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80. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 

2014/83. szám), Az egyesületek közérdekű programjainak, vagy ezek fennmaradó összegének ösztönzésére 
szolgáló eszközökről szóló rendelet 3. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/8. és 2013/94. szám), 
Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 
2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya községi elnöke, 2015.03.23-án meghozta az alábbi 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
A POLGÁRI EGYESÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ 

TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BŐVÍTÉSÉRŐL  
 

1. szakasz 
 

A polgári egyesületek Topolya községi költségvetéséből való támogatásáról szóló Szabályzat 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/1) 1. szakaszához újabb, 9. fordulat járul, mely így hangzik:  

 „- a gazdaság-fejlesztésre alkalmas környezet lehetővé tétele és kibontakoztatása, a község 
fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulás, a helybeli közösség fejlesztési stratégiájának indítványozása, a 
helybeli közösség céljainak megvalósítását célzó, képzés jellegű programok szervezése.“ 
 

2. szakasz 
 

E Szabályzat annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában“. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
ELNÖKE 
Szám: 110-17/2015-V                                                                         
Kelt: 2015.03.23. Kislinder Gábor, s.k.,                                                                       
Topolya községi elnök 
 
 
81. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 
2014/83. szám), A művelődésről szóló törvény 4. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2009/72. szám), Az egyesületek közérdekű programjainak, vagy ezek fennmaradó összegének 
ösztönzésére szolgáló eszközökről szóló rendelet 3. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/8. és 2013/94. 
szám), Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 
2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya községi elnöke, 2015.03.23-án meghozta az alábbi  

S Z A B Á L Y Z A T O T   

A KÖZSÉGI JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁNAK MÓDJÁRÓL S A 
TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL TÁRSTÁMOGATOTT, MŰVELŐDÉSI 

PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK MEGVÁLASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
KÖVETELMÉNYEKRŐL   

1. szakasz  

E szabályzat szabályozza a művelődés területén, Topolya községben tartott rendezvényeket és 
fesztiválokat s közelebbről meghatározza a Topolya községi költségvetéséből társtámogatott és támogatott, 
művelődési projektumok és programok megválasztásának módját, mércéit s követelményeit (a 
továbbiakban: társ/támogatás).  
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2. szakasz 

 
A Topolya község szempontjából jelentős rendezvények és fesztiválok:  
1. Topolya község napja, s az ennek megünneplésére tartott rendezvényeihez kötődő programok; 
2. Falunapok, melyek a Topolya község területén levő falvakat illetik;  
3. Múzeumok éjszakája, mint rendezvény; 
4. A zene napjai, mint rendezvény;  
5. Mezőgazdasági vásár.  
 

3. szakasz 

A jelen szabályzat 2. szakaszában tárgyalt rendezvények és fesztiválok, a mezőgazdasági vásár 
kivételével, melyet pályázat útján ítélnek oda, a Topolya község által alapított, közvetett költségvetési és 
közpénzek felhasználójaként működő, alábbi intézmények részére ítélik oda:    

Topolya Községi Művelődési Háza:  
- Topolya község napja, s a rendezvényekhez kötődő programok  
A helyi közösségek: 
-  Falunapok, Topolya község területén, 
Topolya Községi Múzeuma: 
- A Múzeumok éjszakája elnevezésű rendezvény. 
 
Az Alapfokú Zeneiskola: 
-A Zene napjai elnevezésű rendezvény. 

A jelen szabályzat 2. szakaszában tárgyalt rendezvények és fesztiválok évente egyszer tarthatók, 
mindezek pedig A Topolya községi költségvetéséről szóló határozatban előirányzott eszközök 
függvényében.  

4. szakasz 
 

A rendezvényeknek és fesztiváloknak szervezőbizottságaik vannak.  
A rendezvények, illetve fesztiválok szervezőbizottságainak elnöke és két tagja van melyeket 

Topolya községi elnöke nevez ki, külön végzés által.  
 

5. szakasz 
 

A rendezvényeknek és fesztiváloknak szabályai vannak, melyek alapján megállapítást nyer: a 
rendezvények és fesztiválok jellege, ezek céljai elérésének közelebbi módja, az illető rendezvényt s 
fesztivált képviselő személy kiléte.   

A rendezvények vagy fesztiválok szabályait az illető rendezvények illetve fesztiválok 
szervezőbizottsága hozza meg.   

6. szakasz 

A rendezvény illetve fesztivál szervezőbizottsága megállapítja: a rendezvény vagy fesztivál 
programját, s az illető program megvalósításához szükséges összeget (a kiadások programját és 
előszámláját), a rendezvény vagy fesztivál helyét, idejét és időtartamát, jelentést tesz a községi elnöknek a 
lebonyolításról, beszámolván a felhasznált és megvalósított eszközökről, valamint a műsor művészeti 
szintjéről szóló véleménnyel, illetve a látogatottság, médiakampány, s hasonlókat illető adatokkal, e 
bizottság emellett, egyéb teendőket is ellát, a rendezvények illetve fesztiválok lebonyolításának ügyében.   
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7. szakasz 

A jelen szabályzat 2. szakaszában tárgyalt rendezvények illetve fesztiválok megtartására 
előirányzott eszközöket A Topolya községi költségvetéséről szóló határozat szabja meg, mégpedig 
költségvetési eszközök és a jelen szabályzat 3. szakaszában tárgyalt, közvetett költségvetési felhasználók 
öneszközeinek bevonásával.   

8. szakasz 
 

A rendezvény illetve fesztivál szervezőbizottságának elnöke javasolja a szervezőbizottsági tagság 
részére a rendezvény vagy fesztivál elgondolását és műsortervét, a külön- és kísérő programok elgondolását, 
valamint e rendezvény vagy fesztivál végleges műsorát is, indítványozza a rendezvény vagy fesztivál 
kiadványának tervét, s más teendőket is ellát, a tárgyalt rendezvény vagy fesztivál műsorának megállapítását 
illetően.   

A rendezvény vagy fesztivál szervezőbizottsági elnöke a nevezett szervezőbizottság egy tagját 
megbízhatja a rendezvény vagy fesztivál megvalósítási teendőinek szervezésével és egyeztetésével, 
különösképpen pedig: a rendezvény vagy fesztivál műsorának előadásához szükséges, szervezési és műszaki 
feltételek biztosításával, az előadókkal s a műsorok más résztvevőivel való értekezéssel, a műsor 
előkészítéséhez és előadásához szükséges természetes és jogi személyek alkalmazásával, protokoll jellegű 
teendőkkel, a műsor előadásának figyelemmel kísérésével s e műsor előadása érdekében foganatosítandó, 
megfelelő intézkedések végrehajtásával, a megállapított marketinges teendők végrehajtásának figyelemmel 
kísérésére, s egyéb, a rendezvény illetve fesztivál műsorának megvalósítását illető teendőkkel.  

9. szakasz 

A jelen szabályzat 3. szakaszában tárgyalt, közvetett költségvetési felhasználók, s melyeket a 
megállapított rendezvényekkel és fesztiválokkal megbíztak, felelősek az említett célokra odaítélt eszközök 
rendeltetésszerű használatára, valamint a Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes szerve általi, 
községi elnök részére történő jelentéstételre. 

10. szakasz 
 

A művelődési projektumok és műsorok társtámogatása a: 
- művelődési központokat és művelődési egyesületeket; 
- megmérettetéseken és szemléken való részvételt; 
- megmérettetések és szemlék szervezését;  
- évfordulók megünneplését; 
- táborok lebonyolítását; 

 illetően, nyilvános pályázat útján végezhető (a továbbiakban: pályázat) melyet Topolya községi 
elnöke hirdet meg, a jelen szabályzat 3. szakaszában tárgyalt, közvetett költségvetési felhasználók részére 
odaítélt rendezvények kivételével. 

11. szakasz 

A pályázat szövege megjelenik Topolya község hivatalos honlapján.  
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt pályázatra való jelentkezések benyújtására szabott határidő 

e pályázat megjelenésének napjától számítván, legalább 8 napban állapítható meg.  
A pályázat minden költségvetési évre meghirdetendő, legkésőbb a folyó év februárjáig.  
 

12. szakasz 
 

 A művelődési rendezvények projektumainak és programjainak társ/támogatási eljárását lebonyolító, 
pályáztató bizottságot (a továbbiakban: bizottság), Topolya községi elnöke nevezi ki, 4 éves megbízatással.  
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 A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt bizottságot elnök és négy tag alkotja, akiket művelődési 
szakemberekből választanak meg.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt bizottság a benyújtott projektumokat illetően, más 
szakemberek véleményét is kikérheti.  

 
13. szakasz 

. 
 A pályázatok résztvevői a bizottság részére jelentkezést nyújtanak be.  

A jelentkezés mellé, a résztvevők kötelező érvénnyel, az alábbiakat nyújtják be: 
 

1) bizonylat (tanúsítvány, kivonat) arról hogy az egyesületet az illetékes szerv jegyzékébe bejegyezték; 
2) az egyesület alapszabálya kivonatának hitelesített fénymásolata, melyben megállapítást nyer hogy az 
egyesület céljait a megvalósítandó program területén kívánják elérni; 
3) kitöltött jelentkezési űrlap; 
4) bizonylat az egyesület fizetőképességéről, illetve az előző évi zárszámadás jelentése. 

 
 

14. szakasz 
 

Az értékelést három lehetőséget feltüntető űrlap kitöltésével végzik:  
1)„Különösen támogatom e polgári egyesület pénzügyi támogatását“ s ezért ezt 10 pontra értékelem“, 
2)„ Támogatom e polgári egyesület pénzügyi támogatását “ s ezért ezt 5 pontra értékelem“, 
3)„Ellenzem e polgári egyesület pénzügyi támogatását“ – s ezért ezt 0 pontra értékelem“. 

 
             Az űrlap kitöltését követően, a bizottsági tagság elvégzi az így nyert pontszámok összegzését, 
minden pályázó esetében, s összeállítja a jelentkezések értékeléséről és rangsorolásáról szóló jegyzéket.  

 
15. szakasz 

 
A jelentkezések értékeléséről és rangsorolásáról szóló jegyzék összeállítását követően, a bizottság a 

községi elnök részére, A pályázat résztvevőinek működési költségeinek vagy program jellegű 
rendezvényeinek pénzügyi társtámogatásáról szóló határozati javaslatot. 

A bizottság indoklással ellátott javaslatát minden bizottsági tag aláírja.  
 

16. szakasz 
 
A községi elnök meghozza A művelődési rendezvények projektumainak és programjainak 

társ/támogatására szolgáló pénzeszközök odaítéléséről szóló végzést, mely végleges, s ez ellen igazgatási 
per indítható.  
 

17. szakasz 
 
A projektumok értékelésének általános követelményei:  
1) a felkínált projektumok újszerűsége (új ötletek, technológiák, médiumok stb.); 
2) feltételek biztosítása a művelődési értékek polgárok részére való elérhetőségére s ezek tömeges 

használatának lehetővé tétele; 
3) a művészi kifejezésmódok sokszínűségének ösztönzése; 
4) Topolya község művelődésének Szerbiában és külföldön való hirdetése, s nemzetközi 

hálózatokba és projektumokba való bekapcsolódás; 
5) a gyermeki alkotókészség, valamint a gyermekek és fiatalok részére készülő, művészi 

alkotómunka ösztönzése; 
6) a rokkantsággal élők művészeti alkotómunkájának ösztönzése s a művészeti tartalmak 

rokkantsággal élők részére való elérhetősége; 
7) a Topolya község területén élő nemzeti kisebbségek kulturális identitásának megvalósulását és 

védelmét illető feltételek biztosítása; 
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8) új technológiák alkalmazása és hálózatba szerveződés; 
9) a legjelentősebb művelődési évfordulók megünneplését szolgálják; 
10) valós pénzügyi terv és különféle támogatási formák (társprodukció, partnerség és hasonlók); 
11) a projektum fenntarthatósága és időbeli hosszúsága; 
12) a szerző illetve projektum szervezője eleget tett kötelezettségeinek az eddigi projektumok 

résztvevői esetében s igazolta a Topolya községi költségvetéséből nyert eszközöket. 
A Topolya községi költségvetéséből társ/támogatott projektumoknak eleget kell tenniük az 

említettek közül legalább három általános követelménynek.  
 

18. szakasz 

A pályázati eredmények megjelennek Topolya község hivatalos világhálós oldalán. A kiválasztott 
projektum szerzőjével Topolya községi elnöke szerződést köt a projektum társ/támogatásáról.  

19. szakasz 

Topolya községi elnöke szerződést köthet a művelődési projektumok társ/támogatásáról pályázat 
nélkül is, amennyiben különösen jelentős projektumról lenne szó, melyet előre kitervelni nem lehetett, s 
amennyiben e projektum eleget tesz legalább három, a jelen szabályzat 13. szakaszában szabott, általános 
követelménynek, a törvénnyel összhangban.  

20. szakasz 

Amennyiben a pályázat résztvevője az odaítélt eszközöket nem rendeltetésszerűen használná, 
köteles ezek visszatérítésére.  
 A felhasználatlan eszközök visszatérítésének feltételeit és módját szerződés rögzíti, mely a jelen 
szabályzat 17. szakaszának rendelkezései szerint köthető.  
 

21. szakasz 
 

E szabályzat annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában.  

 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 
ELNÖKE 
Szám: 110-18/2015-V                                                                         
Kelt: 2015.03.23. Kislinder Gábor, s.k.,                                                                      
Topolya községi elnök 
 
82. 

A közvállalatokról szóló törvény 60. szakaszának 3. pontja, (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2012/119, 2013/116. és 2014/44. szám), Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, 
Közművesítési, és Településtervezési és –rendezési Közvállalata Alapítói határozatának összhangba 
hozataláról szóló határozat összhangba hozataláról szóló határozat 24. szakaszának 3. bekezdése (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2013/6. és 2013/11. szám) és Topolya község Statútuma 71. szakaszának 2. pontja 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya 
Községi Tanácsa, 2015.04.24-i ülésén meghozza az alábbi  

 
 V É G Z É S T  

 
TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA ÁLTAL, A TOPOLYA KÖZSÉG 
ÉPÍTÉSI ÖVEZETÉNEK BEÉPÍTETLEN ÉS RENDEZETLEN  TELKEIRE KIVETENDŐ 

BÉRLETI DÍJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
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I. 
 

Ezennel jóváhagyjuk Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési 
és –rendezési Közvállalata (a továbbiakban: Topolya Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési 
Közvállalata) részére, a Topolya község építési övezetében található, beépítetlen és rendezetlen telkekre 
kivetett, bérleti díj felszámítását, melyet e Közvállalat 2015. április 02-i felügyelő bizottsági ülésén hozott, 
mégpedig négyzetméterenkénti 2,00 dinár évi bérleti díj mértékben.                                                                                       
 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, alkalmazása az illetékes szerv általi 
jóváhagyás másnapjától következik.  

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
TANÁCSA 
Szám:  38-4/2015-V                                                                            
Kelt: 2015.04.24.  Kislinder Gábor sk                                                                                    
Topolya  községi elnök 
                                                                              
83. 

A bányászatról és geotermikus kutatásokról szóló törvény 137. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 
2011/88. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
szám), Topolya község Statútuma 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 
2012/9. és 2014/12. szám) és Topolya község 2015. évi költségvetéséről szóló határozat 15. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/16. szám), a Tartományi Energetikai és Bányakincsügyi Titkárság 
115-310-44/2015-02. számú, 2015.03.10-i jóváhagyása mellett, a Községi Tanács, annak 2015.03-26-i 
ülésén megállapította az alábbi  

 
KÜLÖN PROGRAMOT 

 
A TOPOLYA KÖZSÉG ÉLETSZINVONALÁNAK 2015. ÉVI  

BÁNYAJÁRADÉKBÓL VALÓ ELŐMOZDÍTÁSÁRA  
  

1. szakasz 
 

E programmal megállapítjuk a 2015. évi bányajáradék címén beérkező eszközök tervezett bevételét 
és rendeltetését. 

 
2. szakasz  

A Külön program megvalósítására Topolya község 2015. évi költségvetésében az alábbi számlán 
terveztünk el eszközöket: 741510- Bányajáradék , melynek teljes összege  150.000,00 dinár,  

 
 

3. szakasz 
 

A Külön program megvalósításához szükséges eszközök tervezett összege 150.000,00 dinár, 
melyeket Topolya 2015. évi,  községi költségvetése  külön részének keretében, az alábbiak alatt tervezett 
költségek egy részének fedezetére irányozzuk elő: 4.rész – Községi közigazgatás, 4.9. fejezet – 
Telekrendezési KV, 7. program- Úthálózat,  0701—0002. programjellegű tevékenység – Útkarbantartás, 
451. feladatkör, 425. gazadasági besorolás, 01, támogatási forrás, 241. helyrend –A községi és besorolatlan 
utak útpadkáinak fenntartási költségei – veszélyes kátyúk betömése. 
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4. szakasz 
 

E Külön program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
TANÁCSA 
Szám: 501-35/2015-V 
Kelt: 2015.03.26. Kislinder Gábor sk                                                
Topolya községi elnök 
 
84. 
 Az utakon való közlekedés biztonságáról szóló törvény 17-19. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye,  
2009/41, 2010/53. és 2011/101. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútumának 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, annak 
2015.04.24-i ülésén meghozta az alábbi 
 

P R O G R A M O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 2015-BEN KIRÓTT, KÖZLEKEDÉSI  
BÍRSÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA  

 
1. szakasz 

 
E programmal megállapítjuk a közlekedési bírságokból származó eszközök tervezett bevételeit és 

felhasználásának célját, a 2015. évre.  
 

2. szakasz 
 

A közlekedési bírságokból származó eszközök felhasználását illető program megvalósítására, 
Topolya 2015. évi községi költségvetésében 1.350.000,00 dinár eszközt irányoztak elő (támogatási forrás 
01).  

 
3. szakasz 

 
A program 1.350.000,00 dinár összegre tervezett eszközeinek megvalósítására szolgáló eszközöket 

Topolya 2015. évi községi költségvetésének Külön részének keretében használják fel, az alábbi 
rendeltetésekre: 

 
- Az utakon való közlekedés biztonságának előmozdítása céljából, a vízszintes és függőleges 

jelzésekre fordított kiadások egy részének fedezetére, melyeket az alábbi részben terveztek ki: 4. 
rész –Községi közigazgatás, 4.9. fejezet –Telekrendezési KV, 7. program – Úthálózat, 0701-0002. 
programszerű tevékenység – Útkarbantartás,  451. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 01. 
támogatási forrás,  240. helyrend – Közlekedési jelzések (vízszintes és függőleges jelzések és 
szemaforok karbantartása) melyek teljes összege 675.000,00 dinár: 
 

- A  közlekedési nevelés előmozdításának céljából, a 4. rész –Községi közigazgatás,  4.1.-Községi 
Közigazgatási Hivatal, 15. program – Helyi önkormányzat, 0602-0001. programszerű 
tevékenység –A helyi önkormányzat működtetése, 360. feladatköri besorolás, 481. gazdasági 
besorolás, 01. támogatási forrás, 47. helyrend – Topolya község biztonságának különszámlája,  
melyek teljes összege 50.000,00 dinár: 
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- A közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére -  a Topolyai Rendőrállomás keretében, 
mely egységek ellenőrzik és szabályozzák az utakon való közlekedést, a  4. rész – Községi 
közigazgatás, 4.1.- Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program – Helyi önkormányzat, 0602-0001. 
programszerű tevékenység – A helyi önkormányzat működtetése,  360. feladatkör, 481. gazdasági 
besorolás, 01. támogatási forrás, 47. helyrend – Topolya község biztonságának különszámlája,  
melynek teljes összege 475.000,00 dinár: 

- A koordinációs testület működési költségeinek fedezetére, a  2. rész keretén belül- Községi elnök és 
Községi Tanács, 15. program – Helyi önkormányzat, 0602-0001. programjellegű tevékenység –A 
helyi önkormányzat működtetése, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 01. támogatási forrás, 
14. helyrend – Szerződés alapján vállalt szolgáltatások,  melyek teljes összege 150.000,00 dinár. 

 
4. szakasz 

 
E program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
TANÁCSA                                                                                                        Kislinder Gábor, s.k. 
Szám: 344-7/2015-III                                                                                          községi elnök                                                                                                 
Kelt: 2015.04.24.                                                                                 
Topolya                                                                                            
 
85. 

A köztulajdonról szóló törvény 33. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/72, 2013/88. és 
2014/105. szám), A Topolya község köztulajdonába tartozó vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, 
kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 14. szakasza (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2012/9. szám), Az ingó vagyontárgyak – szolgálati gépjárművek Topolya község köztulajdonából 
való kivonásáról szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/3. szám) összhangban, Topolya 
községi elnöke 2015.04.24-én meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

KÖZHIRDETMÉNY MEGHIRDETÉSÉRŐL A TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT  
KÉPEZŐ, INGÓ VAGYONTÁRGYAINAK – SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVEINEK  

ELBIRTOKLÁSÁRÓL  
 

és meghirdeti az alábbi 
 

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT 
 

ÍRÁSOS AJÁNLATOK VÉTELÉRE, A TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ, 
INGÓ VAGYONTÁRGYAK – SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVEK ELBIRTOKLÁSA VÉGETT 

   
1. Topolya község, mely székhelye 24 300 Toplya, Tito marsall u. 30. sz, mint az ingó vagyontárgyak 

– hivatali gépjárművek feletti tulajdonjog kedvezményezettje, felhívja az összes érdeklődő 
ajánlattevőt, hogy nyújtson be írásos ajánlatot, a tárgyalt ingó vagyontárgyak – szolgálati 
gépjárművek felvásárlására. 

2. Az ingó vagyontárgyak – szolgálati gépjárművek köztulajdonból való elbirtoklása, írásos ajánlatok 
vételi eljárása által történik. 

3. Az elbirtoklás tárgyait az alábbi ingó vagyontárgyak – szolgálati (személy-) gépjárművek képezik:  
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4. Az ingó vagyontárgyak – szolgálati gépjárművek köztulajdonból való elbirtoklásának kezdőárát 
Topolya Községi Tanácsának  38-7/2015-V. számú, 2015.04.24-i, Ingó vagyontárgyak – szolgálati 
gépjárművek Topolya község köztulajdonából való elbirtoklásának kezdőárát megállapító végzés 
szabályozza, s mely összegeket a tárgyalt gépjárművek piaci értékének felbecslését követően, a 
közlekedés, szállítás biztonságában járatos, bírósági szakértő, Vasović Milan okl. mk. állapította 
meg, a 404-29/2015-III. számú megrendelés alapján, s benyújtotta a 9 gépjármű értékbecslését, 
2015.04.08-án.     
A kezdőárat euróban fejezték ki, amellett hogy a kifizetés kötelezően dinár ellenértékben történhet, 
a Szerb Nemzeti Bank hivatalos, valutát illető középárfolyama befizetés napján érvényes átszámítás 

Sor-
szám 

A gépjármű 
gyártója és 
elnevezése 

Rendszám
a 

Alváz- és motorszám Hengerűrtar
ta-lom / 

kifejtett erő 

A gyártás 
éve 

Kezdőár 
euróban 

A letét 
összege 

(A 
kezdőár1

0%-a) 

1 RENAULT 
VEL SATIS 
3.0 DV6 

 

BT001-LB 

VF1BJOJOB27404929/ 

P9XA701W012885 

2958/ 

130 

 

2002. 

 

745,16 

 

74,52 

2 FIAT 
PUNTO 
CLASSIC 
1.2ACTUAL 

 

BT001-AA 

ZFA18800007028673/ 

188A40005885707 

1242/ 

44 

 

2010. 

 

1950,44 

 

195,04 

3 FIAT PUNTO 
CLASSIC 
1.2 60KS 
ACTUAL 
A/C 

 

BT011-ZU 

ZFA18800007044171/
188A40006354236 

1242/ 

44 

 

2013. 

 

3766,36 

 

376,64 

4 FIAT 
PUNTO 
CLASSIC 
1.2 60KS 
ACTUAL 

 

BT013-ZĆ 

ZFA18800007044564/ 

188A40006372103 

1242/ 

44 

 

2013. 

 

4385,12 

 

438,51 

5 DACIA 
LOGAN 
AMBIANC
E 1.4 

 

BT006-BO 

UU1LSDAAH34144438/ 

K7JA710UA97791 

1390/ 

55 

 

2005. 

 

486,81 

 

48,68 

6 ZASTAVA 
10 188040 

BT006-KR ZFA18800001007137/ 
188A40003895755 

1242/ 
44 

2007. 1626,11 162,61 

7 FIAT PUNTO 
CLASSIC 
1.2 
ACTUAL 

 

BT001-AB 

ZFA18800007027824/ 

188A40005872765 

1242/ 
44 

 

2010. 

 

1950,44 

 

195,04 

8 ZASTAVA 
101 SKALA 
55 

 

BT007-EN 

VX1128A0001115696/ 

128A0641627109 

1116/ 

40.4 

 

2008. 

 

844,26 

 

84,43 

9 ZASTAVA 
101 SKALA 
55 

 

BT006-SJ 

VX1128A0001115622/ 

128A0641627083 

1116/ 

40.4 

 

2008. 

 

699,53 

 

69,95 
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szerint. 
Az ingó vagyontárgyak elbirtoklása megtörténtével a vásárló a gépjárművet látott állapotban veszi 
át, mely kizárja az összes utólagos felszólamlást és panaszt, az eladó iránt, mégpedig e 
vagyontárgyak minőségét és esetleges hiányosságait, műszaki kifogástalanságát s teljességét, 
valamint műszaki jellemzőit illetően.   
A legmagasabb vételárat felkínáló résztvevő nyilatkozatot ír alá a felkínált árról, melyet a jelen 
hirdetményben szabott határidőn belül befizetni köteles.  

5. A legkedvezőbb ajánlattevőnek megállapított ajánlattevő, köteles a legkedvezőbb ajánlattevő 
megválasztásáról szóló határozat hatályba lépésétől számított, 8 (nyolc) napon belül, az elért vételár 
teljes összegét befizetni, s hozzálátni az adásvételi szerződés megkötéséhez.  
A legkedvezőbb ajánlattevő által befizetett letétet beszámítják a teljes adásvételi árba, s levonják az 
írásos ajánlatok nyilvános felbontásakor elért értékből.  

6. Az illető gépjárművek megtekinthetők Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Tito marsall u. 
30. sz. alatti épületének udvarában, minden munkanapon, 10,00 és 13,00 óra között, 2015.05.11-től 
2015.05.13-ig, a  062-783-805 telefonszámon való, előzőleges bejelentkezés mellett, Lopušina 
Stefan kapcsolattartással megbízott személynél.   

7. A legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásának feltétele a legmagasabb felkínált vételár.  
Amennyiben két vagy több ajánlattevő, zárt borítékban ugyanazon összegű ajánlatot nyújtana be, s 
mely egyben a legmagasabb felkínált vételárnak is bizonyulna, a Bizottság nyertesként azon 
ajánlattevőt hirdeti meg, mely korábban tett ajánlatot, a Topolya Községi Közigazgatási Hivatala 
iktatójánál való átvételt igazoló, átvételi bélyegző dátuma és időpontja alapján.   
A legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásáról szóló határozatot, az írásos ajánlatok vételi 
eljárásának lebonyolítását követően, a községi elnök hozza meg, a Bizottság javaslatára. E 
határozatot az eljárás minden résztvevőjéhez kézbesítik.  E határozattal szemben, az eljárás 
résztvevője felszólamlást nyújthat be, a Községi Tanács részére. A Községi Tanács határozata 
végleges. 

8. Az ajánlattevő köteles az ajánlat komolyságának bizonylataként, mint az írásos ajánlatok vételi 
eljárásában való részvétel feltételeként, befizetni az illető gépjárműnek, a jelen hirdetmény 3. 
pontjában tárgyalt kezdőára 10%-ának megfelelő letétet, dinár ellenértékben, a SzNB befizetés 
napján érvényes középárfolyama alapján, a 840-311804-87. számú, 97. mintájú, 62-206 hivatkozási 
számú számlára.   

9. A többi, felvásárlási jogot nem nyert ajánlattevő részére,  a befizetett letét összegét visszatérítik, 5 
(öt) munkanapon belül, az írásos ajánlatok nyilvános felbontását követően.  
Az ajánlattevők kötelesek az ajánlat űrlapján feltüntetni a pontos számlaszámot, s a letét 
visszatérítését végző bank elnevezését.   
Az eladó nem vállal felelősséget a letét visszatérítésének pontosságára, amennyiben a számlaszámot 
és a bank elnevezését illető adatok pontatlanok lennének.  
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevőként megválaszott ajánlattevő nem kötne adásvételi 
szerződést a megszabott határidőn belül, vagy nem fizetné be a megállapított összeget, az általa 
befizetett letétet nem térítik vissza, s a vásárlástól elálltnak tekintendő. A legkedvezőbb 
ajánlattevőről szóló határozatot hatályon kívül helyezik, s meghozzák a következő, legkedvezőbb 
ajánlattevőről szóló határozatot, mellyel felkínálják az adásvételi szerződés megkötését.  

10. Az írásos ajánlatok vételi eljárásában való részvételre jogot formálhat minden jogi és természetes 
személy, valamint vállalkozó.  

11. Az ajánlatot tartalmazó, zárt borítéknak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
Az írásos ajánlatok vételi eljárásában való részvételre való jelentkezést, az alábbiak szerint:  
- jogi személyek esetében: elnevezés, illetve üzleti elnevezés, székhely, törzsszám, adószám, 
telefonszám, kapcsolattartó személy, a felhatalmazott személy pecséttel hitelesített aláírása; 
-természetes személyek és vállalkozók esetében: teljes név, apja neve, lakhely, törzsszám, 
személyi igazolványszám, s ennek kibocsátási helye, telefonszám s kötelező érvényű aláírás. 
 A jelentkezéshez csatolandó: rendes képviseleti felhatalmazás, illetve megbízás, személyi 
igazolvány vagy útlevél fénymásolata természetes személyek és vállalkozók esetén, míg jogi 
személyek esetében, a Gazdasági Alanyok Jegyzékébe való bejegyzés fénymásolata, (melyet a 
közhirdetmény megjelentetése előtt is kibocsáttathattak, amennyiben ennek kibocsátásától a 
közhirdetmény megjelenéséig nem telt el hat hónapnál több), folyószámla nyitásáról szóló 
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szerződés másolata ügyviteli banknál, és az odaítélt adóazonosító számról szóló végzés 
fénymásolata; 
 
- a befizetett letétről szóló bizonylat,  
- feltétel nélküli ajánlat, világosan feltüntetett összeggel, melyre az ajánlat szól,  
-  a befizetett letét visszatérítésére szolgáló űrlap.  
A jelentkezési űrlap, az ajánlattal és a letét visszatérítésének űrlapja átvehető a Községi 
Közigazgatási Hivatal iktatójában, valamint Topolya község  www.btopola.org.rs hivatalos 
honlapjáról.   
 

12. Az írásos ajánlatok, a hirdetményben előirányzott, teljes iratanyaggal zárt borítékban kézbesítendők, 
az alábbi postacímre: Topolya község, Tito marsall u. 30. sz, Topolya, mégpedig közvetlenül 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában, munkanapokon 7,00 és 15,00 óra között, 
vagy ajánlott levélben.   
Az ajánlatot tartalmazó borítéknak tartalmaznia kell az alábbi feliratot: „KÖZHIRDETMÉNYRE 
VALÓ AJÁNLAT, gépjárművek elbirtoklása végett – NEM FELBONTANDÓ“, a boríték hátlapján 
pedig az ajánlattevő elnevezése és teljes postacíme.  

 
13. Az ajánlatok benyújtásának végső határideje 2015. május 15-i péntek 13,00 óra, ideértvén a 

postával küldött ajánlatokat, melyek a jelzett időpontig beérkeznek.  
Időben érkezettnek tekintendő minden olyan ajánlat mely a Községi Közigazgatási Hivatal 
iktatójához az említett határidő leteltéig megérkezik.  
A nyilvános árverés abban az esetben is jogerősnek minősül, amennyiben  egyetlen ajánlattevő 
jelentkezne.  
 

14. A Bizottság nem veszi figyelembe illetve kifogásolhatóként elveti az alábbiakat:  

- késve érkező ajánlatokat, illetve melyek az ajánlatok benyújtására szabott határidő leteltét 
követően érkeztek; 

- hiányos ajánlatokat, illetve melyek mellé nem csatolták az összes megkövetelt iratanyagot; 

- a megállapított kezdőárnál alacsonyabb összeget tartalmazó ajánlatot. 

A késve érkező, hiányos, illetve kifogásolható ajánlatok benyújtói nem vehetnek részt az írásos 
ajánlatok vételi eljárásában.   
Amennyiben az idejében érkező, s teljes ajánlat tevője nem jelenne meg az írásos ajánlatok 
felbontásánál, az ajánlattól elálltnak minősítendő.  
 

15. Az írásos ajánlatok nyilvános felbontását a Bizottság bonyolítja le, s ugyanezt Topolya Községi 
Képviselő-testületének Nagy Tanácstermében tartják, a Tito marsall u. 30. sz. alatt, hétfőn, 2015. 
május 18-án, 12,00 órai kezdettel. 
Az ajánlatok felbontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők vagy ezek felhatalmazott képviselői. 
 

 A nyilvános hirdetmény meghirdetéséről szóló határozat megjelenik  Topolya Község Hivatalos 
Lapjában, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján, valamint Topolya község 
www.btopola.org.rs hivatalos honlapján.   
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310.  
              Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2015. évi előfizetés 15.000,00 dinárt    
              tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása,  
             Topolya Község Hivatalos Lapjára. 
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szám 
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Topolya községi költségvetéséből társtámogatott, művelődési programok és 
projektumok megválasztására szolgáló követelményekről 150 

   
82. Végzés Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési, és 

Településtervezési és –rendezési Közvállalata által, a Topolya község építési 
övezetének beépítetlen és rendezetlen telkeire kivetendő bérleti díjának 
jóváhagyásáról 154 

   
83. Külön program a Topolya község életszinvonalának 2015. évi bányajáradékból 

való előmozdítására 155 
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származó eszközök felhasználására 156 
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ingó vagyontárgyainak – szolgálati gépjárműveinek elbirtoklásáról 157 
   

   
 


	sluzbeni_list_2015-04.pdf
	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
	HIVATALOS LAPJA


