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122. 

A közvállalatokról és közérdekű tevékenység ellátásáról szóló törvény 27. szakasza (Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám) és Topolya 

község Statútumának 71. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 

2010/6. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, 2011.12.28-án meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI DÍJSZABÁSÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

I. 

 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásának díjszabását az alábbiak 

szerint:  

 

I. A HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA  2012.01.01-től  2012.07.01-től 

- vízdíj                                                         40,36 din/m
3  

43,18 din/m
3
 

- vízhasználati díj                       0,272 din/m3  0,291 din/m3 

- vízvédelmi díj                    0,242 din/m
3  

0,242 din/m
3
 

- vízórailleték                             31,00 din  33,17 din 

 havonta egy csatlakozásra   havonta egy csatlakozásra 

                                                                           
                                                                                                                      
2. SZENNYVÍZELVEZETÉS                        2012.01.01.-től 2012.07.01.-től 

- csatornadíj                                                         20,18 din/m3 21,59 din/m3 

- vízgazdálkodási létesítmények használatára és  

szennyvízelvezetésre kivetett illeték           77,25 din  82,26 din 

 lakás/hónap lakás/hónap 

 

                                                                         

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS               2012.01.01.-től           2012.07.01.-től 

- szemétkihordási díj               3,21 din/m2  3,43 din/m2 

- a hulladéktároló edények folyó  

karbantartására és cseréjére kivetett díj 31,00 din  33,17 din 

         lakás/hónap               lakás/hónap 

- hulladéklerakó rendezési díja               31,00 din/  33,17 din/ 

 lakás/hónap              lakás/hónap 

- szemétkihordási díj              309,00 din/  330,63 din/ 

 szabv. edény/hónap       szabv. edény/hónap 

      77,25 din/  82,66 din/ 

     szabv. zsákok/zsákonként   szabv. zsákok/zsákonként 

 

- a településekről történő szemétkihordás 

- havi 4 alkalommal    360,50 din/hónap   385,73din/hónap  

- havi 2 alkalommal                206,00 din/hónap   220,42 din/hónap 

      77,25 din/    82,66 din/ 

 szabv. zsákok/zsákonként     szabv. zsákok/zsákonként 
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II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK 
 
1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA    2012.01.01.-től           2012.07.01.-től 

- vízdíj                        40,36 din/m
3 

43,18 din/m
3
 

- vízhasználati díj           0,68 din/m
3    

0,73 din/m
3
 

- vízvédelmi díj                    0,61 din/m3    0,65 din/m3 

- vízórailleték                                  77,25 din    82,66 din 

 havonta egy csatlakozásra 

                                                                           
                                                                                                                      

2. SZENNYVÍZELVEZETÉS                      2012.01.01.-től 2012.07.01.-től 

- csatornadíj                   20,18 din/m3 21,59 din/m3 

- vízgazdálkodási létesítmények használatára és  

szennyvízelvezetésre kivetett illeték       231,75 din  247,97 din 

   ügyfél/hónap            ügyfél/hónap 

                                                                         

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS  2012.01.01.-től 2012.07.01.-től 

- szemétkihordási díj              3,21 din/m
2  

3,43 din/m
2
 

- a hulladéktároló edények folyó   154,50 din  165,31 din 

   karbantartására és cseréjére kivetett díj ügyfél/hónap ügyfél/hónap 

- hulladéklerakó rendezési díja                 a szolgáltatás 20 %-a/ügyfél/hónap 

 

III.  GAZDASÁGI ALANYOK ÉS HADSEREG RÉSZÉRE 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSA  2012.01.01.-től             2012.07.01.-től 

- vízdíj                                                       121,15 din/m
3                

129,63 din/m
3
 

- vízhasználati díj                   0,68 din/m
3                     

0,73 din/m
3
 

- vízvédelmi díj                          0,61 din/m3                0,65 din/m3 

- vízórailleték                                       77,25 din               82,66 din 

havonta egy csatlakozásra 

                                                                           
                                                                                                                      

2. SZENNYVÍZELVEZETÉS            2012.01.01.-től             2012.07.01.-től 

- csatornadíj                                             59,74 din/havonta 63,92 din/havonta
 

- vízgazdálkodási létesítmények használatára és  

szennyvízelvezetésre kivetett illeték  231,75 din               247,97 din 

ügyfél/hónap              ügyfél/hónap 

 

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS TÁROLÁS  2012.01.01.-től           2012.07.01.-től 

- szemétkihordási díj 

I. gazdasági tevékenység     10,09 din/m2               10,80 din/m2 

II. önálló tevékenységek esetében  

az üzlethelyiség területe alapján számít, mely 50 m
2
-ig: 

1. csoport: aranyművesek, órások, galériák,   

műtermek, vegytisztítók, látszerészek  618,00 din/hónap   661,26 din/hónap 

 

2. csoport: ügynökségek, kávépörkölők, gyógyszertárak, 

magánjellegű óvodák/iskolák, bankok, 
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           pénzváltók, ügyvédi irodák                    927,00 din/hónap            991,89 din/hónap 

3. csoport: fogadóirodák, élelmiszer-kereskedések, 

temetkezési szaküzletek, virágüzletek, italboltok,  

          fodrászati és szépészeti szalonok, súlyzótermek    1.030,00 din/hónap 1.102,10 din/hónap 

4. csoport: élelmiszer-árusok, vendéglátósok 

pizzériák, kebab-sütők, rendelők, 

           autójavítók, asztalosok, pékek, halárusok                 1.236,00 din/hónap 1.322,52 din/hónap 

5. csoport: piacok-vásárcsarnokok, gyümölcsárusok   1.442,00 din/hónap 1.542,94 din/hónap 

 

- 50 m2 alapterület felett, az egyes csoportokra megállapított átalány mellett  

 megállapított átalány mellett további                 10,09 din/ m
2  

              10,80 din/ m
2
 

 

- a hulladéktároló edények folyó karbantartására és cseréjére kivetett díj  

I. gazdasági tevékenységek               1.287,50 din                   1.377,62 din 

         ügyfél/hónap      ügyfél/hónap 

II.önálló tevékenységek: 

1. és 2. csoport                            77,25 din/hónap           82,66din/hónap  

3. csoport                      154,50 din/hónap        165,31 din/hónap     

4. csoport                 515,00 din/hónap         551,05 din/hónap 

         

 - hulladéklerakó rendezési díja                 a szolgáltatás 20 %-a/ügyfél/hónap 

 

II 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazása pedig 2012.01.01-től 

történik. 

 

 

TOPOLYA  

KÖZSÉGI TANÁCSA   

Szám: 38-12/2011-V            Bábi Attila sk. 

Kelt: 2011.12.28.                           községi elnök 

Topolya 

 

 

123. 

A temetkezésről és a temetők rendezéséről és fenntartásáról szóló határozat 52. szakasza (Topolya 

község Hivatalos Lapja, 2003/5 és 2006/10. szám), Topolya község statútuma 71. szakaszának 2. pontja 

(Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám), valamint a Topolya Községi Tanácsáról szóló 

határozat 2. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja 2009/3. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 

2011.12.28-án meghozza az alábbi 

 

 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad KV alábbiak szerinti temetkezési szolgáltatási díjait:    
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А. HALOTTSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ  HASZNÁLATA 
  sorszám.  A kommunális szolg.              mérték            

                 leírása és mértéke                    egység                                 

                                                                                 2012.01.01.-től      2011.07.01-től  
___________________________________________________________din_______________ 
1. A temetkezési kellékek és a halott szállítása 

    a kellékek előkészítése  

    és fertőtlenítés 

a. a városban                                            esetenként                        893,68                   956,24              

b.  városon kívül, kísérővel és várakozással 

                                                                    esetenként      1.160,87+70% benzin  1.242,13+70% benzin     

                                                                          

    v. sürgős beavatkozás             

       (közlekedési baleset, erőszakos halál) 

                                                                   óra                                 2.749,77                2.942,25             

2. Koszorú és  

    szalagfelirat                                           darab                                137,49                    147,11           

3. A díjszabásban nem említett temetkezési 

    szolgáltatásokat külön ajánlat 

    taglalja 

4. Az elhunyt más szervektől való átvétele 

    és elhelyezése 

a. munkaidőben                                 esetenként                                 274,98                  294,23              

b.   munkaidőn kívül                            esetenként                                 412,47                   441,34                 

v.   a  21,00 – 8,00 óra közötti 

      időszakban                                      esetenként                                  824,93                  882,67                

 

MEGJEGYZÉS: Az A1.alatti szolgáltatás költsége a 21,00 és 8,00 

                         óra közötti időszakban 50%-kal nagyobb   

 

B. RAVATALOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
 

1. A ravatalozó igénybevétele az 

    elhunyt elhelyezésére 

    (villanyáram, fertőtlenítés, takarítás)  

                                                                     esetenként                           1.374,88                 1.471,12       

A ravatalozó igénybevételének költsége a 10.01. és 04.30. 

                         közötti téli időszakban 25%-kal nagyobb  

- a ravatalozónak az elhunyt elhelyezése végetti igénybevételéért felszámított, tárgyalt alpont 1. 

bekezdésében megállapított díj összege a szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 50%-kal csökken. 

2. A hűtőberendezés igénybevétele 

 

                                                                   óránként                                   129,71                    138,79                          

3. Az ünnepélyes gyászszertartás 

-    az elhunyt szállítása a ravatalozótól 

a temetés helyéig vagy a járműig  

a kíséretet, koszorúszállítást 

a zeneszolgáltatást és fertőtlenítést 

       is beszámítva                                  esetenként                             4.262,13                  4.560,48                          

- Az ünnepélyes gyászszertartásért felszámított, tárgyalt alpont 1 bekezdésében megállapított díj összege a 

szociálisan veszélyeztetett személyek esetében 75%-kal csökken.      
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V. AZ ELHUNYT ELTEMETÉSE 
1. Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését 

    és a fertőtlenítést is beszámítva 

a. gyermek sírjának kiásása és betemetése  

                                                                      esetenként                       1.031,16               1.103,34                                    

b.   felnőtt sírjának kiásása és betemetése 

                                                                  esetenként                        2.749,77               2.942,25              

- szociálisan veszélyeztetett személy 

 sírjának kiásása a b) pont összegének 50%-a                       1.374,92              1.471,16                

v.   betonkeretes sír kiásása  

    és betemetése                                                 esetenként               3.024,74              3.236,47    

elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes  

sír kiásása és betemetése 

                                                           esetenként                 4.124,64              4.413,36                       

g.   rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése                          

                                                              esetenként                      4.812,09              5.148,94       

                                                          

   d.   hagyományos sírbolt bejáratának kiásása és 

betemetése                                           esetenként                        3.780,10             4.044,71 

                         

  gy.   sorban levő sírbolt montázslapjának 

levétele és visszahelyezése                 esetenként                         4.124,64             4.413,36 

                         

2. Emberi maradványok higiéniai kezelése sír ásása  

    alkalmával                                                 esetenként                             549,96            588,46       

 

3. Koporsók és emberi maradványok higiéniai  

    kezelése sírboltban                                      esetenként                        1.512,37          1.618,23                         

  

G. A SÍRHELYEK BÉRLETE 
       
 

1. Sírhely évi bérletdíja személyenként            1 évre                                192,61             206,09 

                                                                       

     

2. Sírhely bérletdíja személyenként 

a. legfeljebb 4 személyes sírbolt             1 évre                                    515,00            551,05                                            

b.   több mint 4 személyes sírbolt              1 évre                                     688,04            736,20                                       

 
 
D. AZ EXHUMÁCIÓ 
 

1. A rokonság vagy az igazságügyi szervek  

    keresetére végzett exhumáció magábanfoglalja: 

        a koporsó kiemelését, szállítását és új 

    sírba vagy járműbe helyezését, valamint a 

    fertőtlenítést (nyulgalmi idő 5-10 év)  

                                                                               esetenként                       4.812,09          5.148,94                                             

a. gyermek sírjának kiásása és betemetése 

                                                                           esetenként                      1.374,88           1.471,12                                             

b.   felnőtt sírjának kiásása  és betemetése        esetenként                      3.437,20           3.677,80                                         

v.   betonkretes sír kiásása és betemetése 

                                                                           esetenként                      4.124,64           4.413,36                  
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g.    elmozdítható fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése                                  esetenként                      5.155,81           5.516,72                                      

d.   rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes sír 

kiásása és betemetése                                  esetenként                     6.186,97           6.620,06                 

    gy.   oldalbejáratú sírbolt nyitása és 

zárása                                                           esetenként                      5.155,81            5.516,72                       

e.   felső bejáratú sírbolt nyitása és 

zárása                                                           esetenként                      4.124,64           4.413,36                              

                                                                                                                  

 

MEGJEGYZÉS: A D1. alatti exhumáció költségei a nyugalmi idő tartamának függvényében növekednek, 

éspedig: 2 évig 100-kal, 2-5 évig 50%-kal. Az exhumáció megkezdése előtt ellenőrizni kell a minimális 

nyugalmi időtartalmat. 

 

 

GY. KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ MUNKÁLATOK 
 

1. Sírkeret felállításának  

engedélyezése:: 

- 1 személyre                                      din                              824,93               882,67       

- 2 személyre                                      din                           1.649,86           1.765,35                  

- több mint 2 személyre                      din                           2.474,79           2.648,02                 

 

2. Síremlék vagy sírjel  

    felállításának engedélyezése 

    - 1 személyre                                      din                              549,96              588,46                                

- 2 személyre                                      din                            1.099,91           1.176,90                  

- több mint 2 személyre                      din                            1.649,86           1.765,35                  

 

3. Sírbolt felépítménye felállításának 

    engedélyezése személyenként             din                    1.039,95           1.112,75                                 

 

4. Sírbolt emlékoszlopa vagy táblája 

    felállításának engedélyezése, személyenként   

                                                              din                              1.649,86          1.765,35                                  

5. Sírhely vagy sírbolt kisebb javításainak 

    engedélyezése 

- személyenként                               din                                 549,96             588,46                                     

 

Е. A SÍRHELYEK KARBANTARTÁSA 
 

1. Sírhely karbantartása személyenként 

    évente                                               din                              350,91               375,47                                          

                                                               

2. Családi sírbolt karbantartása 

    - legfeljebb 4 személyre, évente       din                              219,99                235,39 

                                                                                                        

- több mint 4 személyre, évente        din                             219,99                235,39             

                                                           

ZS. MARADVÁNYOK ELHELYEZÉSÉNEK TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAI  
 

- urna elhelyezése az emlékkertben 
 

1. Urna elhelyezése, hamvak szétszórása     esetenként                         1.472,90            1.576,00 
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2. Névtábla elhelyezésének engedélyezése 

    az emlékkert falán                         személyenként                  1.039,95            1.112,75 

 

3. A gyep és a rózsák karbantartása         évente                        2.142,40            2.292,37 

 

- uran elhelyezése sírba, sírboltba és urnahelyre  
 

4. Az urna helyének, sírnak, sírboltnak  

    felnyitása – fedlap felbontása  

    és visszahelyezése                           esetenként                            4.356,90            4.661,88 

 

5. Urna elhelyezése                             esetenként                             1.472,90            1.576,00 

 

6. Urnahely évi bérlete a kolumbáriumban  

      (4 urna részére)                                 évente                                   185,40               198,38 

 

7. Urnahely évi bérlete a rózsakertben 

      (4 urna részére)                                 évente                                    360,50               385,73 

 

8. Urnahely rendezésének és fenntartásának   

      évi díja a kolumbáriumban 

                                                                 évente                                  432,60               462,88 

 

9. Urnahely rendezésének és fenntartásának   

      évi díja a rózsakertben   

                                                                  évente                              854,90               914,74   

 

II. 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazása pedig 2012.01.01-től 

történik. 

 
 

TOPOLYA  

KÖZSÉGI TANÁCSA   

Szám: 38-13/2011-V             Bábi Attila sk. 

Kelt: 2011.12.28.                           községi elnök 

Topolya  

 

124. 

Topolya község Statútuma 71. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 

2009/1. és 2010/6. szám) és A Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló határozat 12. 

szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2011.12.28-án 

meghozza az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI KÖZÚTI 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRE ÉRKEZETT, LEGKEDVEZŐBB 

AJÁNLAT MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  
 

 EZENNEL MEGVÁLASZTJUK, legkedvezőbb ajánlatként a BEČEJPREVOZ Rt, Becse, 
Danilo Kiš u. 10. sz. alatti cég 344-27/2011-V(1). szám alatt, 2011.12.21-i ajánlatát, A Topolya község 

városi és peremvárosi területén való, menetrend szerinti közúti személyszállítás ellátásának odaítélésére 

meghirdetett, 344-27/2011-V számú, 2011.12.1-i nyilvános pályázat alapján, mely odaítélés időtartama 5 év, 

érvényessége 2012. január 1. –  2016. december 31.  
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Indoklás 
 A megrendelő 2011.12.01-én megjelentette A Topolya község városi és peremvárosi területén való, 

menetrend szerinti közúti személyszállítás ellátásának odaítélésére meghirdetett, 344-27/2011-V számú, 

2011.12.1-i nyilvános pályázatot, mely megjelent a Topolya község területén levő köztájékoztatási 

eszközökben, a község honlapján és Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 Topolya községi elnökének 02-68/2011-V. számú, 2011.12.05-i rendelete alapján, megalakították A 

menetrend szerű közúti személyszállítás ellátásának odaítélésére meghirdetett, nyilvános pályázat 

eljárásának lebonyolításával megbízott Bizottságot.  

 Az ajánlatok benyújtására szabott határidő leteltéig a megrendelő címére két ajánlat érkezett, 

mégpedig:   

• a BEČEJPREVOZ Rt, Becse, Danilo Kiš u. 10. sz. alatti cégtől, és 

• a GENERALI TRANSPORT COMPANY Kft,  Újvidék, Szentendrei út 157. sz. alatti cégtől. 

Az ajánlatok felbontására vonatkozó eljárást A Topolya község területén való közúti 

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

bonyolították le, mely során a Bizottság elkészítette az ajánlatok felbontásáról szóló jegyzőkönyvet, 

2011.12.21-én.  

 A Bizottság megállapította hogy a beérkezett ajánlatok közül a BEČEJPREVOZ Rt, Becse, Danilo 

Kiš u. 10. sz. alatti cégtől érkezett ajánlat időben érkezett, teljes és helyénvaló, míg a GENERALI 

TRANSPORT COMPANY Kft,  Újvidék, Szentendrei út 157. sz. alatti cégtől érkezett ajánlat időben 

érkezett, azonban hiányos és nem helyénvaló volt.  

 A bizottság megvitatta a BEČEJPREVOZ Rt, Becse, Danilo Kiš u. 10. sz. alatti cég ajánlatát és 

lebonyolította ennek osztályzását, a pályázati iratanyag által tartalmazott, ajánlatok osztályzására vonatkozó 

feltételek alapján, melyek segítségével megállapítható a legkedvezőbb ajánlat, s e Bizottság megállapította 

hogy a tárgyalt ajánlat biztosítja a Topolya község területén való városi és peremvárosi közúti 

személyszállítás legminőségesebb, legésszerűbb és leggazdaságosabb ellátását. 

 Tekintettel az elmondottakra, az előbbiekben tárgyalt döntés született.  

 A döntés végleges, s ezt eljuttatják a nyilvános pályázat minden résztvevőjének, nyolc napon belül, 

s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.    

 A legkedvezőbb ajánlat tevője köteles a határozat vételétől számított nyolc (8) napon belül 

hozzálátni a szerződés megkötéséhez, melyet Topolya község nevében a községi elnök köt meg.     
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Végzés a topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásai díjszabásának 
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124. Határozat a Topolya község területén való városi és peremvárosi közúti 
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