
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 

 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 

 

 

 TOPOLYA KÖZSÉG 

 

 HIVATALOS 
LAPJA 

 

Број 11  – Година XXXXIII 
1. децембар 2011. г. , Бачка Топола 

 XXXXIII. Évfolyam – 11. szám 
Topolya, 2011. december 1.  

 



Број 11. 1.12.2011. СТРАНА   273. OLDAL 2011.12.1. 11. szám 

 
 

 

 

96. 

A Kommunális tevékenységekről szóló törvény  8., 11. és 12. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 

1997/16. és 1998/42. szám), Topolya község Statútuma 71. szakaszának 2. pontja  (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) valamint a Topolya község területén való közúti 

személyszállításról szóló határozat 9. és 10. szakasza   (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9. szám) 

alapján, Topolya Községi Tanácsa 2011.12.01-én meghirdeti az alábbi  

 
N Y I L V Á N O S  P Á L Y Á Z A T O T  

 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZENDŐ, MENETREND SZERINTI, VÁROSI ÉS 
PEREMVÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRE  

 
A tárgyalt nyilvános pályázat tárgyát ajánlatok vétele képezi, mégpedig a Topolya község területén 

végzendő, menetrend szerinti, városi és peremvárosi személyszállítás ellátásának odaítélése végett, mely 

tevékenység közérdekű, kommunális tevékenységként végzendő, a Topolya község területén való közúti 

személyszállításról szóló határozat  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9. szám) rendelkezései szerint, 

öt (5) évnyi időtartalomra, 2012. január 01-i kezdettel, mégpedig 2016. december 31-ig terjedőleg, az 

egyes járatok forgalmának részletes szabályzását illető, pályázati anyagban közölt elemek szerint.   

 A nyilvános pályázaton való részvételre jogot formálhat minden érdeklődő gazdasági társaság 

vagy más jogi személy, melyet a tárgyalt tevékenységre bejegyeztek, mely rendelkezik a menetrendszerű 

nyilvános személyszállítás ellátásának megkezdésére és folytatására jogosító, a Szerb Köztársaság illetékes 

minisztériuma által kibocsátott végzéssel, emellett az alábbi feltételeknek tesz eleget:  

- megfelelő számú járművel rendelkezik, az előirányzott járatok fenntartására, ide értve a pótjárműveket is, 

melyekből legalább három felett rendelkezik tulajdonjoggal, s melyek részére rendszeres karbantartást és 

műszaki kifogástalansági ellenőrzést biztosít;  

-  biztosított, megfelelő parkolóhellyel rendelkezik a Topolya község területén bejelentett járművek 

részére; 

- biztosítja a tárgyalt tevékenység ellátásához szükséges személyzet munkaviszonyait, és  

 - a pályázati anyag által megszabott, egyéb feltételeknek is eleget tesz. 

 A pályázat résztvevője köteles egy üzleti banktól szándéknyilatkozatot továbbítani, mely az illető 

pénzintézet banki garanciájának kibocsátási szándékáról tanúskodik, mely jótállás értéke 2.000.000,00 

dinár, s mely kötelezően visszavonhatatlan, feltétlen, tagadhatatlan, első felszólításra megfizetendő, s a 

menetrend szerinti, közúti személyszállításról szóló szerződés hatályától 30 nappal tovább érvényes.  

 E nyilvános pályázat alkotórészét képezi a pályázati anyag, melyet a Topolya község területén való 

közúti személyszállításról szóló határozat 10. szakaszával összhangban készült.  

A pályázati anyag átvehető Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Tito marsall u. 30. sz. 

alatti helyiségeiben (a községi ügyfélszolgálat iktatójában), minden munkanapon,  8,00 és 14,00 óra között, 

a pályázati anyag átvételére szóló felhatalmazás benyújtása, valamint a 10.000,00 dinárnyi, nem 

visszatérítendő összegnek a címzett folyószámlájára (A község javára szánt egyéb bevételek, számlaszám: 

840-745151843-03, modell: 97, hivatkozási szám: 62-206, címzés: A menetrendszerű személyszállítás 

pályázati anyagának átvételi költségei) való befizetéséről szóló bizonylat felmutatása mellett.  

  Az ajánlatokat a nyilvános pályázattal valamint a pályázati anyaggal összhangban kell elkészíteni 

és benyújtani.  

 Az ajánlatok benyújtásának határideje a nyilvános pályázat meghirdetésétől számított húszadik 

(20.) nap, vagyis 2011.12.21-ének 12,00. órája. 

  Idejében beérkezettnek minősül minden olyan ajánlat mely a fentiekben jelzett napig és időpontig 

beérkezik az ajánlatvevő postacímére.  

Az említett határidő után érkező minden ajánlat késve érkezettnek minősül. A késve érkezett, 

lezáratlan, hiányos, szabálytalanul jelölt ajánlatokat nem tárgyalják meg, s felbontatlanul visszaküldik a 

benyújtónak. 

 

  A teljes iratanyaggal mellékelt ajánlatokat lezárt és pecséttel ellátott borítékban kell benyújtani, az 

alábbi címre: Topolya község, 24300 Topolya, Tito marsall u. 30.  – A menetrendszerű személyszállítás 

ellátásának odaítélése végetti eljárás lebonyolításával megbízott Bizottság részére, az alábbi felirattal: „ 

AJÁNLAT A TOPOLYA KÖZSÉGBEN VÉGZENDŐ, MENETREND SZERINTI, VÁROSI ÉS 

PEREMVÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁRA – NEM FELNYITANDÓ„  s a boríték 
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hátlapjára, olvasható betűkkel feltüntetendő az ajánlattevő elnevezése, telefonszáma és postacíme.  

  Az ajánlatok felbontása nyilvánosan, 2011.12.21-én történik, 13,00 órai kezdettel, Topolya község 

elnökségének épületében, a Községi Tanács termében, Topolyán, a Tito marsall u. 38. szám alatt. 

 Az ajánlattevő, ajánlatok felbontásakor jelen lenni szándékozó képviselőjének rendelkeznie kell rendesen 

hitelesített felhatalmazással az ajánlatok felbontásakor való jelenlétre. 

 Az ajánlatok értékelését, rangsorolását és osztályzását, emellett a legkedvezőbb ajánlattevő 

megállapítását A menetrendszerű személyszállítás ellátásának odaítélése végetti eljárás lebonyolításával 

megbízott Bizottság végzi, a pályázati anyagban közölt feltételek szerint.  

 A nyilvános pályázati eljárás sikeresnek minősül amennyiben legalább egy, idejekorán benyújtott s 

teljes ajánlattal rendelkező ajánlattevő jelentkezik. 

 A Bizottság javaslatára történt, pályázati nyertes kiválasztásáról szóló határozatot Topolya Községi 

Tanácsa hozza meg, mely határozatot a pályázat minden résztvevőjéhez közvetítenek, nyolc (8) nap 

határidőn belül, s mely megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában is. A legkedvezőbb ajánlattevő 

köteles e végzés vételétől számított nyolc (8) napon belül hozzálátni a szerződés megkötéséhez, melyet 

Topolya község nevében a községi elnök köt meg.     

A nyilvános pályázattal kapcsolatos tájékoztatás elérhető az említett Bizottság által, a 024/715-310 

és a 715-899 telefonszámon. 

A nyilvános pályázat felhívása megjelenik az Express Channel kábeltévén és a Régió Rádióban, 

valamint Topolya község www.btopola.org.rs, honlapján, emellett Topolya Község Hivatalos Lapjában, 

azzal hogy a jelentkezések benyújtási határideje a felhívásnak Topolya Község Hivatalos Lapjában való 

megjelenésétől kezdődik. 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 344-27/2011-V  Bábi Attila, s.k. 

Kelt: 2011.12.01. községi elnök  

  
97. 

A Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 2. szakaszának  9. pontja, valamint ugyanezen 

határozat 20. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) alapján, mégpedig Vajdaság AT 

2014-ig előirányzott, Kábítószerellenes Cselekvési Tervével összhangban (VAT Hivatalos Lapja, 2011/16. 

szám) Topolya Községi Tanácsa, a 2011. november 29-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG KÁBÍTÓSZERELLENES KÜZDELEMMEL MEGBÍZOTT 
BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS A TAGSÁG KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I. 
 

Ezennel megalakítjuk Topolya Község Kábítószerellenes Küzdelemmel Megbízott Bizottságát (a 

továbbiakban: Bizottság). 
 

II. 
 

E Bizottságba, 4 éves megbízatási idővel, 2011. december 1-i hatállyal, az alábbi személyeket 

nevezzük ki: 

- elnökségre: 

1. Dr. Lestár Kálóci Dóra, a topolyai Dr Hadzsy János Egészségház spec. pszichiátere,  

- elnökhelyettességre: 

2. Holló István  - a Topolyai Rendőrállomás parancsnoka. 

- tagságra: 

3. Ognjenović Zorica – a topolyai Nikola Tesla Á.I. okl.pszihológusa,  

4. Milić Biljana – Kishegyes és Topolya Szociális Védelmi Központjának szociális munkása, 

5. Kovač Silvija – a topolyai Csáki Lajos Á.I. okl. pszichológusa,  
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6. Grubač Jasmina – a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola okl. 

pedagógusa, 

7. Dr. Szakmány Major Edit – gyermekorvos, Topolya Községi Tanácsának tagja. 

  

III. 

A Bizottság feladata: 

- figyelemmel kíséri a kábítószer-élvezés gondját a községben, s egyezteti az említett tárgykörrel 

foglalkozó, minden intézmény és szervezet munkáját, a kábítószer-élvezet megelőzését illető, közös 

fellépés érdekében; 

- adatokat gyűjt és elemez, összhangba hozza a közös álláspontokat és megelőző intézkedéseket 

javasol; 

- kezdeményezi, irányítja és figyelemmel kíséri a megállapított programok megvalósítását; 

- kezdeményezi a topolyai Dr Hadzsy János Egészségház keretében létrejövő tanácsadó központ 

alakítását, 

- részt vesz a kábítószerekről tartandó képzések/előadások szervezésében és 

- tájékoztatja a nyilvánosságot és Topolya Községi Tanácsát a Topolya községben folytatott, 

kábítószer-élvezést megelőző intézkedések ügyében. 

 

IV. 
 

A Bizottság részére végzendő irodai, szakmai és műszaki teendőket Topolya Községi 

Közigazgatási Hivatalának Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztálya látja el.  

 

V. 
 

 A jelen végzés hatályba lépésével érvényét veszíti A narkománia és az egyéb függőségi betegségek 

Topolya községbeli megelőzésével foglalkozó bizottság megalakításáról és tagjainak kinevezéséről szóló, 

51-7/03. számú, 2003.11.6-i végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/10. szám).  

 

VI. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA  

KÖZSÉGI TANÁCSA 

Szám: 02-64/2011-V  

Kelt: 2011.11.29. Bábi Attila sk.   

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”.. 

 

Sor 

szám 
TARTALOM OLDAL 

   

96. Nyilvános pályázat a Topolya község területén végzendő, menetrend szerinti, városi 

és peremvárosi személyszállítás ellátásának odaítélésére 273 

   

97. Végzés Topolya Község Kábítószerellenes Küzdelemmel Megbízott Bizottság 

megalakításáról és a tagság kinevezéséről 274 
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