 2011.04.28-i hatállyal.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-19/2011-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2011.04.28. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
31. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 12. pontja és 45. szakaszának 1. pontja 
(SzK Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 13. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) valamint Topolya Községi Tanácsáról szóló 
határozat  8. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) alapján, Topolya 
Községi Képviselő-testülete, a 2011. április 28-i ülésén meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T   
 

TOPOLYA KÖZSÉGI TANÁCSTAGJÁNAK  
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

 
 

I. 
 

 Ezennel megválasztjuk Szigeti Boglárka, szakmai közgazdász, Bácskossuthfalva, Kossuth Lajos u. 
34. szám alatti lakost a Községi Tanács tagjává,  a Községi Tanács megbízatásának leteltéig terjedő 
időszakra,  2011.04.29-i hatállyal.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-21/2011-V Fazekas Róbert sk.  
Kelt: 2011.04.28. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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32. 
A környezetvédelmi törvény 100. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135. és 

2009/36. valamint 2009/72. szám), Topolya Község Környezetvédelmi Alapja alapítói határozatának 4. 
szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/3. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 
7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám), alapján, a 
Környezetvédelmi és Területi Tervezési Minisztérium 401-00-124/2011-01. sz. 2011.04.14-i 
jóváhagyásával, Topolya Községi Tanácsa a 2011.04.8-án tartott 48. ülésén meghozta az alábbi 

  
P R O G R A M O T  

 
Topolya Község Környezetvédelmi Alapja eszközeinek  

2011. évi felhasználásáról 
 

I. 
 

E Programmal megállapítjuk a környezet védelmét és előmozdítását illető teendőkre fordítandó, 
2011. folyamán előirányzott bevételeket. 

A program megvalósítására Topolya község 2011. évi költségvetéséről szóló határozatban 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/10. szám) 5.823.942,00 dinár  értékben irányoztak elő eszközöket, 
mégpedig Topolya Község Környezetvédelmi Alapja 3.300.000,00 dinárnyi vagyona és az előző évből 
áthozott 2.523.942,00 dinár által, melyet Topolya község 2010. évi Zárszámadása állapít meg, s ezek után 
mérlegelésre kerül a 2011. évi községi költségvetésről szóló határozat megfelelő helyrendjén. 

 
A tervezett eszközök pénzügyi összetétele az alábbiak szerint alakul: 
− környezetvédelemre és ennek előmozdítására felszámított térítés          900.000,00 dinár 
                                                                                                                                 
− környezetszennyezésért felszámított térítés                                               2.400.000,00 dinár 

  
             -     előző évi, felhasználatlan eszközök                                                   2.523.942,00 dinár 

 
II. 

 
A tárgyalt program I. pontjának 2. bekezdésében szereplő eszközök az alábbiakra használatosak: 

 
1. A környezet állapotának figyelemmel kísérését célzó programok és projektumok (monitoring) 

300.000,00 dinár értékben. 
2011-re a környezet állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel kísérését terveztük, a 

Környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz) s más külön törvényekkel összhangban, az alábbiak szerint: 
 -légszennyezettség és pollenszennyezettség, 
 -felszíni vizek és a víztározók iszapjának szennyezettsége,  
 -városi zajszennyezés, 
 -talajszennyezés ellenőrzése. 
Az említett ellenőrzések megvalósítására és az állapotok figyelemmel kísérésére szerződéseket 

kötünk felhatalmazott, szakmai és tudományos szervezetekkel és intézményekkel, a megfelelő eljárás 
lebonyolítását követően. 
 

2. Topolya község természetvédelmi övezeteinek védelmét és fejlesztését előirányzó programok, 
523.942,00 dinár értékben. 

Ezen eszközöket a Topolya község területén levő természetvédelmi övezetek védelmére, 
fejlesztésére és előmozdítására használjuk, ezek megőrzését lehetővé tevő módon, az alábbiak szerint: 
 
 - A természetvédelmi parkok (Pannónia, Krivaja, Topolya) kezelését szabályzó program 

intézkedéseinek társtámogatása, valamint a védett, Természetvédelmi Park által felölelt területen 
végzett egyéb tevékenységek társtámogatása, 

 - a természeti ritkaságok védelmének társtámogatása. 
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2011-re a természetvédelmi övezetek védelme végett intézkedéseket irányzunk elő, melyek 
pénzügyi támogatása a pénzügyi lehetőségektől függ, ezen eszközök ellenőrzése és felügyelete mellett. 

3. Hulladékkezelés 3.000.000,00 dinár értékben. 
Pénzügyi és szakmai segítségnyújtást irányoztunk elő a projektumokra, programokra, A 

hulladékkezelésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, a helyi önkormányzat illetőségére való 
tekintettel, mégpedig az alábbiak szerint: 
 -regionális hulladéklerakó, 
 -a hulladéklerakók területének helyreállítása, 
 -a törvénytelen hulladéklerakók felszámolásában való részvétel, 
 -a helyi hulladékkezelési terv javaslatának elkészítése, 
 -a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése, 

            -a háztartások konténerekkel vagy más alkalmas tárolókkal való ellátása, a hulladék tárolása végett, 
          -az előző évben kötött szerződések által bevezetett programok és projektumok támasztotta 

kötelezettségek. 
4. Az ösztönző, megelőzés szintű és helyreállítást célzó programok, projektumok és 

tevékenységek, 1.000.000,00 dinár értékben  
Pénzügyi és szakmai segítségnyújtást irányoztunk elő a projektumokra, programokra az alábbiak 

szerint: 
− a környezetvédelmi zöldfelületek megőrzése és előmozdítása Topolya község területén,  
− gyomnövények (parlagfű) terjedésének meggátlása Topolya község városias részein, 
− a környezetszennyezők kataszterének kidolgozása Topolya község területén, 
− a zöldfelületek kataszterének kidolgozása, 
− a környezetvédelem területét célzó programok és projektumok – hazai és nemzetközi 

pályázatok, 
− a balesetek elleni védelmi terv kidolgozásában való részvétel, 
− a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és 
− más ösztönző, megelőző valamint helyreállító programok és projektumok melyek 

megvalósítására szükség merül fel.  
Az említett tevékenységek megvalósítása érdekében szerződéseket kötünk felhatalmazott, szakmai 

és tudományos szervezetekkel és intézményekkel a megfelelő eljárás lebonyolítását követően.   
E programok és projektumok megvalósítása a civil szervezetek iránti kötelezettségekkel és 

végzésekkel összhangban történhet.  
5. Oktatási tevékenységek és a környezetvédelem szükségességéről alkotott tudat erősítése, 

valamint a környezet állapotáról való tájékoztatás és adatok közzététele, 1.000.000,00 dinár értékben.  
Az oktatás szintjének emelése, a környezetvédelemről alkotott tudat és ennek népszerűsítése 

végett, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának környezetvédelemmel megbízott osztálya önállóan 
vagy más jogalanyokkal együttműködve előadásokat, szemináriumokat, tribünöket, összejöveteleket 
szervez vagy ezeken részt vesz, s melyek témája a környezet védelme és előmozdítása, emellett a fontos 
évfordulók, események megünneplése mint például: 

-a Föld napja, 
-környezetvédelmi világnap, 
-ökológiai vásár, 
-egyéb jeles napok és események. 
Előirányoztuk a civil szervezetek projektumainak – programjainak társtámogatását is. 
Ezen eszközökből oktatási vagy más tevékenységeket társtámogatunk, mely tevékenységek 

hozzájárulnak a környezet védelme és előmozdítása szükségességére irányuló tudat erősödéséhez. A 
társtámogatott tevékenységek közé tartozik a környezet állapotára vonatkozó tájékoztatás és ezen állapot 
adatainak közzététele. 

 A környezet állapotáról való tájékoztatás és ezen adatok közzététele. 
  A nyilvánosság rendszeres, idejekorán való, teljes és tényszerű tájékoztatása a környezet 

állapotáról, a Községi Közigazgatási Hivatal munkájának nyilvánossága és a környezettudat erősítése 
folytatódik, csakúgy mint a Községi Közigazgatási Hivatal világhálós bemutatójának megújítása. 
Ugyanakkor törekedni fogunk a nyilvánosság környezet állapotáról való tájékoztatására a köztájékoztatási 
eszközök, kiadványok és más nyomtatott anyag által is.  
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III. 
 

A tárgyalt programban szereplő tevékenységek pénzügyi támogatását, illetve társtámogatását a 
Környezetvédelmi törvénnyel (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135. és 2009/36. valamint 2009/72. szám) 
összhangban begyűjtött eszközök beérkezésétől függően hajtjuk végre. 

 
IV. 

 
       Amennyiben a bevételek tervezett mértéke nem valósulna meg, a kiadásokat sürgősségi, elsőbbségi 
sorrendben kell végrehajtani, e sorrendet Topolya községi elnöke szabja meg, a törvény által megállapított 
kötelezettségek és korábbi szerződések által fennálló kötelezettségek alapján. 

V. 
 

A tárgyalt program megvalósítását és a szerződésekben foglalt kötelezettségek, valamint az egyes 
programok és projektumok megvalósításának ellenőrzését, emellett a 2011. évi program végrehajtásáról 
szóló Jelentés összeállítását Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Osztálya végzi, az 
Építési, Lakásügyi – Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogügyi Osztállyal való 
együttműködésben. 

 
VI. 

 
E program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA                                                   
KÖZSÉGI TANÁCSA                                   
SZÁM: 501-25/2011-I                      
KELT: 2011.04.19. Bábi Attila, s.k.,                                         
TOPOLYA                                 községi elnök 
 
 

 
 
                 
 
Кiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős                   

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2011. évre 12.555,00 
dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – 
„Topolya község Hivatalos Lapjára”. 
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