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131. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1, 3, 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, Topolya Községi Választási Bizottsága Topolya 
Községi Képviselő-testületéhez benyújtja az alábbi 
 

J E L E N T É S T  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL  

 
I. 
 

2012.07.08-án megerősítették Topolya Községi Képviselő-testülete 41  képviselői mandátumát, 
melyeket A Topolya Községi Képviselő-testületébe való, 2012.05.06-án tartott képviselő-választás 
lebonyolításáról szóló Jelentésben tüntettek fel, A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. 
szakaszának rendelkezéseiből kiindulván.  

 
II. 
 

Topolya Községi Képviselő-testületének 2015.07.16-i ülésén megállapítást nyert Topolya Községi 
Képviselő-testülete alábbi képviselői mandátumának megszűnte:  

- mrZimonjićJasmina, gazdaságtudományok magisztere, Topolya, Arany János u. 58. sz, a nevezett 
személy által benyújtott lemondás miatt. 

 
III. 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény48. szakaszának 1. bekezdése alapján, (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129,2010/34. és 2011/54. szám) amennyiben a képviselő mandátuma a megválasztásakor 
megszabott megbízatási idő letelte előtt szűnne meg, e mandátumot az illető képviselő nevét tartalmazó 
jelöltlista soron következő jelöltjének ítélik oda.  

 
IV. 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény48. szakaszának 1, 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129,2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási bizottsága 2015.08.20-
án mandátumot ítélt oda az alábbi jelölt részére:  

-AnđelićDragica, egyetemi hallgató, Topolya, Vasút u. 9. aki a DP – Választás Topolya jobb 
életéért – Dr. Tóth Ferenc - jelöltlistáján szerepelt -12. sorszám alatt. 

Az említett jelölt részére kibocsátottuk a bizonylatot hogy Topolya Községi Képviselő-testületének 
új képviselőjévé választották, azzal hogy mandátuma a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának 
leteltéig tart.  

AnđelićDragicajelölttől beszereztük a mandátum elfogadását illető jóváhagyást. 
A képviselő mandátuma ennek megerősítésének napjától tart.  
A képviselői mandátum megerősítése a képviselőválasztásról szóló bizonylat s a jelen, Új képviselői 

mandátum odaítéléséről szóló Jelentés alapján történhet.  
 

V. 
 

E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
 Tilger Csilla sk 

Szám : 013-8/2015-V a Községi Választási Bizottság 
Kelt: 2015.09.03.  elnöke 
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132. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. szakasza, és ugyanezen 
törvény 49. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129,2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja,  2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 
2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015.szeptember 3-i ülésén meghozta 
az alábbi  

 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  
TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÚJ KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát, 
név szerint AnđelićDragica, egyetemi hallgató, Topolya, Vasút u.9. sz. alatti lakos, mely megerősítés 
hatálya 2015.07.30-tól a megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig tart.  

 
II. 

 

 E záróhatározat ellen folyamodványnak helye van, mégpedig a Belgrádi Igazgatási 
Bíróságon, a jelen okirat meghozatalától számított 48 órán belül.  

 
III. 

 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 013-9/2015-V Plohl Edvin sk, 
Kelt: 2015.1903. A Községi Képviselő testület 
Topolya          elnöke 
 
133. 
 A közvállalatokról szóló törvény 50. és 56. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) és 
Topolya község Statútuma 21. és 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 
2009/1, 2010/6, 2012/9 és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015.  
Szeptember 3-i ülésén, meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSI 
PROGRAMMÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft 2015. évi Programmódosítását, 
melyet e társaság képviselő-testülete hozott, annak 2015.07.30-i ülésén.  

 
II. 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-25/2015-V Plohl Edvin sk 
Kelt: 2015.09.03. a Községi Képviselő-testület 
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Topolya elnöke 
  
134. 

A köztartozásról szóló törvény 33, 34, 35, 36, 37, és 38. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2005/61, 2009/107. és 2011/78. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló 
törvény 5. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,  2006/62, 2011/47, 2012/93, 2013/99. és 
2014/12. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 30. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2002/9, 2004/33, 2004/135, 2006/62, 2007/129. és 2014/83. szám), és Topolya község 
Statútumának 42. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. 
szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015. Szeptember 3-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

A TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTARTOZÁSA KEZELÉSÉNEK MÓDJÁRÓL  
 

1.szakasz 
 

E határozattal szabályozzuk Topolya község (a továbbiakban: község) köztartozásának kezelését, 
oly módon, hogy megállapítjuk a tartozás összegét, s ennek fajtáit, illetve az adósságvállalás eljárását. 

 
2. szakasz 

 
A köztartozás kezelésében a községi szervek az általánosan elfogadott elv szerint járnak el, mely 

értelmében a költségvetés folyó kiadásai a folyó bevételekből fedezendők, mely által a folyó bevételek 
szuficitje (nyeresége/többlete) a folyó kiadások szintje feletti része a nagyarányú kiadásokra és kölcsönök 
visszafizetésére használatos.  
 

 3. szakasz 
 

A község eszközölhet rövidtávú adósságvállalást, de kizárólag a folyó fizetőképességben mutatkozó 
deficit (hiány) esetén, mely utóbbi nem fedezhető a kincstár rendezett számlájának folyó, fizetőképes 
tartalékaiból, A köztartozásról szóló törvény tiszteletben tartása mellett.  
 

4. szakasz 
 

A község eszközölhet hosszútávú adósságvállalást, de kizárólag azon tetemes beruházási 
projektumok esetében, melyek hatékonyan nem támogathatók költségvetési bevételből, átutalásokból, 
támogatott kölcsönökből, EU-csatlakozás előtti országok részére fenntartott alapokból, vagy a Szerb 
Köztársaság költségvetése által átutalt és más úton utalványozott eszközeiből.  
 

 5. szakasz 
 

A tartozás vállalása által támogatott, előjogot élvező beruházásokat a jövőbeli Tőkeberuházási Terv 
határozza meg, melyet a KKT által elfogadott, Nagyberuházási Terv határoz meg. 
 

 6. szakasz 
 

A hosszútávú adósságvállalásról szóló határozatot a Községi Képviselő-testület hozza meg, a 
Pénzügyminisztérium előzőleges véleményezése mellett, A köztartozásról szóló törvénnyel, a község 
alapszabályával s a jelen határozattal összhangban.  
 

 7. szakasz 
 

A község belföldi és külföldi piacon is adósságot vállalhat. 
 

 8. szakasz 
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A község adósságot vállalhat községi kötvények kibocsátása által. A KKT községi kötvények 
kibocsátásáról szóló határozatát követően, a község megkezdi a kötvények kibocsátásának eljárását: 

– A kibocsátás pénzügyi tanácsadójának megválasztását, 
– A kötvények kibocsátásának előkészítését, 
– A beruházók részére megfogalmazott felhívást a kötvények előjegyeztetésére és vásárlására, 
– Az értékpapírokkal megbízott bizottság végzése, a kötvények nyilvános ajánlattétel nélküli 

kibocsátásának jóváhagyásáról, 
– A vásárlás bejegyeztetése a Központi Értékpapír-nyilvántartásban.  
 

 9. szakasz 
 

Az átlátható és lehető legkedvezőbb feltételek melletti adósságvállalás végett, a hosszúlejáratú 
kölcsönök beszerzése közbeszerzési eljárással történik, A közbeszerzésről szóló, valamint A költségvetési 
rendszerről szóló törvény 57. szakaszával összhangban.   
 

 10. szakasz 
 

A község egy közvállalat nagyberuházási projejktuma végetti adósságvállalása esetében, szükség 
mutatkozik a község és az illető közvállalat közötti viszony alábbiak szerinti szabályzására: 

– Hogy a közvállalatot vonják be a hiteltörlesztésbe, a megvalósított nyereségből leválasztott 
eszközök, illetve megfizettetéssel, csatlakoztatással szerzett beruházási eszközök által. Ezen 
eszközöket a községi költségvetés egy alapjába fizetnék, melyet a kölcsön visszafizetése 
érdekében alapítanak, A költségvetési rendszerről szóló törvény 44. szakaszával összhangban.  

– Hogy a hosszúlejáratú kölcsön szerződésében előirányozzák a község tartozásának a 
közvállalatra való átruházását, amennyiben az pénzügyileg erőssé és hitelképessé válik, a hitel 
visszafizetésének átvállalásával, vagy magánosítás útján. 

 

 11. szakasz 
 

A község nagybefektetési támogatásai végett vállalt, hosszúlejáratú adósságvállalása nem haladja 
meg A köztartozásról szóló törvény 36. szakaszában meghatározott korlátozásokat.  
 

 12. szakasz 
 

A hosszúlejáratú hitel beérkezése nem tarthat tovább mint maga a projektum futamideje, melyet 
éppen a kölcsönből származó eszközökből támogatnak, különösen kedvezményes hitelezési feltételek esetét 
kivéve.  

 13. szakasz 
 

A tartozás alapösszegének visszafizetését illető nyugalmi időszaknak lehető legrövidebbnek kell 
lennie, oly módon hogy: 

–A bevétellel járó nagyberuházások esetében e nyugalmi időszak ne legyen hosszabb a beruházási 
projektum bevételének megfizettetési időszakánál, 

–A jövőbeli bevétellel nem járó nagyberuházások esetében, e nyugalmi időszak ne legyen hosszabb 
a beruházási projektum építésének befejezéséig tervezett időszaknál.  
 

14. szakasz 
 

A hosszúlejáratú hitel visszafizetési ütemezésének szerződésbe foglalása történhet: 
A tartozás visszafizetésének időszakában elszámolt, egyenlő évi összegekben (melyek az alapösszeg 

és a kamatok visszafizetésének összegét képezik). 
Az alapösszeg azonos összegekben való visszafizetése, a hozzátartozó kamat elszámolásával, 

melyet a visszafizetetlen tartozásra számítanak, az adott pillanatban piacilag legkedvezőbb formában.  
A tartozás alapösszege egyszeri visszafizetésének szerződésbe foglalása, a hitel beérkezésének 

határideje alatt megengedett, amennyiben a költségvetési eszközök beérkezésének ütemezése ezt 
megengedi. 
 

 15. szakasz 
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A község törekedni fog tartós kamatlábbal rendelkező hitel szerződésbe foglalására.  
Amennyiben nem lehetséges tartós kamatlábbal rendelkező hitel szerződésbe foglalása, a változó 

kamatlábbal rendelkező hitel szerződésbe foglalásánál világosan és egyértelműen meghatározott kamatláb 
szükséges. Ekkor az alábbi kamatlábak alkalmazhatók: a Szerb Köztársaság államkötvényeire járó 
jövedelem, Belibor, Euribor, Libor vagy valamely más, összehasonlítás tárgyául megfelelő piaci kamatláb. 
 

 16. szakasz 
 

A valuta-árfolyam ingadozásával járó kockázat elkerülése végett, a község adósságvállalása, amikor 
csak lehetséges, dinárban történhet, a felkínált ajánlatokkal összhangban.  

A külföldi valutában való adósságvállalás esetén a község a devizapiacon rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközeit használja,  a valuta-árfolyam ingadozásával járó kockázattól való védelem végett, mint 
például: valutát illető, időszaki és cserevásárlás, illetve eladás, illetve valamely más eszköz a SzNB 
devizapiac működésének feltételeiről és módjáról szóló határozatával összhangban (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2011/10, 2012/109, 2014/55. és  2015/51. szám). 

A külföldi valutában történő adósságvállalás esetében, a szerződésben világosan feltüntetendő a 
valuta-árfolyam (mint közép-, eladási vagy vételi árfolyam) és a kamatláb elszámolásának napja, valamint a 
jelen határozat 15. szakaszában tárgyalt, összehasonlításra használatos kamatláb. 
 

 17. szakasz 
 

A község felkínálja a rendelkezésre álló biztosítási eszközöket, a Szerb Nemzeti Bank előírásaival 
összhangban, melyek a hitelfelvételi eljárás indításának pillanatában érvényesek, s melyek a hosszúlejáratú 
hitel legkedvezőbb feltételek melletti elnyerése szempontjából lényegesek. 

A biztosítási eszközök felkínálásának sorrendje az alábbiak szerint alakulhat: 
1. A költségvetés általános bevételei, 
2. Topolya község váltója,  
3. Értékpapírra vagy más ingóságra kivetett zálog,  
4. A tartozás visszafizetésére létrehozott alap eszközei, 
5. Más jogi személy jótállása,  
6. Jelzáloghitel.  
A község a következő sorszám alatti biztosítási feltételt csakis az előző sorszám alatt rangsorolt, 

jelen szakasz 2. bekezdésében tárgyalt sorrend szerinti biztosítási feltétel visszautasítását követően 
kínálhatja fel.  

A jelzáloghitel kivetéséhez minden, a község nyilvános és átruházott teendőinek ellátásához 
szükségtelen vagyon felkínálható, s melyhez a Köztársasági Vagyonigazgatóság jóváhagyását elnyerték, 
azonban csak akkor ha más biztosítási eszköz nem elfogadható vagy nem teszi lehetővé a legkedvezőbb 
feltételek melletti hitelfelvételt.  
 

18. szakasz 
 

A község ellátja a hosszúlejáratú hitelek újraütemezését, amennyiben a tőkepiacon beállt változások 
megtakarítás elérését teszik lehetővé, a nagyberuházás pénzügyi támogatását illető, összkiadásokat illetően.  

 
 19. szakasz 

 
Az illető hitel igénylésében feltüntetett, minden jellemzőt fel kell tüntetni a szerződés végleges 

szövegében is, s nem tartozhatnak az ajánlattevő (bankok s egyebek) későbbi módosítási lehetőségeihez.   
A szerződésnek tartalmaznia kell a hitel állásáról szóló rendszeres jelentéstétel kötelezettségét 

valamint a hitel használati feltételeinek módosítási lehetőségeit. 
 

 20. szakasz 
 

Minden pénzügyi jelentés és adósságvállalásról szóló jelentés, teljes mértékben elérhetővé  válik a 
nyilvánosság részére.  
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21. szakasz 

 
E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított, nyolcadik napon lép 

életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 4-32/2015-V Plohl Edvin sk 
Kelt: 2015.09.03. a Községi Képviselő-testület 
Topolya  elnöke 
 
135. 

A köztulajdonról szóló törvény 19. szakasza, 1. bekezdésének 3) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2011/72, 2013/88. és 2014/105. szám), A helyi önkormáynzatról szóló törvény 32. szakasza (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
valamint ugyanezen okirat 5. szakasza 4. bekezdésének 3. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15, 2009/1, 2010/6,  2012/9. és 2014/12. szám), mégpedig A Topolya község köztulajdonába tartozó 
dolgok beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 10. 
szakaszának 1. bekezdésével kapcsolatosan (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám), Topolya 
Községi Képviselő-testülete, annak 2015. szeptember 3-i ülésén meghozta az alábbi   

 
H A T Á R O Z A T O T  

a Topolya község köztulajdonában álló, ingó vagyontárgy 
 – FG 200 jelzésű földgyalu – használati jogának  

Komgrad KV részére való átruházásáról   
 

1. szakasz 
 

Ezennel átruházzuk a Topolya, Korvin Mátyás u. 18. sz. alatti, Topolya község által alapított, 
Komgrad Közvállalat részére a tárgyalt ingó vagyontárgy – FG 200 jelzésű földgyalu – feletti használati 
jogot, mely vagyontárgy a Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának felszerelését jegyzékbevevő 
segédkönyv nyilvántartásában mezőgazdasági felszerelésként szerepel, az alábbiak szerint: 

  
Sor-

szám 

A felszerelés 

elnevezése 

Mennyiség Leltári szám Számlaszám Beszerzési érték 

(din)  

1. 
FG 200 - 
földgyalu 

1 92725 
UR-620 

2.209.119,27 

 

2. szakasz 
 

A jelen határozat alapján, hozzálátnak a szerződéskötéshez, mely tárgya a jelen határozat 1. 
szakaszában tárgyalt vagyontárgy feletti használati jog átruházása, s mely szerződést, Topolya község, mint 
közvagyon feletti tulajdonjogosult nevében a községi elnök köti meg. 

 
3. szakasz 

 

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

   
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 404-73/2015-V Plohl Edvin sk 
Kelt: 2015.09.03. a Községi Képviselő-testület 
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Topolya  elnöke 
  
136. 

      A magánosításról szóló törvény 21. szakaszának 7. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2014/83. és 201546. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. és 2014/83. szám)és Topolya község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15,2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám),mégpedig a Gazdasági 
Minisztérium 023-02-01890/2014-05. számú, 2014.11.03-i javaslata alapján,Topolya Községi Képviselő-
testülete, annak 2015. szeptember 3-i ülésén meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 

A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT MAGÁNOSÍTÁSÁNAK MODELLJÉRŐL ÉS 
MÓDSZERÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT BŐVÍTÉSÉRŐL  

 
1. szakasz 

 
A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat magánosításának modelljéről és módszeréről szóló határozat 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/16, 2015/2, 2015/6. és 2015/8. szám) 1. szakaszának 3. 
bekezdéséhez újabb, 4. bekezdés járul, mely így hangzik: 
  
 

,,Topolya községnek a magánosítás alanyánál birtokolt tőkéje, ezen jogalany tőkéjének 100% 
mértékét teszi ki.” 
 

2. szakasz 
 

E határozat annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI                  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-26/2015-V Plohl Edvin,s.k.          
Kelt: 2015.09.03. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
       
137. 

A közvállalatokról szóló törvény 4. szakaszának2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye,  
2012/119,2013/116. és 2014/44.szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) és Topolya község 
Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15,2009/1, 
2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám), Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015. szeptember 3-i ülésén 
meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T  

 
A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI HATÁROZATÁNAK 

ÖSSZHANGBA HOZATALÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 

1. szakasz 
 

A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapítói határozatának összhangba hozataláról szóló határozat 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/8. szám)4. szakasza módosul és így hangzik: 
  

,,A Közvállalat alapítója Topolya Községi Képviselő-testülete, Tito Marsall u. 30. sz, mely törzsszáma: 
08070547 (a továbbiakban: alapító). 
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A Közvállalat alapítója, Topolya Községi Képviselő-testülete 100% mértékű tőkerésszel rendelkezik a 
Közvállalat alaptőkéjében, melynek névleges értéke megegyezik a befizetett alaptőke összegével.“ 
  

2. szakasz 
 

 A tárgyalt határozat 25. szakasza módosul és így hangzik:  
„ Az alapítónak alábbi jogai vannak: 

- a Közvállalat törvény és a jelen határozat által megállapított módon való irányításának joga, 
- a Közvállalat nyereségének elosztásában való részvétel joga, 
- a felszámolási vagy csődtömeg elosztásában való részvétel joga, e közvállalat csőd- vagy 

felszámolási eljárással történő megszüntetése folytán, mégpedig a kötelezettségek kielégítését 
követően, és 

- egyéb jogok, a törvénnyel összhangban. „ 
 

3.  szakasz 
 

 A közvállalat köteles Alapszabályát a jelen határozattal összhangba hozni, mégpedig e határozat 
életbe lépésétől számított 30 napon belül.  
 A Közvállalat egyéb általános okiratait ennek illetékes szervei kötelesek a Közvállalat 
Alapszabályának hatályba lépésétől számított 30 napon belül összhangba hozni.  
 

4. szakasz 
  

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI                  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-28/2015-V Plohl Edvin,s.k.          
Kelt: 2015.09.03. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
                                                                                                          
138. 

A tervezésről és építésről szóló törvény 52. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72, 2009/81, 
2010/64, 2011/24, 2012/121, 2013/42, 2013/50, 2013/98, 2014/132. és 2014/145. szám), Topolya község 
Statútuma  42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 
2014/12), Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2015. Szeptember 3-i ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T  

 
TOPOLYA KÖZSÉG TERVBIZOTTSÁGÁNAK  

MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel KINEVEZZÜK Topolya Község Tervbizottságának elnökét és tagságát (a továbbiakban: 
bizottság), négy éves megbízatási időszakra, az alábbi összetételben: 

 
             1.Balanyi János, okl. földmérő mérnök, licensszáma:372 5728 03– elnökként, 

2.Jankovity Jenő, okl. építészmérnök, licensszáma: 100 0023 03- tagként 
3.JakovljevićVidoje, okl. építőmérnök, licensszáma:3135189 03 - tagként 
             4.ĆatipovićSaida, okl. építőmérnök, licensszáma: 200 1253 11- tagként 
5.MihalovićNenad, okl. tervező – VAT urbanisztikai, építésügyi és környezetvédelmi illetőségű szervének 
javaslatára, licensszáma: 201 1434 14 - tagként 

6.Tamás Iván, okl. tervező -VAT urbanisztikai, építésügyi és környezetvédelmi illetőségű szervének 
javaslatára, licensszáma: 100 0216 13 -tagként. 
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II. 
 

E bizottság feladata szakmai segítségnyújtás, azon tervanyagok kidolgozását és lebonyolítását illető 
teendők ellátásában, melyeket Topolya község területének tárgyában hoznak, emellett az urbanisztikai 
tervek tervanyaggal és A tervezésről és építésről szóló törvénnyel való összhangba hozatalának szakmai 
ellenőrzése, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal igénylésére történő szakvéleményezés. 

 
III. 

A bizottság munkamódszerét, térítését, s működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a bizottság 
működéséről szóló Ügyrend állapítja meg.  

 
IV. 

A jelen végzés meghozatalával érvényét veszíti A tervbizottság alakításáról szóló, 02-29/2011-V. 
számú, 2011.06.16-i végzés.  

V. 
E végzés annak Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép életbe.   

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Plohl Edvin sk. 
Szám: 02-100/2015-V a Községi Képviselő-testület 
Kelt: 2015.09.03. elnöke 
 

 

 
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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