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4. 

A kamatok feltételes leírásáról és az adóhátralék szüneteltetéséről szóló törvény 11. szakasza (SzK 

Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) alapján, mégpedig A helyi önkormányzat támogatásáról szóló 

törvény 6. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2011/47. és 2012/93. szám) kapcsolatban, és 

Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 

2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013. január 24-i ülésén 

meghozta az alábbi   

 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A KAMATOK FELTÉTELES LEÍRÁSÁRÓL ÉS AZ ADÓHÁTRALÉK SZÜNETELTETÉSÉRŐL  
 

1. szakasz 

 

E határozat szabályozza a kamatok feltételes leírását és az adóhátralék szüneteltetésének feltételeit, 

a 2012. októberével bezárólagosan beérkezett fizetési kötelezettségeket illetően, emellett a 2012. 

októberével bezárólagosan kiszabott helyi közbevétel jogcímén beérkezett követelésként felszámított, de 

kielégítetlen kamatok leírásának feltételeit és mértékét, valamint a kamatok jelen határozat által, egyéb 

esetben előirányzott leírását, a 2012. október 31-vel bezárólagosan kézbesített kötelezettségeket illetően.   

 

2. szakasz 

 
 

Az jelen határozatban használatos kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:   

1) Adókötelezett azon természetes személy, vállalkozó, illetve jogi személy, mely 2012. október 

31-én beérkezett, de kielégítetlen kötelezettséggel rendelkezik, a helyi forrásbevételek felé;  

2) Helyi közbevételek oly közbevételek, melyeket a helyi önkormányzatok a törvény, illetve az 

önkormányzat képviselő-testülete által hozott határozat által állapítanak meg, fizettetnek és 

ellenőriznek, az alábbiak alapján: 

            -jogi és természetes személyek vagyonadója, 

            -földterületre kivetett adó, 

            -üzlethelyiségre kifüggesztett cégtáblára kivetett illeték  

            -üzlethelyiségen kívül, a község épületein és helyiségein kifüggesztett cégtáblára kivetett 

illeték,  

 -közterület használatáért kirótt illeték, közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célokra 

való használatáért, kivéve sajtótermékek, könyvek és más kiadványok, régi és művészi szakmák, valamint 

házziipar termékeinek árusítása esetében,  

-áru üzlethelyiségen kívüli kihelyezésére szolgáló vitrinek használatára kivetett illeték, 

-vízi létesítmények, építmények és egyéb vízialkalmatosságok tartásáért és használatáért kivetett illeték, 

-csónakok és tutajok tartásáért és használatáért kivetett illeték, 

-vízi vendéglők és más, vendéglátó-ipari és szórakoztató létesítmények tartásáért kivetett illeték, 

-szórakoztató játékeszközök tartásáért kivetett illeték, 

-zenét sugárzó készülékek tartásáért és vendéglátó-ipari létesítmények zenés műsorainak 

rendezéséért kivetett illeték, 

-reklámtáblák használatára kivetett illeték, 

-szabad területek táborozásra, sátorállításra vagy más, ideiglenes használatra szánt építmény 

felállítására kivetett illeték, 

-a tópart üzleti vagy bármely más célokra való használatára kivetett illeték, 

-közterületek építőanyaggal való lefoglalására és az itt végzett, építőipari munkára kivetett illeték. 

3) Adóhátralék alapösszege azon 2012. október 31-ével bezárólag beérkezett, fizetési 

kötelezettségként kézbesített tartozás, melyet a helyi önkormányzat illetékes osztályának adóügyi 

számvitelénél 2012. október 31-ig nyilvántartottak;   

4) Kamat az adóhátralék alapösszegére felszámított kamat összege;  

5) Folyó kötelezettségek a helyi közbevétel jogcímény vállalt kötelezettségek, melyek rendszeres 

időközönként, megfizettetés végett, az adóügyi előírások és községi határozatok értelmében, 2013. január 

1-től beérkeznek;  
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6) Nagy adókötelezett azon jogi személy mely a számviteli és könyvvizsgálati előírások szerint 

nagy jogi személyként soroltak be;  

7) Kis adókötelezett azon természetes személy, vállalkozó, illetve jogi személy, mely a jelen 

szakasz 6. pontjában tárgyalt, nagy adókötelezettek közé nem minősíthető.  
8) Illetékes szerv Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Közbevételeket Megállapító és 

Megfizettető Szolgálata (Adóügyosztály), melynél az adókötelezettet a helyi közbevételek jogcímén  

kötelezik.  
 

3. szakasz 

 

Az adóhátralék alapösszege azon adótartozás, melyet a jelen határozat életbe lépéséig nem 

törlesztettek, s mely 2013. január 1-től szünetel, a jelen határozat által előírt módon és eljárás szerint.  

A kis adókötelezett adóhátralékának alapösszege 2014. december 31-ig szünetel.   

A nagy adókötelezett adóhátralékának alapösszege 2013. december 31-ig szünetel.   

Azon adókötelezett, melynek az adóhátralék visszafizetését késleltetik, illetve mely 

megfizettetésére a kényszerfizettetés eljárását megindították, jogot valósít meg az adóhátralék 

alapösszegének szüneteltetésére, a jelen szakasz 1. - 3. bekezdéseinek értelmében.   

Az illetékes szerv, hivatalból megállapítja az adóhátralék alapösszegének szüneteltetését, a jelen 

szakasz 1. - 3. bekezdésében tárgyaltak esetében, valamint abban az esetben amikor az adóhátralék 

kényszerfizettetése végett, a folyószámlán levő eszközökkel való rendelkezés tilalmát állapítottak meg.   

Kivételes esetben, az adóhátralék kényszerfizettetési eljárás tárgyát képező alapösszegének 

szüneteltetését illető jog, az adókötelezett írásos igénylése folytán is megvalósítható, kivéve, amennyiben 

az adóhátralék kényszerfizettetése végett tilalmat állapítottak meg a folyószámlán levő eszközökkel való 

rendelkezésre, illetve amennyiben az adóhátralék kifizetésének késleltetését már jóváhagyták.  

 
4. szakasz 

 

Az adóhátralék alapösszegének szüneteltetése alatt, ennek teljes mértékben való visszafizetéséig, 

kamatot nem számítanak fel.  

A szüneteltetés ideje alatt, az adóhátralék alapösszegének értékét a fogyasztói árak mutatójának 

segítségével határozzák meg, 2012. november 1-i hatállyal, a hátralék teljes visszafizetéséig terjedően.  

 
5. szakasz 

 
Az adókötelezett jogot szerez az adóhátralék alapösszegének szüneteltetésére, amennyiben a 2012. 

november 1. és 2012. december 31. között beérkezett kötelezettségeket legkésőbb 2013. január 31-ig 

megfizeti.   

Az adóhátralék szüneteltetésében részesült adókötelezett köteles 2013. január 1-től a folyó 

kötelezettségeknek rendesen eleget tenni.  

 
6. szakasz 

 

Azon adókötelezett részére, amely az adóhátralék alapösszegét teljes egészében kifizette, 

végrehajtják a kamatok leírását.  

A folyó kötelezettségnek rendszeresen eleget tevő, kis adókötelezett részére a kamat 50%-ának 

leírását ejtik meg a 2013. év leteltével, a fennmaradó kamat leírását pedig a 2014. év leteltével.  

 A folyó kötelezettségnek rendszeresen eleget tevő, nagy adókötelezett részére a kamat 50%-ának 

leírását ejtik meg a 2013. év első félévének leteltével, míg a fennmaradó kamat leírását a 2013. év második 

félévének leteltével.  

A kamat, valamint a jelen szakasz 1, 2. és 3. bekezdésében tárgyalt kötelezettség leírását az 

illetékes szerv hivatalból ejti meg.  

Oly adókötelezett esetében, mely 2012. október 31-ig kielégítetlen kötelezettségként csupán 

kamattal tartozott, s mely 2013. január 31-ig kielégíti a 2013. novemberi és decemberi adókötelezettségét, 

az illetékes szerv hivatalból leírja az adóhátralék kamatát.   
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7. szakasz 

 

Azon adókötelezett részére, mely az adóhátralék alapösszegének nyugalmi időszakában 

megszakítja a folyó kötelezettségek rendes törlesztését, az adóhátralékot az adóügyi eljárásról és 

adóügyintézésről szóló előírással szabályozott kamattal növelik, mégpedig a folyó kötelezettség 

elmaradása hónapja után következő hónap első napjától fogva.   

Azon adókötelezett esetében, mely az adóhátralék részletenkénti kifizetésének időszakában nem 

képes a folyó kötelezettséget vagy részletet kifizetni, az illetékes szerv azonnal kényszerfizettetési eljárást 

bonyolít le, az adózási eljárást és adózási ügyvitelt szabályzó előírás rendelkezéseiből kiindulván.   

 
8. szakasz 

 
 A jelen határozat 6. szakaszának 2. és 3. bekezdésében tárgyalt adókötelezettek jogot szereznek az 

adóhátralék alapösszegének 24 hónapos részletfizetésére, jótállási eszközök biztosításának kötelezettsége 

nélkül, az alábbiak szerint: 

 - kis adókötelezettek, 2015. január 1-től; 
 - nagy adókötelezettek, 2014. január 1-től. 
 Az adóhátralék alapösszegének részletfizetése alatt, az adókötelezett köteles a folyó 

kötelezettségek rendes kifizetésére. 

 

9. szakasz 

 

 Amennyiben az adóhátralék alapösszegét 2014. december 31-ig kifizetik, az illetékes szerv leírja a 

kamatot az alábbiak részére is: 

 - folyó kötelezettséggel nem rendelkező adókötelezett esetében; 

 - egyszeri adókötelezettség folytán keletkezett adóhátralékkal rendelkező adókötelezett esetében;  

 - az előírt, illetékes szervnél vezetett, jegyzékből törölt vállalkozó esetében. 

 A 2012. október 31-én csupán kamat jellegű, kielégítetlen kötelezettséggel terhelt, folyó 

kötelezettségek által nem terhelt adókötelezett esetében az illetékes szerv hivatalból leírja a kamatot.   

 
10. szakasz 

 

 A 2012. november 1. és az adóhátralék alapösszegének szüneteltetését illető időszak végéig terjedő 
időszakban, megszakad az adóhátralék mengfizettetésének elévülésére vonatkozó jog alkalmazása, s az 

adóhátralék szüneteltetésének időszaka nem számít be az elévülés időszakába.  

 Az adóhátralék szüneteltetésének időszakára meghosszabbítják az illető adóhátralék abszolút 

elévülésének határidejét.  

 
11. szakasz 

 

 A jelen határozat hatályba lépésének napján, az illetékes szerv megszakítja a kényszerfizettetési 

eljárásokat.  

 

12. szakasz 

 
E határozat a község hivatalos lapjában való megjelenésétől számított, nyolcadik napon lép életbe. 

. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 43-3/2013-V Fazekas Róbert sk.  

Kelt: 2013.01.24. a Községi Képviselő-testület  
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Topolya elnöke 

5. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény 92. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101. és 2013/93. szám) és Topolya község Statútuma 42. 

szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1,  2010/6. és 2012/9. szám) 

alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2013. január 24-én tartott ülésén, meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL TOPOLYA KÖZSÉG  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ 

 

1. szakasz 
 

 E határozattal megállapítjuk a külső revizor alkalmazását Topolya község 2012. évi (rendezett) 

zárszámadásához. 

2. szakasz 
 

 Felhatalmazzuk Topolya községi elnökét, hogy alkalmazzon egy megfelelő képzettségű revizort, 

Topolya község 2012. évi (rendezett) zárszámadásának külső revizori vizsgálatára. 
 

3. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép életbe. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI   

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

Szám: 400-5/2013-III Fazekas Róbert s.k. 

Kelt: 2013.01.24. a Községi Képviselő-testület            

Topolya    elnöke 
   

6. 

 A foglalkoztatásról és munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 41. szakaszának 1. 

bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36. és 2010/88. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 

32. szakaszának 4. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. 

szakaszának 5. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9 szám) 

alapján, Topolya Község Helyi Foglalkoztatásügyi Tanácsának előzőleges véleményezése mellett, Topolya 

Községi Képviselő-testülete a 2013. január 24-i ülésén meghozta az alábbi  
  

H A T Á R O Z A T O T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 2013. ÉVI,  FOGLALKOZTATÁSÜGYI HELYI CSELEKVÉSI 
TERVÉNEK  MEGHOZATALÁRÓL 

  

11..  sszzaakkaasszz  
  

 Ezennel meghozzuk Topolya község 2013. évi, Foglalkoztatásügyi Helyi Cselekvési Tervét. 
  

22..  sszzaakkaasszz  
  

 A jelen határozat alkotórészét képezi Topolya község 2013. évi, Foglalkoztatásügyi Helyi 

Cselekvési Terve. 

33..  sszzaakkaasszz  
  

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép életbe.  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 10-1/2013-V Fazekas Róbert sk. 

Kelt: 2013.01.24. a Községi Képviselő-testület 
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Topolya elnöke 

7. 

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdés 1. pontja (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2009/111. 2011/92. és 2012/93. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 19. 

pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), és Topolya község Statútuma 16. szakaszának 20. 

pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/5. és 2012/9. szám) alapján, Topolya 

Községi Képviselő-testülete a 2013. január 24-i ülésén meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T  

 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN FELÁLLÍTANDÓ POLGÁRVÉDELEM 
SZERVEZÉSÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL  

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.szakasz 
 

E határozat szabályozza a Topolya község területén felállítandó polgárvédelem szervezését és 

működését, a községi szervek védelmi és mentési munkálatokkor fennálló kötelezettségeit, valamint a 

veszélyeztetettség felbecslését és a rendkívüli helyzetekkor alkalmazandó, védelmi és mentési terv 

elkészítését, a rendkívüli helyzetek törzskarának alakítását, polgárvédelmi biztos és ennek helyettesének 

hivatalba helyezését a helyiségekben, általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek kialakítását, a 

védelemre és mentésre felkészített jogi személyek kijelölését, a pénzügyi támogatást és a polgárvédelem 

területén felmerülő egyéb kérdéseket.  

 

2.szakasz 
 
A védelem és mentés község területén működő jogalanyai:  

1. Községi Képviselő-testület; 

2. Községi elnök; 

3. Községi Tanács; 

4. Községi Közigazgatási Hivatal és ennek szervei; 

5. Topolya Község Helyzetkezelő Központja, 

6. Az erre felkészített gazdasági társaságok és más, védelem és mentés tekintetében mérvadó jogi személyek; 

7. A polgárok, polgári egyesületek és más szervezetek. 

 
A KÖZSÉGI SZERVEK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS HATÁSKÖRE  

 

Községi Képviselő-testület 
3.szakasz 

 

A lakosság és az anyagi és kulturális javak község területén való védelmi és mentési rendszerében 

játszott szerepének megvalósításakor, mégpedig A rendkívüli helyzetekről szóló törvény rendelkezéseivel  

(a továbbiakban: Törvény) összhangban, Topolya Községi Képviselő-testülete az alábbi teendőket látja el:  

- határozatot hoz a község területén működő polgárvédelemről és biztosítja ennek lebonyolítását, a Szerb 

Köztársaság egységes védelmi és mentési rendszerével összhangban, 

- meghozza a község területére érvényes védelmi és mentési rendszer fejlesztésének tervét és programját, a 

Szerb Köztársaság hosszútávú, védelmi és mentési fejlesztési tervével összhangban,  
- megtervezi és megállapítja a védelmi és mentési munkálatok,  polgárvédelem fejlesztéséhez, kiépítéséhez 

és végrehajtásához szükséges pénzügyi forrásokat, valamint a polgárvédelmi intézkedések és feladatok 

község területén folyó lebonyolítását; 

- megalakítja a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarát; 

- megvitatja az elemi csapások okozta károk mértékét és segély iránti igényléseket nyújt be a Szerb 

Köztársaság és Vajdaság AT kormányaihoz; 

- Helyzetkezelő Központot alakít, a helyi önkormányzat szükségleteinek kielégítésére, a pozitív 

előírásokkal összhangban, 

- megvitatja az elnök védelem és mentés szempontjából lényeges kérdésekről szóló jelentéseit,  
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- egyéb teendőket is ellát, a törvénnyel és más előírásokkal összhangban.   

Községi Tanács 
4.szakasz 

 

A lakosság, az állatvilág, az anyagi és kulturális javaknak a község területén való védelme és 

mentése rendszerének megvalósításában játszott szerepének megvalósítása, és a Törvény rendelkezései 

keretében a Községi Tanács az alábbi teendőket látja el: 

- meghozza a község területe veszélyeztetettségének felbecslését, 

- meghozza a rendkívüli helyzetekkor alkalmazandó védelmi és mentési tervet, 

- megalakítja az elemi csapások okozta károk felbecslésével megbízott Bizottságot, 

- határozatokat hoz az elemi csapások és más balesetek okozta károk megtérítéséről, 
- figyelemmel kíséri a megelőző szintű védelmi intézkedések megvalósítását, 

- kijelöli a védelem és mentés szempontjából lényeges, erre felkészített jogi személyeket, 

- a Helyzetkezelő Központ által figyelemmel kíséri a község területén fennálló veszélyeztetettség állapotát, 

végzéseket hoz a rendkívüli helyzetek kialakulásának meggátlása és elhárítása érdekében, s a 

legbonyolított tevékenységekről tájékoztatja a Községi Képviselő-testületet,  

- a Községi Képviselő-testület által hozandó aktusokat javasol, a rendkívüli helyzetekkor való ténykedés 

szabályzására. 
 

Községi elnök 

5.szakasz 
 

- Gondoskodik a védelem és mentés területét szabályzó törvény és egyéb előírások végrehajtásáról; ellátja 

a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának parancsnoki teendőit és irányítja ennek működését; a 

törzskar vezérkari főnökével való együttműködésben javasolja a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 

egyéb tagjainak hivatalba helyezését; 

- határozatot hoz a község területén beállt rendkívüli helyzet kihirdetéséről; 
- irányítja a védelmet és a mentést és utasítást ad a Törvény és más előírások által előírt intézkedések végrehajtására; 

- irányítja és összhangba hozza a községi szervek és a község által alapított jogi személyek működését, a 

védelmi és mentési intézkedések lebonyolítása érdekében, a Helyzetkezelő Központ tevékenysége által;  
- a Községi Tanács előtt javasolja a rendkívüli helyzetekben alkalmazandó védelmi és mentési terv elfogadását; 

- utasítást ad az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek megalakítására, felszerelésére és 

kiképzésére; 
- együttműködést valósít meg az Észak – Bácskai közigazgatási körzet vezetőjével és a körzeti, rendkívüli 

helyzetekkel megbízott törzskarral, rendkívüli helyzet esetén való, egységes és összhangba hozott ténykedés által; 

- utasítást ad a polgárok, az állatvilág, jogi személyek és anyagi javak veszélyeztetett területről való  

kimenekítésére és gondoskodik ezek ellátásáról, a Helyzetkezelő Központ tevékenysége által;  
- gondoskodik a polgárok, jogi személyek és anyagi javak mozgósításának megszervezéséről és 

lebonyolításáról, ezeknek a védelmi és mentési tevékenységekbe való bevonása végett; 

- dönt az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek tagsága és a község lakossága, állatvilága és 

anyagi javai védelmében és mentésében részt vevő polgárok szállításának, elhelyezésének és 

étkeztetésének megszervezéséről; 
- dönt a községi szervekben és más jogi személyeknél, rendkívüli helyzetben tartott ügyelet bevezetéséről; 
- együttműködést valósít meg a szomszédos községekkel, a Belügyminisztériummal és a Szerb 

Hadsereggel, a Helyzetkezelő Központ tevékenysége által, a tevékenységek rendkívüli helyzetben való 

egyeztetése végett; 

- egyéb, védelem és mentés szempontjából lényeges, illetőségébe tartozó kérdéseket illetően tárgyal és dönt; 

- jelentést tesz a Községi Képviselő-testületnél a terepen fennálló állapotokról és a rendkívüli helyzetekben 

foganatosított tevékenységekről, rendkívüli helyzet esetén. 

 
A Községi Közigazgatási Hivatal szervei 

6.szakasz 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal szervei, illetőségük keretében, a védelem és mentés rendszerén 

belül az alábbi teendőket és feladatokat látják el: 

- figyelemmel kísérik a rendkívüli helyzetekben esedékes védelemmel és mentéssel kapcsolatos helyzetet, 

valamint védelmi és mentési intézkedéseket foganatosítanak a Helyzetkezelő Központ tevékenysége által; 

- résztvesznek a Topolya község veszélyeztetettségének felbecsléséről szóló jelentés összeállításában; 
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- kidolgozzák a rendkívüli helyzetekben alkalmazandó védelmi és mentési terv egyes részeit; 
- részt vesznek a lakosság ideiglenes kitelepítésének vagy kimentésének előkészületeiben és kivitelezésében; 

- részt vesznek a kárvallott lakosság ellátásának előkészítésében és lebonyolításában; 

- gondoskodnak a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara működéséhez elkerülhetetlenül szükséges 

eszközök biztosításáról; 

- ellátják az illetékességükbe tartozó, urbanisztikai védelmi és mentési teendőket; 

- beszerzik és fenntartják a riadóztatásra szolgáló eszközöket a Szerb Köztársaság nyilvános riadóztatási 

rendszerének keretén belül,  

- részt vesznek a község területének riadóztatási rendszerrel való lefedettségéről szóló tanulmány 

kidolgozásában; 

- gondoskodnak a védelem és mentés szükségleteire szolgáló távközlési és informatikai támogatásról; 

- megszervezik, kifejlesztik és irányítják a személyes és kollektív védelmet; 

- részt vesznek az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek szervezésében, felállításában és 

felszerelésében; 

- együttműködést valósítanak meg a Rendkívüli Helyzetek Szektorának szervezeti egységeivel; 

- ellátják a védelem és mentés egyéb teendőit is. 
 

A községben fennálló, védelmi és mentési teendők   
 

7. szakasz 
 

A Topolya község területén felmerülő, rendkívüli helyzetekkor foganatosítandó védelem és mentés 

szakmai, műveleti, tervezési és szervezési teendőit az Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységi 

Osztály, illetve ennek rendkívüli helyzetekben foganatosított védelem tervezésével és végrehajtásával 

megbízott dolgozói látják el.  

Az Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály az alábbi tevékenységeket látja el; 

- A község veszélyeztetettségének felbecsléséről szóló jelentés kidolgozásának megbízottja, 

- A rendkívüli helyzetekben alkalmazandó, védelmi és mentési terv kidolgozásának megbízottja, 

- A polgárvédelem valamint a megfigyelő és hírszerző rendszer működési tervének kidolgozását illető 
tevékenység megbízottja, a Helyzetkezelő Központ tényleges és helyi hatáskörének keretében (A község 

védelmi tervének részeként); 

- az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek felállítását, felszerelését és kiképzését illető 
tevékenység megbízottja; 
- a Helyzetkezelő Központ által figyelemmel kíséri a veszélyeket, értesíti a lakosságot e veszélyekről, s egyéb, 

megelőző jellegű intézkedéseket foganatosít az elemi csapások s más balesetek kockázatának csökkentése végett; 

- beszerzi és fenntartja a riadóztatásra szolgáló eszközöket a Szerb Köztársaság nyilvános riadóztatási 

rendszerének keretén belül, részt vesz a község területének nyilvános riadóztatási rendszerrel való 

lefedettségéről szóló tanulmány kidolgozásában; 

- megszervezi, kifejleszti és irányítja a személyes és kollektív védelmet; 

- összhangba hozza a védelmi és mentési terveket a szomszédos községek egységeivel; 

- közvetlen együttműködést valósít meg a Rendkívüli Helyzetek Szektorának szervezeti egységeivel; 
- mozgósítási tervet állít össze és megszervezi az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek mozgósítását; 

- egyéb, a védelem és mentés területén felmerülő teendőket is ellát.  
 

A rendkívüli helyzetek községi törzskara 
 

8.szakasz 
 

A védelmi és mentőerők, általános rendeltetésű, község által kialakított polgárvédelem egyesítése, 

egyeztetése és irányítása vakanubt az emberek, az állatvilág és az anyagi javak védelme és mentése 

érdekében foganatosított tevékenységek, valamint az elemi csapások, műszaki és ipari balesetek és a 

Topolya község területén felmerülő egyéb veszélyek alkalmával esedékes polgárvédelmi intézkedések és 

feladatok lebonyolítását a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara bonyolítja le. 

A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a Törvény alapján, s az illető törzskarok összetételéről 
és működési formájáról szóló rendelettel összhangban alakul.  

 

9. szakasz 
 

A törvény által szabott hatáskörök mellett, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara az alábbi 
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intézkedésekre adhat utasítást: 

- az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek, polgárok és anyagi eszközök mozgósítása; 

- jogi személyeknél fenntartandó ügyelet bevezetése; 

- meghatározott kommunális tevékenységek ellátásának külön beosztása; 

- különleges, tisztasági – kórmegelőző jellegű intézkedések és eljárások foganatosítása; 

- a helyi utakon való közlekedés rendkívüli szabályzása vagy lezárása; 

- a lakosság kimenekítése; 

- a munkaidő más beosztásának bevezetése; 

- a kommunális és más termékek és szolgáltatás elosztásában való külön elsőbbség bevezetése (víz, távhő, 
gáz, villanyáram, közszállítás, vasúti és közúti szállítás és egyebeket illetően); 

- egyes veszélyeztetett területekre szóló, ideiglenes belépési és közlekedési tilalom bevezetése; 
- bizonyos ingó és ingatlan eszközök tulajdonos, illetve felhasználó általi használata ideiglenes tilalmának bevezetése, 

- az előírt intézkedések lakosság és jogi személyek részéről való betarttatásának biztosítása, a kimenekítés 

és egyéb védelmi és mentési tevékenységek szervezésekor és lebonyolításakor; 

- a lakűépületek, lakások, üzlethelyiségek és más épületek lakóinak, illetve tulajdonosainak utasítása a 

veszélyeztetett területről származó, veszélyeztetett személyek ideiglenes elhelyezés végetti befogadására; 

- egyéb intézkedésekre való utasítások. 
 

POLGÁRVÉDELEM 

Polgárvédelmi biztosok 

10. szakasz 
 

A megelőző jellegű, védelmi intézkedések szervezése és lebonyolítása és kezdőintézkedéseknek az 

embereket és anyagi eszközöket fenyegető veszélyhelyzetekkor való foganatosítása végett, a Rendkívüli 

Helyzetek Községi Törzskara a jelen határozat hatályba lépésétől számított 60 napon belül, az alábbi 

helyiségekben hivatalba helyezi a polgárvédelmi biztosokat és ezek helyetteseit:  

- Topolya, Bácskossuthfalva, Pacsér, Bajsa, Cserepes, Felsőroglatica, Gunaras, Zentagunaras,  

Njegoševo, Karađorđevo, Kisbelgrád, Tomislavci, Pobeda, Krivaja és Pannónia. 

A biztosok és helyetteseik az említett helységekben közvetlen intézkedéseket foganatosítanak a 

polgárok polgárvédelmi intézkedésekben és feladatokban, emellett személyes, kölcsönös és kollektív 

védelemben való részvétele végett, ezenkívül irányítják az általános rendeltetésű polgárvédelmi 

egységeket. 

A veszélyeztetett és kárvallott területeken élő polgárok kötelesek a biztos vagy helyettese általi 

utasítások szerint eljárni. 

A biztosok és helyetteseik hivatalba helyezése végetti jelöléseket az Általános Igazgatási és  

Társadalmi Tevékenységügyi Osztály és a védelem tervezésén dolgozók nyújtjájk be, a Topolya község 

területén alakult helyi közösségek szerveivel való együttműködés mellett, a Rendkívüli Helyzetek Községi 

Törzskara részére. 
 

A jogi személyek védelemre és mentésre való felkészítése  
 

11.szakasz 
 

A Topolya község területén, a védelem és mentés szempontjából jelentős, felkészített jogi 

személyeket, Topolya Községi Tanácsának külön aktusa jelöli ki.  

Az erre felkészített jogi személyek ellátják a polgárok, valamint az anyagi és egyéb javak védelmét 

és mentését az elemi csapások és egyéb balesetek esetében, hatáskörükkel összhangban, emellett 

végrehajtják a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara által utasított feladatokat. 

A felkészített jogi személyek mozgósítására a községi elnök ad utasítást, a Rendkívüli Helyzetek 

Községi Törzskarának javaslatára. 

Topolya Községi Tanácsa határozatot hoz a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jogi 

személyeknek a polgárvédelmi intézkedések és feladatok végehajtásából eredő, tényleges kiadásainak 

megtérítéséről, a Pénzügyi Osztály javaslatára.  
 

Általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek  
 

12.szakasz 
 

Az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységeket a védelem és mentés területén felmerülő, 
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terjedelmesebb és kevésbé összetett feladatok végrehajtására képezik ki, mint például a kezdődő és kisebb 

tűzesetek és erdőtüzek megfékezése és oltása, tereptisztítás, árvízvédelemben való részvétel, 

elsősegélynyújtás, rendfenntartás, emellett a veszélyeztetett lakosság ellátásában való részvétel, a terep 

fertőtlenítésében való segítségnyújtás és más, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara által előirányzott 

tevékenységek. 

Topolya Községben az alábbi általános rendeltetésű polgárvédelmi egységeket állítják fel: 
 

Helyi közösség   egységek száma             taglétszám 

Topolya, Tomislavci 5 45 

Bácskossuthfalva 2 45 

Pacsér 1 30 

Zentagunaras 1 30 

Pobeda, Svetićevo, Kavilló 1 45 

Gunaras, Njegoševo, Brazília  1 45 

Bajsa, Pannónia, Emődpuszta, Szurkos 1 45 

Kisbelgrád, Karađorđevo, Zobnatica 1 45 

Cserepes, Felsőroglatica, Krivaja  1 45 

Az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek feltöltését, felszerelését és kiképzését Topolya 

Községi Közigazgatási Hivatalának Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztálya, illetve a 

rendkívüli helyezetekkor esedékes védelem tervezésén alkalmazott dolgozók végzik. 

A jelen szakasz 3. bekezdésében említett teendők egyeztetését a Községi Tanács végzi. A Községi 

Tanács nevében e tevékenységekre a Községi Tanács környezetvédelemmel megbízott tagját bízzák meg.  
 

Személyes és kollektív védelem  
13.szakasz 

 

A községben esedékes személyes és kollektív védelmet munkahely és lakhely szerint szervezik 

meg. A polgárok és a lakóépületek, illetve házak tulajdonosai, kötelesek a személyes védelem és mentés, 

emellett a családi háztartás, ezenkívül a vagyon védelme és mentése szükségleteire beszerezni és 

használható állapotban tartani az illető eszközöket és felszerelést, Az elemi csapásoktól és más balesetektől 
való, személyes és kollektív védelemhez szükséges,  kötelező eszközökről és felszerelésről szóló 

rendelettel összhangban.  

Az Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály köteles a Rendkívüli Helyzetek 

Szektorának szervezeti egységeivel való együttműködés által előkészíteni a lakosság felkészítéséhez 

szükséges, lehetséges vagy beállt helyzetben foganatosítandó eljárásokról szóló, utasításokat és más 

kiadványokat.   

Külön figyelmet szentelnek a lakosság árvíz, tűzvész és földrengés esetén foganatosítandó 

válaszintézkedésekre való felkészítése.  

A jelen szakasz 3. bekezdésében említett tevékenységek megvalósításában, a polgárvédelmi 

biztosok is tevékenyen bekapcsolódni tartoznak.  
 

Pénzügyi támogatás  
14.szakasz 

 

A lakosság és az anyagi javak elemi csapásoktól, műszaki és ipari balesetektől és veszélyektől való 

védelmének szükségleteire, Topolya községi költségvetéséből, valamint a Rendkívüli Helyzetek 

Pénzalapjának eszközeiből az alábbiakat támogatják: 

- a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának szervezése, felszerelése és felkészítése; 

- az általános rendeltetésű, községi polgárvédelmi egységek szervezése, felszerelése és kiképzése; 

- a felkészített jogi személyek alkalmazásának költségei; 

- a község területén felállítandó riadóztatási rendszer kiépítése; 

- az általános rendeltetésű, községi polgárvédelmi egységek különleges felszerelésének beszerzése, 

karbantartása, elhelyezése, őrzése és biztosítása; 

- a polgárvédelem szükségleteire szolgáló létesítmények kiépítése, átalakítása, karbantartása, felszerelése 

és őrzése; 

- a község által szervezett polgárvédelmi tanfolyam (kiképzés), 

- a polgárvédelem községi hatáskörbe tartozó intézkedéseinek és feladatainak szervezése és lebonyolítása; 

- a természeti vagy egyéb katasztrófa okozta károk utáni helyreállítás, a helyi önkormányzat anyagi 
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lehetőségeivel összhangban; 

- a pozitív előírások által megszabott, egyéb polgárvédelmi teendők. 

 

A VESZÉLYEZTETETTSÉG FELBECSLÉSE  

RENDKÍVÜLI HELYZETEKKOR ALKALMAZANDÓ, VÉDELMI ÉS MENTÉSI TERV  

A POLGÁRVÉDELEM MŰKÖDÉSI TERVE  

 

15.szakasz 
 

A Topolya község elemi csapásoktól és egyéb balesetektől való veszélyeztetettségéről szóló 

felbecslés kidolgozásának megbízottja Az Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály illetve 

a rendkívüli helyzetekben esedékes védelem tervezésére alkalmazott dolgozók, akik a Rendkívüli 

Helyzetek Szektorával és a Községi Közigazgatási Hivatal más szervezeti egységeivel való együttműködés 

által, a Törvénnyel, valamint A veszélyeztetettségi felbecslés és a rendkívüli helyzetekkor alkalmazandó, 

védelmi és mentési tervek kidolgozásának módszertanával összhangban, kidolgozza e felbecslést.  

Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara megvitatja a veszélyeztetettségi felbecslést, s ezt 

elfogadás végett a Községi Tanácshoz eljuittatja.  

 
16.szakasz 

 

A Topolya község területén alkalmazandó védelmi és mentési terv elkészítésének megbízottja az 

Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály, illetve a rendkívüli helyzetekben esedékes 

védelem és ténykedés tervezésén dolgozó alkalmazottak, akik a Rendkívüli Helyzetek Szektorának 

szervezeti egységeivel és a Községi Közigazgatási Hivatal más szervezeti egységeivel való együttműködés 

által, a Törvénnyel,  valamint A veszélyeztetettségi felbecslés és a rendkívüli helyzetekkor alkalmazandó, 

védelmi és mentési tervek kidolgozásának módszertanával összhangban, elkészítik a tárgyalt tervet. 

Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara megvitatja A Topolya község területén alkalmazandó, 

rendkívüli helyzetekben esedékes védelmi és mentési tervet, s ezt eljuttatja a Községi Tanácshoz, elfogadás 

végett.  

 

17.szakasz 

 

A polgárvédelmi rendszer működési terve, mint a község Védelmi Tervének szerves része 

elkészítésének megbízottja az Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály, illetve a 

rendkívüli helyzetekben esedékes védelem és ténykedés tervezésén dolgozó alkalmazottak, akik a 

Rendkívüli Helyzetek Szektorának szervezeti egységeivel és a Községi Közigazgatási Hivatal más 

szervezeti egységeivel való együttműködés által, mégpedig A védelmi tervek készítésének módszertanáról 

szóló utasítással és a Köztársasági Védelmi Terv szükséges kivonatával összhangban, elkészítik a tárgyalt 

tervet.  

ELISMERÉSEK ÉS DÍJAK 
 

18.szakasz 
 

A polgárvédelem és a védelem és mentés egyéb teendőinek különösen sikeres ellátásáért, a 

gazdasági társaságoknál és más jogi személyeknél, szolgálatoknál és a községi közigazgatás szerveinél, a 

Rendkívüli Helyzetek Törzskaránál, a polgárvédelmi egységeknél, illetve polgárvédelmi biztosok és ezek 

helyettesei, emellett más állománytagok és érdemes, Topolya községben élő egyének részére elismeréseket 

és díjakat adományoznak, a Topolya község területén e kérdést szabályzó előírással összhangban.  

 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

19.szakasz 

 

Topolya Községi Tanácsa meghozza a Topolya területén esedékes védelem és mentés 

szempontjából lényeges, felkészített jogi személyek kijelöléséről szóló aktust, a jelen határozat hatályba 

lépésétől számított 30 napon belül.  
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20.szakasz 

 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép életbe. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 82-1/2013-V Fazekas Róbert sk, 

Kelt: 2013.01.24. a Községi Képviselő-testület  

Topolya elnöke 

 

8. 

A Köztulajdonról szóló törvény 27. szakaszának 10. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/72. 

szám), Topolya község Statútuma 42. szakasza, 1. bekezdésének 7. pontja (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám), Az ingatlanok közvetlen megegyezéssel, köztulajdonú 

eszközök bérbeadásával, valamint nyilvános árverési, illetve írásos ajánlatok vételi eljárásával való  

bekebelezésének és eltulajdonításának feltételeiről szóló rendelet 3. szakaszának 1. bekezdése  (SzK 

Hivatalos Közlönye, 2012/24. szám) és A Topolya község köztulajdonába tartozó vagyontárgyak 

beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 19. szakasza 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013. 

január 24-i ülésén meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T  

 

INGATLANOK TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA VÉTELÉRŐL, AZ 
ÁTRAKODÓ ÁLLOMÁS ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ UDVAR KIÉPÍTÉSE VÉGETT 

 

1.szakasz 

 
Ezennel jóváhagyjuk bizonyos ingatlanok Topolya község köztulajdonába vételét, az átrakodó 

állomás és hulladékhasznosító udvar kiépítése végett, mely elkerülhetetlen a Szilárd, Háztartási 

Hulladékkezelő Régió működéséhez, mégpedig közvetlen megegyezés által, oly áron, mely nem lehet 

magasabb az ingatlanok illetékes adóhatóság (illetve a Pénzügyminisztérium Adóigazgatósága Újvidéki 

Regionális Központjának Topolyai Fiókja) által felbecsült piaci értékénél. 

 

2. szakasz 

 
A beszerzés tárgyát az alábbi okiratokban tüntették fel: 

 Topolya kk 1613. sz. ingatlanlapja  
- 1776/6. hrsz. telek, Fekete-dűlő, 3. osztályú szántó, mely területe 01-11-40 m

2
, mezőgazgdasági 

földterület, magántulajdonban, 14/16 részben Kovács (István) János, Topolya, Szent István u. 26. sz, 1/16 

részben Horvát (Lajos) Ilona, Bajsa, Végső u. 28. és 1/16 részben Kőrösi (Lajos) Lajos, Topolya, Vajdaság 

u. 21. sz. alatti lakosok tulajdonát képezi.  

  Topolya kk 557. sz. ingatlanlapja 
- 1776/4 hrsz. telek, Fekete-dűlő, 3. osztályú szántó, mely területe 59-93 m

2
, mezőgazgdasági földterület, 

magántulajdonban, 1/1 részben Huber (Kálmán) Ilona, Topolya, Kendergyár u. 14. sz. alatti lakos 

tulajdonát képezi. 

 

3. szakasz 

 

A jelen határozat 2. szakaszában tárgyalt ingatlanok köztulajdonba vételére előirányzott 
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eszközöket Topolya község 2013. évi költségvetésében irányozták elő, folyó költségvetési tartalékból. 
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4. szakasz 

 
E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép életbe.   

 

TOPOLYA KÖZSÉGI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 46-1/2013-V Fazekas Róbert sk  

Kelt: 2013.01.24. a Községi Képviselő-testület    

Topolya elnöke   

      

9. 

 A tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2009/72, 2009/81, 2010/64-AB, 2011/24. és 2012/121. szám)  és Topolya község Statútuma 42. szakasza  

1. bekezdésének 6. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) 

alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2013. január 24-i ülésén meghozta az alábbi   

 

H AT Á R O Z AT O T  
  

A TOPOLYAI VÍZTÁROZÓ PARTJÁN ÉPÍTENDŐ NYARALÓTELEP   
RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL  
  

1.szakasz 

 

 A topolyai víztározó partján építendő nyaralótelep részletes rendezési tervének elkészítéséről szóló 

határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/2. szám) címe módosul és ezentúl így hangzik: 

 „ A topolyai víztározó partján építendő nyaralótelep és vízipark részletes rendezési tervének 

elkészítéséről szóló határozat“  

 

2. szakasz 

 

 A tárgyalt határozat 1. szakaszának alábbi szövege:  „E határozattal hozzálátunk a topolyai 

víztározó tó partján építendő nyaralótelep részletes rendezési tervének kidolgozásához“ módosul és ezentúl 

így hangzik:  

„E határozattal hozzálátunk a topolyai víztározó tó partján építendő nyaralótelep és vízipark részletes 

rendezési tervének kidolgozásához“. 

 

3. szakasz 

 

 A 2. szakasz „nyaralótelep“ meghatározása után az „és vízipark“ meghatározás járul. 

 

4. szakasz 
 

 A 3. szakasz 2. bekezdésének „2342/2“ száma helyet „2342/1“ számnak kell állnia. 

 

5. szakasz 
 

 A 4. szakasz „nyaralótelep“ meghatározása mellé az „és vízipark“ meghatározás járul, míg „az 

országút mentén“ meghatározás után „idegenforgalmi, kereskedelmi és vendéglátóipari-szolgáltató 

létesítményeket irányoztak elő“ meghatározás járul. 

 

6. szakasz 
 

 Az 5. szakasz „60 nap“ meghatározása elé az alábbi szöveg járul „az összes, Részletes Rendezési 

Terv elkészítéséhez szükséges feltétel, jóváhagyás és iratanyag beszerzését követő.“ 
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7. szakasz     
 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép életbe. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI         

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE            

Szám: 350-2/2013-V Fazekas Róbert sk          

Kelt: 2013.01.24.  a Községi Képviselő-testület 

Topolya elnöke 
 

10. 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 

Topolya község Statútumának 49. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 

2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013. január 24-i ülésén meghozta az alábbi  

 

V É G Z É S T  
 
 

A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JOGSZABÁLY- ÉS ALAPSZABÁLYÜGYI 
KÉRDÉSEKKEL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 

I. 
 

 Ezennel felmentjük Mandić Anatolij, okl. jogász, Topolya, Tito marsall u. 49. sz. alatti lakost a 

Községi Képviselő-testület Jogszabály- és Alapszabályügyi Kérdésekkel Megbízott Bizottsága tagságából, 

2013. január 24-i hatállyal.  
        

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-2/2013-V Fazekas Róbert sk, 

Kelt: 2013.01.24. a Községi Képviselő-testület  

Topolya elnöke 
 

11. 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és 

Topolya község Statútumának 49. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 

2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2013.január 24- ülésén meghozta az alábbi  

 

V É G Z É S T   
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JOGSZABÁLY- ÉS ALAPSZABÁLYÜGYI 

KÉRDÉSEKKEL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  
 

I. 
 

Ezennel megválasztjuk Nađpastor Sergej, gépész technikus, Pannónia, Veljko Vlahović u. 8. sz.alatti 

lakost a Községi Képviselő-testület Jogszabály- és Alapszabályügyi Kérdésekkel Megbízott Bizottságának 

tagjává  2013. január 25-i hatállyal, e Bizottság megbízatásának leteltéig terjedő időszakra. 
        

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-3/2013-V Fazekas Róbert sk, 
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Kelt: 2013.01.24. a Községi Képviselő-testület  

Topolya elnöke 

 

  

 

 

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

             szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2013. évre 15.000,00  

            dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya  

            község Hivatalos Lapjára”.. 
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