
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 
 
 
 

 TOPOLYA KÖZSÉG 
 

HIVATALOS LAPJA 
 

Број 12  – Година  XLVIII 
6. октобар 2016. г. , Бачка Топола 

 XLVIII. évfolyam–12. Szám 
Topolya, 2016. október 6. 

 
 



Број 12. 6.10.2016. СТРАНА   835. OLDAL 2016.10.6. 12. szám 

  
 
 

93. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 

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

J E L E N T É S T 
TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐI  

MANDÁTUMAINAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 
 

I.  
A 2016. 06. 09-én megtartott ülésen megerősítették Topolya 

Községi Képviselő-testülete 41 képviselőjének mandátumát, akik névsorát a 2016. 04. 24-én 
megtartott és a 2016. 05. 01-jén a 9. szavazóhelyiségben megismételt, a Topolya Községi Képviselő-
testületébe való képviselők megválasztására irányuló választások lebonyolításáról szóló jelentés 
tartalmazza, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza alapján.  
 

II. 
 

A topolyai községi képviselő-testület 2016. 07. 12-én megtartott ülésén megállapították az alábbi 
képviselő-testületi képviselők mandátumának megszűntét:  

- Turuc Zoltán, gépészmérnök, Topolya, Kiss Ferenc utca 29.  
- Sípos Piroska, hivatalnok, Topolya, Vasa Pelagić utca 8. 
- Stevan Ančevski, villanyszerelő, Kisbelgrád, Stanko Opsenica utca 15. – lemondás miatt 

 
III. 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, amennyiben egy képviselő mandátuma a 
megválasztásakor megszabott határidő letelte előtt szűnik meg, e mandátumot a megszűnt mandátumú 
képviselő jelöltlistáján szereplő első, mandátumot nem szerzett képviselő részére ítélik oda. 
 

IV. 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) alapján a topolyai Községi Választási Bizottság 2016. 
augusztus 19-án megtartott ülésén a következő jelölteknek ítélte oda a mandátumokat:  

- Aleksandar Karabasil, ügyvéd, Topolya, Ivan Meštrović utca 13., a CIVIL – Polgárok Szövetsége 
jelöltlista 5. helyén szerepel, 

- Becskei Tibor, molnár, Topolya, Gavrilo Princip utca 24., a Vajdasági Magyar Szövetség – 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt koalíciós választási lista 22. helyén szerepel,  

- Radovan Gardašević, testneveléstanár, Topolya, Laza Lazarević utca 8., az Aleksandar Vučić – 
Szerbia győzedelmeskedik koalíciós választási lista 16. helyén szerepel.  

A Községi Választási Bizottság az új képviselőknek bizonylatot adott ki arról, hogy megválasztották 
őket a topolyai képviselő-testület képviselőinek megválasztására irányuló választásokon, amelyet 2016. 04. 
24-én tartottak, valamint 2016. 05. 01-én megismételtek az 5. számú szavazóhelyen.  

Az új községi képviselők megbízatása a megszűnt mandátumú képviselők megbízatásának lejártáig tart.  
A községi képviselőjelöltektől beszerezték a beleegyezést, hogy elfogadják a mandátumot.  

 
V. 
 

A községi képviselő megbízatása a mandátum megerősítésének napjával kezdődik.  
A mandátum megerősítését a képviselő a képviselővé választásról szóló bizonylat és a jelen, 

mandátum odaítéléséről szóló Jelentés alapján végzik. 
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VI. 
 

E jelentés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 

Községi Választási Bizottság 
 

Szám: 013-119/2016-V 
Kelt: 2016. 08. 19. 

Nikolovics Elza sk. 
a Községi Választási Bizottság 

elnöke 
 
94. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 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 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

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 Aleksandar Karabasil, ügyvéd, Topolya, Ivan Meštrović utca 13. szám alatti 
lakos, Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát 2016. 10. 06-i hatállyal, mely a 
megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának lejártáig tart.  
 

II. 
 

E záróhatározat ellen fellebbezést nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, ezen okirat 
meghozatalától számított 48 órán belül.   
 

III. 
 

E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 013-125/2016-V 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya 

 
 

Saša Srdić sk. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
95. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 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 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

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 Becskei Tibor, molnár, Topolya, Gavrilo Princip utca 24. szám alatti lakos, 
Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát 2016. 10. 06-i hatállyal, mely a 
megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának lejártáig tart.  
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II. 
 

E záróhatározat ellen fellebbezést nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, ezen okirat 
meghozatalától számított 48 órán belül.   
 

III. 
 

E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 013-126/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya 

 
 

Saša Srdić sk. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
96. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 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 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

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 Radovan Gardašević, testneveléstanár, Topolya, Laza Lazarević utca 8. szám 
alatti lakos, Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát 2016. 10. 06-i hatállyal, 
mely a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának lejártáig tart.  
 

II. 
 

E záróhatározat ellen fellebbezést nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, ezen okirat 
meghozatalától számított 48 órán belül.   
 

III. 
 

E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 013-125/2016-V 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya 

 
 

Saša Srdić sk. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
   
 
97. 

Az energetikai törvény 361. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2014/144. szám), a kommunális 
tevékenységekről szóló törvény 4. szakaszának 3. bekezdése és 13. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye 11/88. szám), valamint 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 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
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H A T Á R O Z A T O T 
 

A HŐENERGIA-ELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

Ezen határozattal a törvénnyel összhangban megállapítják és előírják a hőenergia-termelés és –
ellátás kommunális tevékenység végzésének feltételeit és módját Topolya község területén (a továbbiakban: 
község), illetve a hőenergia-ellátás folytonossága biztosításának feltételeit és módját, a kommunális 
tevékenység ellátójának és a hőenergia-vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a terület felügyelésének 
módjait.  
 

2. szakasz  
 

A jelen határozatban szereplő fogalmak jelentése: 
- Termelési források – azok az üzemi berendezések, amelyek az elsődleges üzemanyag-energiát 

hőenergiává alakítják; 
- Energetikai szubjektum – olyan jogi személy vagy vállalkozó, akit megbíztak a hőenergia-

termelés és –elosztás körüli munkák végzésével a tarifa szerinti vásárlók számára; 
- Elosztó – olyan energetikai szubjektum, amely a hőenergia elosztását és szállítását végzi, valamint 

az elosztórendszert irányítja. Ugyanakkor ő tölti be a hőenergia-ellátó szerepét a tarifa szerinti 
vásárlók esetében; 

- Elosztóhálózat – hővezeték-hálózat, amelyet arra használnak, hogy a hőenergia eljusson a 
hőforrástól a vásárlóig, s fő forróvízvezeték-rendszerből és elsődleges forróvíz-hálózatból áll; 

- Fő hővezeték – a hőenergiaelosztó-hálózat része a hőforrástól az elsődleges hálózatig és a 
csatlakoztatott forró- vagy melegvíz-vezetékig; 

- Elsődleges hővezeték-hálózat – olyan csővezeték, amely a fő hővezetéket összeköti a hő 
alállomásokkal; 

- Másodlagos hővezeték-hálózat – olyan csővezeték, amely szükség esetén összeköti a hő alállomást 
és az otthoni berendezést, s arra szolgál, hogy elszállítsa a meleg vizet a hő alállomástól a belső 
hőberendezésig és a készülékig, valamint vissza; 

- Rákapcsolási hővezeték – olyan csővezeték, amely összeköti az elsődleges hővezetéket az egyes 
hő alállomásokkal; 

- Fűtővíz a távfűtéshálózatban – a hőenergia átvitelére szolgáló szállítási médium; 
- Hő alállomás – energetikai objektum, amely a távfűtési rendszer részét képezi, amelyben mérő-, 

szabályozó- és energiaátadó felszerelés helyezkedik el a belső heberendezésben és a vásárló 
készülékében. Rákapcsolási és házi alállomásból áll. A hőmérséklettől és a víznyomástól függően 
lehet közvetett (hőcserélővel) és közvetlen (nélküle). A hőenergia vásárlójának tulajdonában van, 
kivételesen azonban lehet az energetikai szubjektum tulajdonában is, ha ezt a tulajdonjog 
átruházásáról szóló érvényes szerződés definiálja, illetve ha az energetikai szubjektum technikai 
szükségleteinek kielégítésére építették; 

- Rákapcsolási alállomás – az a berendezés, amely záró, szabályozó, biztonsági és mérő elemekből 
áll, s a hő alállomás része, amelyben a szállított hőenergia mérését és szabályozását végzik; 

- Házi alállomás – a hő alállomás része, amelyben a rákapcsolt alállomásból a belső hőberendezésbe 
történő hőenergia-átadás történik, s hőcserlélőkből, elosztó rendszerből, szabályozó és biztonsági 
berendezésekből, valamint ciklulációs pummpából és a belső hőberendezés különféle rendszereibe a 
hőenergiát elosztó felszerelésből áll; 

- Belső hőberendezések és készülékek – olyan berendezések és készülékek, amelyeket rákapcsolnak 
a házi alállomásra vagy a másodlagos hővezeték-hálózatra, radiátorral, meleg levegővel való 
fűtésre, illetve padlófűtésre, szellőztetésre használják; 

- Átadó hely – olyan hely, ahol az energetikai szubjektum átadja a hőenergiát a vásárlónak; 
- Elszámolási hely – olyan objektum (épület, lakás, üzlethelyiség), amelyre az energetikai 

szubjektum kiállítja a számlát, a vásárló számára (a továbbiakban: individuális mérő) a közvetített 
hőenergia mérésére szolgál, az alapot képez a közvetített hőenergia elszámolására; 
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- Az épület telepített hőkapacitása – az épület telepített ereje, amellyel fűt. Az objektum 

fűtőberendezésének cseréje vagy javítása esetén az újonnan telepített teljesítményt a 
projekttel állapítják meg, amelyet a bejegyzett vagy felhatalmazott jogi személy készített. 
Az objektum tulajdonosának kérésére a kapacitás a közvállalat határozza meg; 

- Független működési egész – az épület (lakás, helyiség, az egész objektum vagy más fűtött 
tér) azon részét képezi, amely az energetikai szubjektum ellátórendszerére való rákapcsolás 
tekintetében egységet képez, amely alapján a közvetített hőenergia elszámolását végzik; 

- Energetikai feltételek és előzetes jóváhagyás – az energetikai szubjektum által kiadott 
dokumentum, amely a projektdokumentum kidolgozásának a feltételeire vonatkozik az 
érvényes törvény rendeleteivel összhangban, amely szabályozza az objektum kiépítése 
során használt anyagot, valamint a hővezeték-hálózatra való rákapcsolódásról szóló 
műszaki szabályokat; 

- A hővezeték-hálózatra való rákapcsolódás műszaki szabályai – azok a szabályok, 
amelyek meghatározzák a másodlagos installáció tervezését, kiépítését, rákapcsolását és 
munkáját az elosztóhálózaton. Az elosztórendszerek munkájáról szóló szabályzat által van 
definiálva;  

- Jóváhagyás a rákapcsolásra – végzés, amelyet az energetika szubjektum ad ki az 
elosztóhálózatra való rákapcsolódásra vonatkozó kérelem alapján; 

- Fűtési felület – az önálló működési egység teljes zárt felülete, amelyet a projekt vagy a 
hőenergia értékesítéséről szóló szerződés határoz meg, illetve a fűtött tér felületének 
lemérésével definiálnak, amelyet az elosztórendszerek munkájáról szóló szabályzattal 
összhangban végeznek el. 

A jelen határozatban használt többi fogalom jelentése megegyezik az energetikai törvényben 
találhatókkal.  

 
 

 
II. A TÁVFŰTÉSI RENDSZER TERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 

 
Az energetika fejlesztési terve, különös tekintettel a távfűtési rendszer fejlesztésére.  
 

3. szakasz 
 

Topolya község Községi Képviselő-testülete a község területén megvalósítandó energetikai 
fejlesztés terve keretében meghozza a távfűtési rendszer fejlesztésére vonatkozó tervet, amellyel 
meghatározza az energiaszükségleteket, valamint a szükséges energiakapacitások biztosításának feltételeit 
és módját a Szerb Köztársaság energiafejlesztési stratégiájával és a stratégia megvalósítására vonatkozó 
programmal összhangban.  

Azok az energetikai szubjektumok, amelyek részt vesznek a vásárlók energiával történő ellátásában 
Topolya területén, kötelesek a Községi Közigazgatási Hivatal kérésére megküldeni a Topolya területére 
vonatkozó terv kidolgozásával kapcsolatos adatokat, a kérelem megküldésétől számított 30 napon belül. 

Az energetikai szubjektum köteles megtervezni és végrehajtani fejlesztési tervét, amely 
összhangban áll az energetikai fejlesztési tervvel.  
 

Az elosztórendszer munkájának szabályai 
 

4. szakasz 
 

A Szerb Köztársaságnak a racionális fogyasztásról, az energiaellátásról és a környezetvédelemről 
szóló stratégiai rendelkezéseivel összhangban, amelyekkel a helyi önkormányzatok kötelezettségeit is 
meghatározzák arra vonatkozóan, hogy az objektumok hőenergiával történő ellátását racionálisan és a 
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környezet számára a legmegfelelőbben rendezzék, az energetikai térképpel tervezzék meg az objektumok 
rácsatlakoztatását a távfűtési rendszer hővezeték-hálózatára, ahol ez lehetséges és gazdaságilag kifizetődő.  
 
 

III. HŐENERGIA-TERMELÉS ÉS -ELLÁTÁS 
Energetikai tevékenység 

 
5. szakasz 

 
A hőenergia-termelést és –ellátást a Topolya Községi Képviselő-testülete által alapított Komgrad 

Közművesítési, Lakásügyi és Építési Közvállalat (a továbbiakban: közvállalat) végzi, s a következő 
közérdekű tevékenységeket végzi: 
- Hőenergia-termelés 
- Hőenergia-elosztás és –ellátás.  

Az energetikai tevékenység elvégzéséhez a közvállalatnak rendelkeznie kell a Községi 
Közigazgatási Hivatal végzés útján kiadott engedélyével, az energetikai törvénnyel összhangban.  

A közvállalat hőenergia-termeléssel és elosztással foglalkozik a vásárlók szükségleteinek 
kielégítésére, igazgatja az elosztórendszert és hőenergiával látja el a polgárokat Topolya község területén, 
azokon a részein, amelyek szerepelnek a község, illetve Topolya energetikai térképén.  
 
 

A közvállalat felszerelése 
 

6. szakasz 
 

A közvállalatnak az alapvető tevékenységek ellátására használt hőenergetikai felszerelése a 
következőket tartalmazza: 
 

- Hővezeték-hálózat 
- Rákapcsolási hővezeték 
- Rákapcsolási alállomás 
- Mindezek szerves részét képező készülékek és berendezések 

 
 

Hőenergia-vásárló 
 

7. szakasz 
 

A hőenergia-vásárló jogi vagy természetes személy, akinek a közvállalat az aláírt szerződés alapján 
hőenergiát szállít. A vásárló lehet jogi vagy természetes személyek közössége is, amely egy közös hőátviteli 
helyre kapcsolódnak rá.  

A hőenergia értékesítéséről írásos szerződést kötnek.  
 
 

A vásárló hőfelszerelése 
 

8. szakasz 
 

A vásárló tulajdonát képező hőfelszerelések a következők: 
- Házi alállomás 
- Másodlagos melegvízvezeték-hálózat 
- Belső hőberendezések és készülékek. 
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IV. A HŐFELSZERELÉS FENNTARTÁSA 
 

Termelői kapacitások 
 

9. szakasz 
 

A közvállalat köteles megfelelő és működőképes üzemi állapotban tartani a saját termelői 
kapacitásait az érvényes műszaki és egyéb előírásokkal és szabványokkal összhangban.  

A közvállalat köteles figyelni az összes kapacitásának biztonságos munkájára az érvényes 
biztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi intézkedéseket és előírásokat tiszteletben tartva. 
 

Elosztórendszer 
 

10. szakasz 
 

A közvállalat felel az elosztórendszer karbantartásáért, működéséért és fejlesztéséért, a meglévő és 
leendő vásárlók igényeivel összhangban, az előirányzott területen Topolya községen belül.  
 
 

Rákapcsolási hővezeték és hő alállomás 
 

11. szakasz 
 

A közvállalat felel a rákapcsolási hővezetékek és a hő alállomások karbantartásáért és működéséért.  
A közvállalat végzi az általa használt összes berendezés (gépi, elektronikus vagy mérő) 

hibátlanságának ellenőrzését, szabályozását és karbantartását, továbbá köteles átvizsgálni és lecserélni őket 
a saját költségén, amennyiben jelen döntés nem rendelkezik másként.  

Az ingatlan tulajdonosa köteles mindenkor lehetővé tenni a közvállalat számára az energetikai 
objektumokhoz és berendezésekhez való hozzáférést, s elviselni az ezen szakaszban foglalt munkálatokat.  

A vásárló köteles lehetővé tenni új vásárlók rákapcsolását a tulajdonában álló rákapcsolási forróvíz-
vezetékre, azzal a feltétellel, hogy a közvállalat garantálja, lesz elegendő kapacitása, s nem kerül sor a fűtés 
minőségének csökkenésére. 

Az új vásárló köteles arányosan megtéríteni a rákapcsolási hővezeték tulajdonosának a rákapcsolási 
forróvíz-vezeték kiépítési költségeit.  
 
 

V. AZ ELOSZTÓRENDSZER MUNKÁJÁNAK SZABÁLYAI 
 

12. szakasz 
 

A közvállalat Topolya Községi Képviselő-testülete jóváhagyása nyomán hozza meg az 
elosztórendszer munkájáról szóló szabályzatot.  

A szabályzat műszaki követelményeket tartalmaz a hővezeték-hálózat, a hő alállomás és az 
energetika objektum kiépítésére a távfűtés fogyasztója számára, valamint a közvállalat elosztórendszerére 
való rákapcsolásra vonatkozóan is.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabályzat Topolya község Hivatalos Lapjában jelenik 
meg.  
 

VI. A RÁKAPCSOLÁS JÓVÁHAGYÁSA 
 

A projektdokumentáció kidolgozásának, a kiépítésnek és a rákapcsolásnak az energetikai feltételei. 
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13. szakasz 
 

A beruházó – a hőenergia leendő vásárlója, aki a távfűtési zónában kiépítést és új objektum 
rákapcsolását tervezi a közvállalat elosztórendszerére, illetve a vásárló, aki módosításokat szeretne 
végrehajtani a meglévő és rákapcsolt másodlagos fűtőberendezésen, köteles jóváhagyás kiadására kérvényt 
benyújtani, valamint a közvállalattól beszerezni a projektdokumentáció kidolgozására, az objektum 
kiépítésére és rákapcsolására, illetve a módosításukra vonatkozó energetikai feltételeket.  

A projektdokumentáció kidolgozására és az elosztóhálózatra történő rákapcsolásra vonatkozó 
energetikai feltételeket az érvényben lévő törvények, műszaki előírások és a rendszer munkájáról szóló 
szabályzat rendelkezései alapján adják ki.  

Az installációra vonatkozó projektet a kiadott energetikai feltételekkel együtt a beruházó köteles 
továbbítani a közvállalatnak értékelésre. Amennyiben nem teljesül az összes feltétel, a projektet 
visszaküldik javításra egészen addig, amíg nem teljesülnek a feltételek.  

A projektnek tartalmaznia kell a felszerelés meghatározásához és az objektum installációjához 
szükséges adatokat, valamint a munkamenetet (a hőenergia-fogyasztás rendeltetése, az objektum teljes 
telepített ereje és minden egyes rész telepített ereje – minden egyes lakás, helyiség és hasonlók; a névleges 
átfolyás, a munkanyomás és a fűtőfolyadék hőmérséklete, valamint minden egyes egész névleges átfolyása; 
a hőenergia minimális és maximális óránkénti, napi és éves fogyasztása havi rendszerességgel). Emellett 
továbbítani kell a létesítmény specifikumairól szóló adatokat, ha vannak ilyenek.  

Az érvényes törvényekkel és előírásokkal összhangban külön fejezetben kell tárgyalni az 
energetikai hatékonyság elveit a fűtés során. 

Az elosztórendszerre való rákapcsolás jóváhagyása 
 

14. szakasz 
 

A rákapcsolási jóváhagyás kiadására vonatkozó kérelmet írásos formában kell benyújtani, s a következő 
adatokat tartalmazza: 

- Az objektum tulajdonosa – a jogi személy elnevezése, székhelye, címe, a törvényes képviselő, 
vagyis a magánszemély keresztneve, vezetékneve és címe, ha ő nyújtja be a kérelmet; 

- Az objektum helyzete, amelyre a jóváhagyást kérik – címe, rendeltetése és fajtája; 
- A parcella, illetve a létező objektum vagy az építés alatt álló objektum feletti tulajdonjogról szóló 

bizonyíték; 
- Az objektum előirányzott telepített kapacitása; 
- Az installáció gépészeti projektje.  

 
15. szakasz 

 
A közvállalat a beruházótól kérhet további adatokat és dokumentációt is. A kérelem mellé csatolt 

adatokat és dokumentációt az elosztórendszer munkájáról szóló szabályok szabályozzák, a rákapcsolásról és 
a használatról szóló technikai feltétekre vonatkozó részben.  
 

16. szakasz 
 

Amennyiben megvannak a műszaki lehetőségek és amennyiben a kérelem mellé csatolt 
dokumentáció megfelel az elosztórendszer munkájáról szóló szabályoknak, a közvállalat meghozza a 
végzést, amellyel jóváhagyja a rákapcsolást.  

A jóváhagyásról szóló végzéssel meghatározzák a fűtési felszerelés kiépítésének feltételeit, a 
rákapcsolás módjait és helyét, a rákapcsolási hővezeték, a hő alállomás kiépítésének feltételeit és módját, a 
rákapcsolás határidejét, valamint a költségeit.  

Amennyiben elmaradnak a műszaki lehetőségek, vagyis amennyiben a kérelem mellé nincs csatolva 
az előírt dokumentáció, a közvállalat végzés útján elutasítja vagy elveti a kérelmet.  
 

17. szakasz 
 

A közvállalat a kérelem átvételéről számított 30 napon belül köteles elbírálni azt.  
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A jelen határozat 16. szakaszában foglalt végzés ellen Topolya község Községi Tanácsához lehet 
benyújtani fellebbezést a kézbesítéstől számított 15 napon belül.  

A Topolya község Községi Tanácsa által hozott határozat végleges, s közigazgatási pert lehet 
indítani ellene.  
 

VII. A RÁKAPCSOLÁSI HŐVEZETÉK ÉS A HŐ ALÁLLOMÁS KIÉPÍTÉSE 
 

18. szakasz 
 

A rákapcsolási hővezeték és a hő alállomás kiépítését a közvállalat végzi a vásárló költségén.  
Kivételesen, amennyiben nem rendelkezik elegendő saját kapacitással, a közvállalat jóváhagyhatja a 

beruházónak, hogy a saját költségén alkalmazzon egy másik bejegyzett kivitelezőt.  
Ezen szakasz első bekezdése esetén a rákapcsolás és az alállomás kiépítését a kiadott jóváhagyással 

összhangban szerződés útján rendezik, amelyet a közvállalat és a beruházó köt.  
 

19. szakasz 
 

A másodlagos fűtőberendezés kiépítési és a fűtőkészülék beépítési munkálatait, valamint a 
szabályozást a jelen végzés 18. szakasza második bekezdése esetén elvégezheti egy bejegyzett kivitelező, 
aki rendelkezik az előírt engedélyekkel.  

 beruházó köteles a munkálatok megkezdése előtt öt nappal a közvállalatot értesíteni a munkálatok 
megkezdésének napjáról, s továbbítani a regisztrációs dokumentációt és a kivitelező engedélyéről szólót.  

A kivitelezést és a felszerelés beépítését a fűtőberendezés gépészeti projektjével összhangban 
végzik, amelyet előzőleg jóváhagyott a közvállalat.  

A projektben foglaltakkal szembeni változásokat csak a közvállalat előzetes írásos beleegyezése 
alapján lehet elvégezni ezen határozattal, az elosztórendszer munkájáról szóló szabályokkal, a törvénnyel és 
a kísérő előírásokkal összhangban.  
 

IX. A HŐENERGIA-ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 
 

20. szakasz 
 

A hőenergia-ellátásról szóló szerződést írásos formában köti meg a közvállalat és a vásárló.  
A szerződés rendezi a felek kötelezettséget a hőenergia-szállítás során.  
A hőenergia-ellátásról szóló szerződést meghatározatlan időre kötik, kivéve ha a felek nem 

egyeznek meg másként.  
 

21. szakasz 
 

A hőenergia vásárlója ezen határozat értelmében természetes személy, jogi személy vagy vállalkozó, az 
alábbiak szerint: 

- A lakó-, a lakó- és iroda- vagy az irodaépület beruházója vagy tulajdonosa,  
- Köztulajdonban álló üzlethelyiség bérlője,  
- Köztulajdonban álló lakás vagy helyiség bérlője.  
Az ezen szakasz első bekezdésében szereplő vásárló köteles szerződést kötni a közvállalattal a 

hőenergia használatáról.  
Jelen szakasz első bekezdésének rendelkezésétől eltérően a közvállalat szerződést köthet lakás vagy 

üzlethelyiség bérlőjével is, amelyben meghatározzák a bérlő kötelezettségei a használat és a hőenergia-
használat utáni fizetés tekintetében, amennyiben: 

- A lakás vagy az üzlethelyiség tulajdonosa a szerződésben kezesként szerepel vagy 
- A bérlő fizetési biztosítékként átad egy rendesen kitöltött biankó magánváltót egy nyilatkozattal 

együtt, amelyben felhatalmazza a közvállalatot, hogy késedelem esetén ugyanazt töltse ki az 
esedékes összeggel, s adja át behajtásra, vagy a tulajdonos ad írásos beleegyezést a szerződéshez.  
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Az ezen határozattal megállapított vásárlói kötelezettségek vonatkoznak minden természetes 
személyre, jogi személyre vagy vállalkozóra, aki megkötött szerződés nélkül közvetve vagy közvetlenül 
használja az objektumba, az egyes részekbe vagy az objektum közös részeibe szállított hőenergiát.  

 
22. szakasz 

 
A hőenergia-ellátásról szóló szerződés a következőket tartalmazza: 
- Adatokat az energetikai szubjektumról és a vásárlóról,  
- Az objektum területe, az objektum, illetve a lakás magassága és teljes térfogata, az emelet és a lakás 

száma,  
- Garantált hőmérséklet a fűtött helyiségben,  
- A fizetés módja és a határidők,  
- Reklamációs eljárás és 
- Egyéb adatok, amelyek fontosak egy ilyen szerződéshez.  

 
23. szakasz 

 
A vásárlónak kötelessége a változás beálltától számított 15 napon belül írásban értesíteni a 

közvállalatot minden változásról, amely kihatással van a szerződésben foglaltakra és a vásárló 
kötelezettségeinek teljesítésére. Különösen értesíteni kell a közvállalatot az objektum vagy a vásárló 
lakásának eladásáról, az objektum bérbeadásáról, a bérlet megszűnéséről vagy a bérlő személyének 
megváltozásáról, belső hőmérő beépítéséről, másik címre való költözésről és hasonlókról.  

Az értesítés a következőket tartalmazza: 
- Az eddigi vásárló kereszt- és családneve, személyi száma (JMBG) és címe, 
- Az új vásárló kereszt- és családneve, személyi száma (JMBG) és címe,  
- A tulajdonjog átadásáról szóló bizonyíték.  
 
Az értesítés átvételét követően a közvállalat megállapítja, a változás igényli-e a szerződés módosítását 

vagy a munkanyilvántartás megváltoztatását, tájékoztatja a vásárlót, s elvégzi a megfelelő eljárást.  
Amennyiben a távfűtési rendszerre rákapcsolt objektum esetében tulajdonosváltásról van szó, az előző 

és az új tulajdonos köteles szerződést kötni a hőenergia adásvételi szerződésének átviteléről.  
 Az említett szerződésben foglalt kötelezettségekét az addigi vásárló a felelős.  

 
X. VÁSÁRLÓI NYILVÁNTARTÁS 

 
24. szakasz 

 
A működés szükségletei érdekében a közvállalat vásárlói nyilvántartást vezet és naprakészen tartja azt.  

A természetes személyekre vonatkozó nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: 
- A lakás tulajdonosának kereszt- és családneve, személyi száma (JMBG) és címe,  
- Telefonszáma, vezetékes és mobil,  
- Munkavállalói adatai,  
- Az elosztóhálózatra rákapcsolt objektum adatai,  
- Az adásvételi szerződés megkötésének száma és dátuma.  

A jogi személyekre vonatkozó vásárlói nyilvántartás, beleértve az épület közgyűlését, az épület 
tanácsát és a vállalkozót, a következő adatokat tartalmazza: 

- A cég neve, székhelye és pontos címe,  
- A meghatalmazott személy vagy vállalkozó kereszt- és családneve, valamint beosztása,  
- Folyószámlaszám,  
- Adóazonosító szám,  
- Törzsszám,  
- Telefonszám,  
- Az elosztóhálózatra rákapcsolt objektum pontos elnevezése és címe,  
- Az elosztóhálózatra rákapcsolt objektum vagy rész adatai,  
- Az eladásról és a végrehajtott módosításokról szóló szerződés megkötésének száma és dátuma.  
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XI. A TÁVFŰTÉSI RENDSZERRŐL VALÓ IDEIGLENES LEKAPCSOLÁS 
 

25. szakasz 
 

A vásárló ideiglenesen lekapcsolódhat a távfűtési rendszerről az erre vonatkozó benyújtott kérelem 
alapján, de nem a fűtési idényben, 30 napos visszakozási határidő áll rendelkezésére.  

A kérelemnek az egész objektumra kell vonatkoznia, egyéni, üzleti vagy lakás. Folyó év április 15-
től augusztus 15-ég nyújthatók be a kérelmek a soron következő fűtési idényre vonatkozóan.  

A közvállalat a kérelem átvételétől számított 30 napon belül köteles meghozni róla a határozatot.  
Amennyiben a vásárló az előző bekezdésben leírt határidő leteltével nyújtja be az ideiglenes 

lekapcsolásra vonatkozó kérelmet, a közvállalat elutasítja azt.  
 

26. szakasz 
 

A vásárlót azzal a feltétellel kapcsolják le ideiglenesen, hogy a közvállalattal az ideiglenes 
lekapcsolás napjáig elrendezte az esedékes fűtési tartozás kifizetését.  

A közvállalat végzi a benyújtott kérelem feldolgozását, s 30 napon belül kézbesíti az igénylőnek az 
értesítést a teljesítendő módokról és feltételekről, attól függően, hogy a lekapcsolási munkálatokat a 
közvállalat végzi-e, vagy egy erre alkalmas szubjektum, akit maga a kérvényező alkalmaz.  

Amikor a közvállalat megállapítja az ideiglenes lekapcsoláshoz szükséges feltételek teljesülését, 
értesíti a vásárlót a kérelem elfogadásáról, ami nem tarthat egy évnél tovább. Az ideiglenes lekapcsolás 
feltételeit és módját az értesítésben határozzák meg az elosztórendszer munkájáról szóló szabályzattal 
összhangban.  

 
A lekapcsolt fogyasztó köteles 25 százalékos térítményt fizetni a közvállalatnak a szállított 

hőenergiáért, amiért a hőberendezés áthalad a lakásán, illetve az üzlethelyiségén.  
 

27. szakasz 
 

Amennyiben a lakás, illetve az üzlethelyiség ideiglenes lekapcsolásáról van szó, a vásárló belső 
hőberendezésének (radiátor) fizikai leválasztásával végzik.  

A lekapcsolás költségeit a vásárló fedezi.  
Az ideiglenesen lekapcsolt vásárló a felelős minden esetleges kárért, amely a távfűtési rendszerről 

történő ideiglenes lekapcsolás miatt történik az objektumon és a lakáson belül a csővezeték befagyása vagy 
szétrepedése, a meleg víz kifolyása vagy bármilyen egyéb kár következtében, ami az ideiglenes lekapcsolás 
miatt áll be.  

Az ideiglenesen lekapcsolt vásárló a közvállalat meghatalmazott képviselője kérésére köteles 
lehetővé tenni az installáció zavartalan ellenőrzését a saját lakásában, illetve üzlethelyiségében.  
 

28. szakasz 
 

Az ideiglenesen lekapcsolt vásárlók kötelesek megfizetni a helyiségükön áthaladó berendezésen 
keresztül érkező hőbevételt és a fűtési felületről érkező hőbevételt, s mindezt 25 százalékban.  

A hőbevétel utáni térítmény mellett a vásárló köteles a fix költségeket is megfizetni.  
 

29. szakasz 
 

A 12 hónapnál kevesebb időre lekapcsolt vásárló újbóli rákapcsolását a hálózatra írásos kérelem és 
a közvállalat végzése alapján végzik.  

A közvállalat köteles a a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül meghozni a végzést.  
A jelen szakasz 2. bekezdésében említett végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet 

fellebbezni a Községi Tanácsnál.  
Az újbóli rákapcsolás költségeit a vásárló fedezi.  
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A közvállalat határozza meg a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell a rákapcsolás zavartalan 
elvégzéséhez, anélkül, hogy a következményekkel járna a többi vásárlóra.  

Az ideiglenesen lekapcsolt vásárló köteles benyújtani a bizonyítékot arról, hogy bekerült a 
fogyasztás elszámolásának jegyzékébe (ha a vásárlónk központi mérőn való beosztását nem csak a 
közvállalat végzi).  
 

XII. A RENDSZERRŐL VALÓ TARTÓS LEKAPCSOLÁS 
 

30. szakasz 
 

A lekapcsolástól számított 12 hónap letelte után a közvállalat értesíti a vásárlót a tartós 
lekapcsolásról, s tartósan lekapcsolja a vásárló objektumát az elosztórendszerről.  
 

31. szakasz 
 

A távfűtési rendszerről való tartós lekapcsolást a következő fűtési idényre vonatkozóan a vásárló 
folyó év április 15-e és augusztus 15-e között benyújtott kérelme alapján végzik.  

A lekapcsolást a közvállalat által előírt műszaki feltételek és mód alapján végzik.  
A lekapcsolás költségeit a vásárló állja.  
A távfűtési rendszerről való tartós lekapcsolást a vásárló berendezésének a távfűtési rendszerről 

való fizikai leválasztásával végzik a fogyasztó költségén, azon a helyen, amelyet a közvállalat meghatároz.  
A lakóépületek azon vásárlóinak, akiknek a helyiségén keresztülhalad a közös központi fűtési 

berendezés, kötelességük lehetővé tenni a közvállalat vagy más bejegyzett kivitelező dolgozóinak a 
berendezéshez való hozzáférést és a szükséges munkálatok elvégzését.  

A tartósan lekapcsolt vásárlók kötelesek 25 százalékos térítményt fizetni a helyiségükön áthaladó 
berendezésen keresztül, a hőveszteség miatt érkező hőbevételért és a fűtési felületről érkező hőbevételért. 

Abban az esetben, ha a lekapcsolást a közvállalat utasítása nyomán végzik adósság vagy az 
elosztórendszer veszélyeztetése miatt, a közvállalat a felelős a többi vásárlónak szállított hőenergia 
minőségéért.  
 
 

XIII. A LESZÁLLÍTOTT HŐENERGIA BESZERZÉSE ÉS MINŐSÉGE 
 

32. szakasz 
 

A közvállalat köteles az átadóhelyen a közös vagy az egyéni mérőberendezésen a hő alállomásban 
leszállítani a hőenergiát a vásárlók szükségleteinek megfelelően, a hőenergia eladásáról szóló szerződés és 
ezen végzés alapján.  
 

33. szakasz 
 

A közvállalat köteles hőenergiával ellátni a fűtési helyiséget a vásárló számára a fűtési szezon ideje 
alatt.  

A fűtési szezon október 15-től április 15-ig tart.  
Kivéve, ha az október 1-je és 14-e, valamint az április 16-a és május 3-a közötti időszakban a 

Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet (RHMZ) előrejelzései szerint a napi középhőmérséklet három 
egymást követő napon 12 Celsius-fok alatt marad, akkor az objektumot fűteni kell.  

Ha az október 16-a és 30-a, valamint az április 1-je és 15-e közötti időszakban az RHMZ 15 
Celsius-fok feletti vagy magasabb hőmérsékletet jósol, a közvállalat megszakíthatja a hőenergia-ellátást. Az 
energetikai szubjektum is elvégezheti a napi munkamegszakítást, ha a külső hőmérséklet meghaladja a 15 
fokot.  
 

34. szakasz 
 

A fűtési idény alatt a fűtési nap szabály szerint 6 órától 21 óráig tart, szombaton, vasárnap és 
ünnepnapokon pedig 7-től 21 óráig, s ezen időszakban fenntartják az előírt hőmérsékletet.  
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Alacsony külső hőmérséklet esetén, valamint az illetékes szervek rendkívüli intézkedései esetében a 
rendszer védelme és az előírt hőmérséklet biztosítása céljából a közvállalat meghosszabbíthatja a fűtési 
napot, vagy megszakítás nélkül szállíthat hőenergiát, de mindemellett racionálisan gazdálkodik az 
energiával.  

A fűtési szezon korábbi kezdése és/vagy későbbi befejezés esetén a fűtési költségek a vásárlóra 
hárulnak az érvényben lévő árjegyzék, illetve a tarifarendszer alapján. 

December 24-e és 25-e, január 6-a és 7-e, valamint január 13-a és 14-e között a hőenergia-szállítás 
időtartamát 22 óráig, december 31-e és január 1-je között pedig 24 óráig meghosszabbítják, kivéve alacsony 
hőmérséklet esetén.  
 

35. szakasz 
 

Október 1-je és 10-e között a közvállalat köteles próbafűtést végezni az elosztó-rendszer minden 
hőforrása, valamint új és javított berendezése esetében. 

A próba menetrendjéről idejében értesíteni kell a fogyasztókat, a kivitelezőt és egyéb érdekelt 
személyeket a közszolgálati tájékoztatási eszközön keresztül.  
 

36. szakasz 
 

Amennyiben cserére vagy átépítésre van szükség a közvállalat és a vásárló hőberendezése esetében 
kiépítés vagy az elosztó-hálózat újjáépítése, a munkarend megváltozása vagy a hőenergia-szállítás 
technológiájának megváltozása következtében, a fellépő költségeket a közvállalat és a vásárló állja, 
mindenki a saját hőberendezése esetében.  

Ha a vásárló nem veszi át a saját hőberendezése javítási költségeit, vagy ha az átépítést nem végzik 
el idejében, s időbelileg nincs összehangolva az elosztórendszeren végzett munkálatokkal, a közvállalat nem 
köteles szállítani a hőenergiát, mindaddig, amíg nem teljesül a berendezés megbízható és szabályos 
munkájához szükséges összes feltétel az új körülmények között.  

 
XIV. AZ ELFOGYASZTOTT HŐENERGIA KÖLTSÉGEINEK FELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE, 

EGYÉB TÉRÍTMÉNYEK ÉS A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSE UTÁN JÁRÓ TÉRÍTMÉNY 
 

37. szakasz 
 

A hőenergia áráról, a térítményekről és a szolgáltatásokról szóló határozatot a közvállalat 
felügyelőbizottsága hozza meg a Községi Tanács jóváhagyásával.  

A jóváhagyási kérelem mellé a közvállalat továbbít egy indoklást is, amely a módosítás okait és a 
javasolt árak részletes szerkezetét tartalmazza.  

A topolyai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szerve a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet az 
indoklással együtt kifüggeszti a hirdetőtáblán a Szolgáltató Központban, valamint elektronikus úton, 
interneten keresztül is közzéteszi a határozat meghozatala előtt legkevesebb 15 nappal.  
 
 

Elszámolási időszak és fizetési határidő 
 

38. szakasz 
 

A szállított hőenergia utáni költségek elszámolását a vásárló helyiségének területe és az egységes 
havi dinár/négyzetméter ár alapján végzik a fűtési szezon kezdetétől a végéig.  
 

39. szakasz 
 

Jelen határozat 39. szakaszában említett térítmény kifizetését a kiállított számla alapján végzik 
legkésőbb a hónap 15-ig, az előző hónapra vonatkozóan.  

A fizetési határidő átlépése esetén a közvállalatnak jogában áll késedelmi kamatot felszámolni a 
nem befizetett tartozás összegére, a késedelem minden napjára vonatkozóan.  
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Egyéb térítmények és az elvégzett szolgáltatások utáni térítmények elszámolása és kifizetése 
 

40. szakasz 
 

A hőenergia vásárlói számára az egyéb térítmények és az elvégzett szolgáltatások utáni térítmények 
elszámolását és kifizetését az árjegyzék által meghatározott módon, feltételek és határidők szerint végzik, 
illetve a szerződés által, amikor ezen határozattal vagy árjegyzékkel előírják, hogy egyes szolgáltatásokat 
külön szerződés megkötése mellett végeznek.  

A fizetési határidő túllépése esetén a közvállalatnak jogában áll késedelmi kamatot felszámolni a ki 
nem fizetett tartozásra, a késedelem minden egyes napjára.  
 

XV. A VÁSÁRLÓ REKLAMÁCIÓJA 
 

41. szakasz 
 

A vásárló, illetve a vásárló meghatalmazott képviselője a következő esetekben és határidőkön belül 
élhet reklamációval:  

1. A szállított hőenergia minőségére vonatkozóan – azonnal, illetve amíg tart a minőségtelen szállítás; 
2. A szállított hőenergiára vonatkozó helytelen számla esetén – a számla kisszállítása utáni 15 napon 

belül; 
3. Egyéb szolgáltatások – a számla kiszállítása vagy az elvégzett szolgáltatások utáni 15 napon belül; 
4. Az ezen határozattal, az ez alapján hozott aktusokkal és a szerződéssel ellentétes fellépés esetén – az 

aktus kézbesítését vagy a jogsérelem megtudásától számított 30 napon belül, amennyiben a sérelem 
aktus kiadása nélkül történt.  
Kimaradás vagy akadályoztatás esetén, amelyet igazolni kell, a vásárló reklamációt nyújthat be az 

első bekezdés 2., 3. és 4. pontja,valamint a határidő lejárta alapján,de nem egyéves lejárta után.  
 

42. szakasz 
 

A vásárló a reklamáció írásos formában vagy elektronikus úton juttathatja el a közvállalathoz, s 
mellékelnie kell a számlát felmutatásra vagy egyéb bizonyítékot.  

A közvállalat köteles nyilvántartást vezetni a fogadott reklamációkról, s legalább két évig megőrizni 
a benyújtása napjától számítva.  

A közvállalat köteles a vásárlónak írásos igazolást kiadni, vagy elektronikus úton igazolni a 
reklamáció átvételét, illetve tájékoztatni a számról, amely alatt a reklamációját bevezették a fogadott 
reklamációk nyilvántartásába.  
 

43. szakasz 
 

A vásárlói reklamációkkal kapcsolatos további kérdések esetén a fogyasztóvédelmi törvény és a 
jelen határozat rendelkezéseit alkalmazzák.  

A benyújtott reklamációk feldolgozását a közvállalat szakszolgálata végzi.  
A benyújtott reklamációról szóló határozatot az igazgató hozza meg a közvállalat szakszolgálatának 

jelentése alapján.  
 

44. szakasz 
 

A közvállalat köteles halogatás nélkül legkésőbb a reklamáció átvételétől számított nyolc napon 
belül írásos vagy elektronikus úton válaszolni a vásárlónak a bejelentett reklamációra, amennyiben jelen 
határozat nem ír elő másik határidőt.  

A közvállalat reklamációra adott válaszának tartalmaznia kell az arról szóló határozatot, hogy 
elfogadják-e a reklamációt, nyilatkozattételt a fogyasztó kérelméről, valamint konkrét javaslatokat és 
határidőt a reklamáció megoldására.  

A közvállalat köteles a reklamáció benyújtásától számított 15, illetve a technikai kérdések esetében 
30 napon belül megoldani a reklamációt, amennyiben jelen határozat nem ír elő másik határidőt.  
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45. szakasz 
 

A vásárló, aki úgy véli, hogy a közvállalat alaptalanul utasította, vetette el a reklamációt, vagy nem 
oldotta meg az előírt határidőn belül, a válasz kézhezvételétől vagy a határidő lejártától számított 15 napon 
belül bejelentést tehet a kommunális felügyelőnél.  

A kommunális felügyelő köteles megvizsgálni a bejelentést, s lefolytatni a törvény által előírt 
eljárást.  

A kommunális felügyelő, amikor megállapítja, hogy a közvállalat nem a jelen határozat, az általa 
hozott aktusok és a szerződés által megszabott módon és azzal összhangban járt el, végzés útján elrendeli a 
közvállalat számára a megállapított kötelezettségek elvégzését és a hiányosság megszüntetéséhez szükséges 
intézkedések foganatosítását.  

A kommunális felügyelő végzése ellen fellebbezés nyújtható be Topolya község Községi 
Tanácsánál a kézhezvételtől számított 15 napon belül.  

A Községi Tanács végleges végzése ellen a felhasználó közigazgatási pert indíthat.  
 

Reklamáció a fűtés minőségét illetően 
 

46. szakasz 
 

A fűtésmegszakítást és a károkat a vásárló bejelentheti az ügyeletes telefonszámon vagy írásos 
formában a jelen határozat 43. szakaszában említett módon.  

A közvállalat köteles a fűtésmegszakításra vagy a károkra vonatkozó reklamáció fogadásától 
számított 24 órán belül jegyzőkönyvben megállapítani a tényleges helyzetet, s amennyiben hiányosságok 
merülnek fel, amelyekért a közvállalat a felelős, azonnal fel kell lépnie a probléma rendezése érdekében.  

A közvállalat köteles a benyújtott reklamáció esetében a jelen határozat 43., 44. és 45. szakasza 
rendeletei nyomán eljárni.  
 

47. szakasz 
 

A vásárló reklamálhat a fűtési helyiségben lévő nem megfelelő hőmérséklet miatt is, az ellenőrzésre 
vonatkozó írásos kérelem útján.  

Amennyiben a reklamáció a fűtési helyiségben tapasztalt nem megfelelő hőmérséklet három napnál 
további fennállására vonatkozik, a közvállalat köteles mérést végezni az objektumban, s jegyzőkönyvben 
megállapítani a mért hőmérsékletet az objektum vagy a lakás minden helyisége esetében, a kérelem 
benyújtásától számított három munkanapon belül.  

Amennyiben a vásárló a megbeszélt időpontban nem tartózkodik a helyiségben, vagy nem biztosít 
zavartalan bejárást a közvállalat mérést végző munkásainak, a reklamációt alaptalannak veszik.  

Amikor a vásárló kérésére és jelenlétében történő mérés igazolja, hogy a vásárlónak nem szállítottak 
elegendő mennyiségű hőenergiát a közvállalat hibájából, a vásárló a leszállított hőenergiáért csak a 
térítmény egy részét köteles fizetni, amelyet a helyiség hőmérséklete alapján határoznak meg, s százalékban 
számolják el a közvállalat aktusával (tarifa, illetve árjegyzék) összhangban.  
 

48. szakasz 
 

A közvállalat csak akkor fedezi a reklamáció alapján végbement beavatkozás (a helyszínre való 
kiszállás, mérés és hasonlók) költségeit, ha a reklamáció igazoltnak bizonyult az ellátás elégtelen mértéke, a 
hőberendezésben jelentkező zavarok és hasonlók miatt, kivéve akkor, ha a reklamáció nem bizonyul 
igazoltnak, vagy a fogyasztó saját berendezésében állnak be zavarok, illetve károk, ami miatt nem tudja 
fogadni a kellő mennyiségű hőenergiát. Ebben az esetben a vásárló állja a költségeket.  
 

XVI. A HŐENERGIA-SZÁLLÍTÁS FELFÜGGESZTÉSE MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS, 
MEGHIBÁSODÁS, ÜZEMZAVAR, ELŐRE NEM LÁTOTT KÖRÜLMÉNYEK ÉS ERŐHATALOM 

KÖVETKEZTÉBEN 
 

49. szakasz 
 

A közvállalat következő esetekben függesztheti fel a hőenergia-szállítást:  
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1. Ha a belső házi berendezés állapota az objektumban olyan, hogy munkája veszélyt jelent a 
környezetre vagy a távfűtési rendszerre nézve,  

2. A rendszer megelőző karbantartása miatt végzett tervezett munkálatok esetén,  
3. Az előre nem látható zavarok vagy károk elhárítása miatt végzett munkálatok esetén,  
4. Előre nem látott körülmények fellépése és erőhatalom hatása következtében.  
A hőenergia-szállítás több mint 24 órán keresztüli felfüggesztése esetén, a közvállalat köteles 

csökkenteni a vásárlók számláit, amelyen az elszámolást a szállítás napjainak száma és az objektum területe 
alapján végzik.  
 

50. szakasz 
 

Amennyiben a szállítás felfüggesztése a belső berendezés állapota miatt következik be, mert 
veszélyt jelent a környezetre vagy a távfűtési rendszerre nézve, a közvállalat értesíti a vásárlót, s megteszi a 
szükséges intézkedéseket a kár elhárítása érdekében.  

A vásárló berendezésében és felszerelésében felmerülő kár veszélyezteti a távfűtési rendszert, a 
közvállalat köteles a kommunális felügyelő utasítása nyomán a kárt elhárítani a vásárló költségén.  
 

51. szakasz 
 

A közvállalat köteles a közszolgálati eszközökben vagy más módon 24 órával korábban értesíteni a 
szolgáltatás felhasználóit a munkálatok miatt tervezett megszakításról és a időtartamáról.  

A tervezett munkálatokat a közvállalat köteles a lehető legrövidebb időn belül elvégezni.  
 

52. szakasz 
 

A hőenergia-szállítás során felmerülő előre nem látott körülmények alatt az alábbiak értendők: a 
víz-, a gáz- és az áramellátás során fellépő zavarok, az előre nem látható meghibásodások és károk miatt a 
rendszerben beálló zavarok, elemi csapás, szokatlanul alacsony hőmérséklet, valamint egyéb körülmények, 
amelyek ellehetetlenítik a vásárló hőenergiával történő ellátását.  

A közvállalat köteles a zavarokat és a megszakítást a lehető legrövidebb időn belül elhárítani.  
 

53. szakasz 
 

A jelen határozat 52. szakaszában említettek esetén a közvállalat:  
- Értesíti a helyi önkormányzati szerveket a foganatosított és tervezett intézkedésekről,  
- Az előállt körülményekről, a rendszer működése során fellépő zavarokról, a foganatosított és 

tervezett intézkedésekről, valamint a tervezett időtartamukról elektronikus és nyomtatott formában 
is értesíti a vásárlókat.  

 
54. szakasz 

 
A hőenergia-ellátás során erőhatalom meghibásodás, az energiaforrás, a villamos energia szállítása 

során felmerülő megszakítások és egyéb okok következtében beálló zavarok vagy megszakítások esetében, 
amelyeket nem lehetett előre látni, illetve megakadályozni, a közvállalat köteles intézkedni a zavarok, 
illetve a megszakítás elhárítása érdekében.  

A közvállalat felügyelőbizottsága a rendkívüli helyzetekre vonatkozó, a községi elnök által 
jóváhagyott tervvel összhangban, a rendszerzavarok ideje alatt módosíthatja vagy korlátozhatja az ellátást a 
fűtési idény, a fűtési nap, a helyiségekben lévő hőmérséklet, valamint a prioritások tekintetében.  

Jelen szakasz első bekezdése esetén a közvállalat köteles: 
1. A lehető legrövidebb időn belül intézkedéseket foganatosítani a gépi berendezés műszaki védelme 

érdekében az alacsony hőmérséklet következtében,  
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2. Dolgozóinak maximális bevonásával vagy harmadik személy alkalmazásával elhárítani a zavar 
előidézői, illetve azokat az okokat, amelyek miatt megszakítás állt be a hőenergia-ellátásban.  

 
55. szakasz 

 
A szállításban beálló zavarokról vagy nem tervezett megszakításról szóló értesítés átvétele után Topolya 

község Községi Tanácsa köteles: 
1. Megvitatni a foganatosított és tervezett intézkedéseket, s elrendelni a szolgáltatásnyújtás módját és 

az elsőbbséget azon felhasználók számára, akiknél a megszakítás következtében veszély merülne fel 
a polgár életére és munkájára vagy a jogi és természetes személy munkájára nézve, vagy jelentős 
kár állna be,  

2. Foganatosítani a szükséges intézkedéseket a kommunális objektum és az egyéb veszélyben lévő 
tulajdon sürgős védelme érdekében,  

3. Megállapítani a zavar, illetve a tevékenységvégzés során bekövetkező megszakítás okait és az 
esetleges felelősséget, és felbecsülni a kárt.  

 
56. szakasz 

 
A közvállalat nem felelős az ezen határozat 50. szakaszában említett okok miatti zavarok és 

megszakítások következtében bekövetkezett károkért.  
 

XVII. A HŐENERGIA ILLETÉKTELEN HASZNÁLATA 
 

57. szakasz 
 

Tilos illetéktelenül rákapcsolni az objektumot, a készüléket vagy a berendezést az elosztóhálózatra.  
Tilos eltávolítani a fűtőberendezésre helyezett ólomzárakat.  
Amennyiben a vásárló jelen szakasz 1. és 2. bekezdésével ellentétesen jut hőenergiához, a 

közvállalat a vásárlót azonnal lekapcsolhatja a távfűtési rendszerről és felszámolja, valamint megfizetteti a 
térítményeket és költségeket.  

A térítmények és költségek kifizetése után a közvállalat köteles ismét rákapcsolni a vásárlót a 
távfűtési rendszerre.  
 

58. szakasz 
 

Ha az előző szakaszban említett változás beálltának pontos időpontját nem lehet meghatározni, a 
közvállalatnak jogában áll felszámolni a térítményt a hőenergia-szállítás kezdeti napjától kezdve a folyó 
fűtési idényben.  
 

XVIII. A HŐENERGIA-SZÁLLÍTÁS FELFÜGGESZTÉSE 
 

59. szakasz 
 

A közvállalat átmenetileg felfüggesztheti a hőenergia-szállítást a vásárló számára, ha nem tartja be a 
hőenergia eladásáról szóló szerződést és ezen határozat rendelkezéseit, különösen amikor:  

- Nem fizeti rendszeresen a szállított hőenergia utáni térítményt az esedékességtől számított két 
hónapos határidőn belül,  

- Nem tartja megfelelő állapotban a belső hőberendezést és készüléket, s nem foganatosítja a kellő 
intézkedéseket a meghibásodás keletkezésének és a hőenergia pazarlásának megakadályozása 
érdekében,  

- Ha a vásárló megkárosítja saját vagy a közvállalat felszerelését úgy, hogy veszélybe kerül a 
távfűtési rendszer működése, s ha zavarja más fogyasztók ellátását,  

- Ha a vásárló nem tartja karban saját hőberendezését annak érdekében, hogy nem zavarja más 
fogyasztók hőenergiával történő ellátását,  

- Ha a vásárló nem teszi lehetővé a közvállalat számára a biztos hozzáférést és munkát abban a 
helyiségben, ahol a hőberendezés van,  
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- Ha a vásárló írásban nem értesíti 15 napon belül a közvállalatot a tulajdonosbeli, státuszbeli és 
egyéb változásokról, amelyek kihatnak a vásárló és a közvállalat közötti viszonyra,  

- Ha a vásárló továbbadja a hőenergiát a közvállalat jóváhagyása nélkül,  
- Karbantartás, illetve a hőfelszerelés munkájában beálló zavarok elhárítása miatt,  
- A hálózat kiszélesítése miatt,  
- Ha a vásárló a határidőn belül nem köt írásos szerződést a hőenergia-ellátásról.  
A hőenergia-szállítás átmeneti felfüggesztése előtt a vásárlót írásban kell figyelmeztetni, amelyben 

megszabják a fennálló szabálytalanságok és hiányosságok elhárításának határidejét.  
A határidő nem lehet rövidebb három napnál a figyelmeztetés kézbesítésétől számítva.  

 
60. szakasz 

 
A közvállalat előzetes értesítés nélkül függeszti fel a hőenergia-szállítást a vásárló számára, ha:  
- A vásárló eltávolítja az ólomzárat a szabályozó berendezésről vagy a fűtőtestről,  
- A vásárló megváltoztatja a fűtővíz kémiai vagy fizikai tulajdonságait,  
- A vásárló fűtővizet vesz el a távfűtési rendszer hálózatából,  
- A hőfelszerelés veszélyezteti a környezetet.  

 
61. szakasz 

 
Az átmeneti lekapcsolás után az újbóli hőenergia-szállítás akkor kezdődik meg, amikor elhárultak 

az átmenti felfüggesztés okai, s amikor minden felmerülő költséget törlesztettek a közvállalatnak.  
 

XIX. A KÖZVÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGEI 
 

62. szakasz 
 

A közvállalat köteles: 
- Ellátja a vásárló hőenergiával a hőberendezés munkájára, azon a módon, ahogy ezen határozat és a 

hőenergia eladásáról szóló szerződés előírja,  
- Termelői kapacitásait megfelelő állapotban tartja, hogy biztosítsa állandó üzem- és 

működőképességét,  
- Gondoskodik az energiaforrás időben történő biztosításáról,  
- Az egész fűtési szezon alatt biztosítja a hőenergia-termelésre szolgáló berendezésekhez megfelelő 

képesítéssel rendelkező munkások elérhetőségét 
- Az üzemi berendezések és a felszerelések javítását és befektetési szempontú karbantartását a fűtési 

szezonon kívül végzi,  
- Értesíti a vásárlókat a hőenergia-szállítás tervezett felfüggesztéséről a jelen határozat által előírt 

módon,  
- A fűtési víz szivárgása esetén lekapcsolja a rákapcsolási alállomást az elosztórendszerről,  
- Megszervezi a reklamációk fogadását és idejében beavatkozik kár esetén a saját felszerelésén, 

valamint a vásárlók reklamációja alapján is,  
- Értesíti a vásárlókat a távfűtési rendszer állapotáról és a tervezett fejlesztéséről, a teljes 

fogyasztásról és a hőenergia-fogyasztás dinamikájáról, a hőenergia és a szolgáltatások áráról és az 
árak megváltozásáról, valamint egyéb elemekről, amelyek a vásárlók érdekeit szolgálják,  

- Korszerűsíti a mérőrendszert a minél racionálisabb hőenergia-fogyasztás céljából,  
- Idejében tájékoztatja a vásárlókat azokról az időpontokról, amikor foganatosíthatják a munkálatokat 

a belső berendezésük karbantartásán.  
 

XX. A VÁSÁRLÓK KÖTELEZETTSÉGEI 
 

63. szakasz 
 

A vásárló köteles:  
- Nem változtat a közvállalat írásos jóváhagyása nélkül a saját hőberendezésén, ami esetleg 

változásokat okozhat a hőberendezésben,  
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- Fenntartja a helyiséget, a segédfelszerelést, és hozzáférést biztosít a helyiséghez, ahol a 
hőberendezése található, úgy hogy a közvállalatnak biztosítsa a munkahelyiségre érvényes 
munkafeltételeket,  

- Követi a közvállalatnak a hőenergia-ellátás során felmerülő zavarokról szóló értesítéseit,  
- Nem adja tovább a leszállított hőenergiát,  
- Lehetővé teszi új vásárlók rákapcsolását a tulajdonában lévő rákapcsolási alállomásról,  
- Felel azokért a károkért, amelyek a vásárlónak a közvállalat jóváhagyása nélküli beavatkozása miatt 

keletkeztek, 
- Törleszti kötelezettségeit ezen határozattal és a hőenergia eladásáról szóló szerződéssel 

összhangban,  
- Felel a saját hőfelszerelése kezeléséért, munkájáért és fenntartásáért,  
- A fűtési idényen kívül elhárítja azokat a károkat és hiányosságokat, amelyek a távfűtési rendszer 

azon részén merültek fel, amely az ő tulajdonában van,  
- Amennyiben a távfűtési rendszer fejlesztése következtében változások állnak be a műszaki 

feltételek tekintetében, elvégzi a szükséges munkálatokat a rendszer azon részein, amely a 
tulajdonában van a közvállalat által megszabott határidőn belül, valamint megengedi, hogy a 
közvállalat elvégezze a szükséges munkálatokat a rendszer azon részén, amely az ő tulajdonában áll.  

 
XXI. ÉRTESÍTÉSI RENDSZER 

 
64. szakasz 

 
A közvállalat köteles direkt kommunikáción vagy telefonon keresztül biztosítani a reklamációk 

fogadását és nyilvántartásba vételét, valamint tájékoztatni a vásárlókat a rendszerben végbemenő 
történésekről.  
 

65. szakasz 
 

A közvállalat és a vásárló köteles kölcsönösen értesíteni egymást a szabálytalanságokról, amelyeket 
saját berendezésén észlel, s amelyek kihathatnak valamelyikük berendezésének normális működésére.  
 

66. szakasz 
 

A szállítás minden szabályos megszakításáról a közvállalat köteles értesíteni a vásárlót a 
közszolgálati tájékoztatási eszközökön keresztül legkevesebb 24 órával a szállítás megszakítása előtt.  

A közvállalat köteles értesíteni a vásárlókat a közszolgálati tájékoztatási eszközökön keresztül a 
nem tervezett szállítás-megszakításokról, az okairól és a zavar elhárításának előirányzott időtartamáról.  
 

67. szakasz 
 

A közvállalat köteles a felhasználóknak információt nyújtani a szolgáltatásnyújtás feltételeiről és 
módjáról, a felhasználók jogairól és kötelezettségeiről, a hőenergia és a szolgáltatások áráról és annak 
megváltozásáról, valamint a benyújtott kérelmek, reklamációk és kárbejelentések megoldásáról.  

A közvállalat köteles a jelen szakasz első bekezdésében említett információt:  
- Nyomtatott és elektronikus formában közzétenni,  
- Közzétenni honlapján a jelen határozatot, az elosztórendszer munkájáról szóló szabályzatot, az 

árjegyzéket, a munkaidőt, a telefonszámot az információkérésre és a kárbejelentésre, valamint 
egyéb adatokat, amelyek jelentősek a felhasználó tájékoztatása tekintetében,  

- Munkanapokon munkaidőben telefonon keresztül információt nyújtani.  
 

XXII. AZ OBJEKTUM ÉS A BERENDEZÉS VÉDELMÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

68. szakasz 
 

Tilos a törvénnyel, a műszaki és egyéb előírásokkal ellentétesen objektumot kiépíteni, valamint 
munkálatokat kivitelezni az objektum és a hővezeték alatt, felett és mellett.  
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A beruházók, a kivitelezetők, a tulajdonosok, egyéb jogok hordozói az ingatlanon, amely az 
objektum és a berendezés alatt, felett és mellett van, elvégezhetnek munkálatokat, amennyiben nem 
akadályozzák vagy nem veszélyeztetik az objektum és a berendezés munkáját és működését, s amennyiben a 
közvállalat jóváhagyta a munkálatokat.  

A közvállalat köteles a jóváhagyási kérelmekről és feltételekről a kérelem átvétele utáni 15 napon 
belül határozni.  

69. szakasz 
 

A kivitelezőnek tilos munkálatokat végeznie a házi berendezés, a hő alállomás és a rákapcsolása 
vízvezeték kiépítésén a közvállalat jóváhagyása, beleegyezése és feltételei nélkül.  
 

XXIII. FELÜGYELŐI ELLENŐRZÉS 
 

70. szakasz 
 

A jelen határozat rendelkezéseinek alkalmazása és a közvállalat munkájának törvényessége feletti 
felügyeletet Topolya Községi Közigazgatási Hivatala végzi.  

A jelen határozat és az ez alapján hozott aktusok alkalmazása feletti felügyeletet Topolya Községi 
Közigazgatási Hivatalának kommunális felügyelője végzi, amennyiben a felügyelő egyes munkáit törvény 
és egyéb előírások által nem helyezték át más szerv illetékességébe.  

A felügyelői ellenőrzés végzése során a felügyelő köteles: 
1. Végzést hozni, amellyel a vásárlónak elrendeli a hiányosságok elhárítását, illetve ezen határozatban 

és az ez alapján hozott előírásokban előírt feltételek, kötelezettségek és tilalmak tiszteletben tartását 
2. Végzést hozni, amellyel a közvállalatnak elrendeli a szükséges intézkedések és tevékenységek 

foganatosítását, illetve az ezen határozatban és az ez alapján hozott előírásokban megállapított 
kötelezettségek végzésére,  

3. Végzéssel elrendeli a közvállalatnak, hogy azonnal hárítsa el az erőhatalom vagy műszaki hiba 
okozta károkat,  

4. Végzéssel elrendeli a közvállalatnak a hálózaton felmerülő károk elhárítását, amennyiben zavarok 
okozták a fűtési helyiségben,  

5. Végzéssel elrendeli a vásárlónak és az épület közgyűlésének a megfelelő intézkedések és 
munkálatok foganatosítását az üzemi berendezésen és az installáción abban az esetben, amikor 
veszélyben van az emberek egészsége és élete, az objektum és az üzemi berendezés biztonsága,  

6. Végzéssel elrendeli a vásárlónak az előző állapot helyreállítását abban az esetben, ha önakaratból 
történt meg a rákapcsolás és egyéb munkák kivitelezése,  

7. Végzéssel elrendeli a vásárlónak az előző állapot helyreállítását abban az esetben, ha az 
felszerelésen eszközölt módosítás a hőenergia-fogyasztás megnövekedéséhez vagy az ezen 
határozattal, a rendszer munkájáról szóló szabályzattal és a szerződéssel meghatározott feltételekkel 
ellentétes a használata, 

8. Elvégzi a vizsgálatot az alállomás helyiségében, valamint a felhasználó helyiségeinek, s ezzel 
kapcsolatban elrendeli a szükséges intézkedéseket a megállapított hiányosságok elhárítása céljából,  

9. Szabálysértési feljelentést tesz azokra a szabálysértésekre vonatkozóan, amelyeket ezen határozat 
megállapít, valamint a jelen bekezdés elsőtől nyolcadik pontjában foglalt végzések elvégzésének 
elmulasztása miatt is.  

A közvállalat, a vásárlók és az épület közgyűlés köteles lehetővé tenni az illetékes felügyelőnek a 
helyiségek és egyéb objektumok átvizsgálását, amelyekben a hálózathoz tartozó üzemi berendezések és 
készülékek, csővezetékek, fűtőtestek és egyéb berendezések vannak, valamint rendelkezésére kell 
bocsátaniuk az általuk birtokolt adatokat és dokumentumokat, amelyek szükségesek a helyzet 
megoldásához.  
 

XXVI. BÜNTETŐINTÉZKEDÉSEK 
 

71. szakasz 
 

150 000 dinártól kezdődő büntetés róható ki a közvállalat, illetve egyéb jogi és természetes 
személyek számára szabálysértés elkövetése miatt, ha: 

1. A kiépítéshez jóváhagyott kapcsolókat az elosztóhálózaton, amelynek kiépítésére, illetve 
használatához kellenek, nem szerezték be (a határozat 17. szakasza) 
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2. Nem a jelen határozat és a hőenergia-ellátásról szóló szerződésben előírt módokon látja el a 
vásárlókat hőenergiával a hőfelszerelés munkájához (a határozat 53. szakasza) 

3. Nem tartja karban a megfelelő állapotban termelői kapacitásait, s nem biztosítja állandó üzemi és 
működőképességüket (a határozat 9. szakasz) 

4. Nem szervezi meg a reklamációk fogadását, a reklamációkra való reagálást és az idejében történő 
beavatkozást (a határozat 43., 44. és 45. szakasza) 

5. A hőenergia-ellátásban erőhatalom, meghibásodás, az erőforrás, a villamos energia szállításában 
bekövetkező megszakítás és egyéb, előre nem láthatóm, illetve nem megakadályozható okok 
következtében beálló zavarok vagy megszakítások esetén nem teszi meg az elhárításukhoz 
szükséges intézkedéseket, valamint az üzemi berendezés műszaki védelmére irányuló 
intézkedéseket alacsony hőmérséklet idején (a határozat 55. szakasza); nem tájékoztatja a jelen 
határozattal előírt módon a vásárlókat a hőenergia-szállítás során felmerülő tervezett 
felfüggesztésekről (a határozat 63. szakasza) 

6. Nem tájékoztatja a vásárlókat a távfűtési rendszer állapotáról és a tervezett fejlesztéséről, a teljes 
fogyasztásról és a hőenergia-fogyasztás dinamikájáról, a hőenergia és a szolgáltatások áráról és az 
árak módosításáról, valamint egyéb, a vásárló számára fontos elemekről (a határozat 63. szakasza) 

A jelen szakasz első bekezdésében szereplő szabálysértésért az energetikai szubjektum esetében a felelős 
személyt is 25 000 dináros pénzbüntetéssel sújtják.  
Az első bekezdésben szereplő szabálysértésért a természetes személyt is 25 000 dináros pénzbüntetéssel 
sújtják.  
 

72. szakasz 
 

145 000 dináros pénzbüntetést rónak ki szabálysértésért a jogi személyre, ha: 
- Önkényesen és illetéktelenül kapcsolja rá az objektumot, a készüléket vagy a berendezést az 

elosztóhálózatra (a határozat 58. szakaszának 1. bekezdése) 
- A szerződésben és a jelen határozatban megállapított feltételekkel ellentétesen használja a 

hőenergiát (a határozat 58. szakaszának 2. bekezdése) 
- A jelen határozatban megállapított feltételekkel ellentétesen végzi el a tartós lekapcsolást a távfűtési 

rendszerről (a határozat 31. szakasza) 
- A határozat 64. szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen viselkedik. 
Az első bekezdésben foglalt szabálysértésért a jogi személy esetében a felelős személyt is 25 000 

dináros pénzbüntetéssel sújtják.  
Az első bekezdésben foglalt szabálysértésért a vállalkozót is 75 000 dináros büntetéssel sújtják.  
Az első bekezdésben foglalt szabálysértésért a természetes személyt 5000 dináros büntetéssel sújtják.  

 
XXVIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 
73. szakasz 

 
A közvállalat a hőenergia-ellátás szolgáltatójaként köteles a fűtési szezon jelen határozatban 

megállapított kezdetéig a vásárlóval szerződést kötni az előttünk álló 2016/2017-es fűtési szezonra.  
Azok a vásárlók, akik a jelen határozat hatályba lépésének napjáig nem kötötték meg a szerződést a 

hőenergia-ellátásról, kötelesek megtenni azt a határozat hatályba lépésétől számított hat hónapon belül.  
Amennyiben a jelen szakasz második bekezdésében szereplő alanyok nem kötnek szerződést a 

meghagyott határidőn belül, úgy veszik, hogy a szerződéses viszony a hőenergia-szállítás kezdetének 
napjától jött létre.  

Amennyiben a jelen szakasz első és bekezdésében szereplő alany elutasítja a szerződéskötést, a 
közvállalat köteles felfüggeszteni számára a hőenergia-szállítást.  
 

74. szakasz 
 

A közvállalat köteles jelen határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Községi 
Tanácsnak benyújtani az árjegyzékjavaslatot a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban.  
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75. szakasz 
 

A közvállalat köteles a jelen végzés hatályba lépésétől számított 90 napon belül a Topolya község 
Községi Tanácsának elküldeni jóváhagyásra az elosztórendszer munkájáról szóló szabályzatot.  
 

76. szakasz 
 

Ezen határozat hatályba lépésével megszűnik a hőenergia-ellátásról szóló határozat (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 97/5., 2000/18., 2001/11., 2004/15., 2013/14., 2014/12. szám) érvényessége.  
 

77. szakasz 
 

Jelen határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon 
lét hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 352-20/2016 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya 

 
 

Saša Srdić, s.k., 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
98. 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 62. szakaszának 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2006/62., 2008/65., 2009/41. és 2015/112. szám), a helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. 
szakaszának 1. bekezdése 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám) és Topolya 
község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése 7. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 
2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. október 6-i 
ülésén meghozta a 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ 

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK TERMÉSÉNEK BETAKARÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

Jelen határozattal szabályozzák a Szerb Köztársaság tulajdonában, tehát köztulajdonban lévő 
mezőgazdasági földterületek termésének betakarításának eljárását, amely földterületekkel a Szerb 
Köztársaság rendelkezik és rendezi azokat a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumon (a 
továbbiakban: minisztérium) keresztül, s amelyek Topolya község területén találhatók, s amelyeket jogalap 
nélkül használ jogi vagy természetes személy.  
 

2. szakasz 
 

A termés betakarítását a Szerb Köztársaság köztulajdonában lévő kataszteri parcellákon végzik, 
amelyekkel a Szerb Köztársaság a minisztériumon keresztül rendelkezik és igazgatja azokat, s amelyeket 
magában foglal a Topolya község területén lévő mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és 
használatára irányuló program a folyó évre vonatkozóan, s amelyeket jogalap nélkül használnak, illetve 
amelyek esetében nincs megkötött bérleti szerződés, illetve amelyek esetében nincs bíróságon kívüli 
egyezség.  

A termés betakarítását biztonsági intézkedésként végzik, hogy behajtsák az köztulajdonban lévő 
mezőgazdasági földterületek jogalap nélküli használatáért járó térítményt.  
 

3. szakasz 
 

A termés betakarítását időszakosan végzik, a szüret és aratás esedékessége szerint.  
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A termés betakarítását a termés betakarításáról szóló végzés alapján végzik el, amelyet a Topolya 
község területén található állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek termésének betakarításával 
foglalkozó bizottság javaslata nyomán Topolya község polgármestere hoz meg.  

Az ezen szakasz 2. bekezdésében említett végzés egyes kataszteri parcellákra vonatkozik, illetve 
egyes jogi vagy természetes személyekre, akik jogalap nélkül vették igénybe a köztulajdonban lévő 
mezőgazdasági földterületeket.  

Az 1. és 2. bekezdésben említett termés-betakarítást az alábbi szervek technikai és logisztikai 
segítségével végzik: 

1. Mezőőri szolgálat 
2. Munkaengedéllyel rendelkező geodéziai szervezetek képviselői 
3. Topolya Községi Tanácsának képviselői 
A jelen szakasz 2. bekezdésében említett végzés meghozataláról, a termés betakarításának idejéről, az 

időpont és hely feltüntetésével – a termés-betakarítás helyéről idejében értesíteni kell a 
belügyminisztériumot – a topolyai rendőrkapitányságot és a Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőséget.  

 
4. szakasz 

 

Topolya község polgármestere hozza meg a végzést a Topolya község területén található állami 
tulajdonú mezőgazdasági földterületek termésének betakarításával foglalkozó bizottság (a továbbiakban: 
bizottság) kinevezéséről szóló végzést, amellyel szabályozza a munkamódszereket és a bizottság 
döntéshozatalát.  

5. szakasz 
 

A termény betakarításával foglalkozó bizottság feladatai:  
1. A termény betakarításáról szóló végzés javaslatának megállapítása egyes kataszteri parcellák, 

illetve egyes személyek esetében, akik jogalap nélkül használták a köztulajdonban lévő mezőgazdasági 
földterületet. A végzést megküldik a polgármesternek elfogadásra.  

A termény betakarításáról szóló végzés javaslatát a bizottság a megfelelő dokumentáció alapján 
állapítja meg (a Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőségnek a mezőgazdasági földterületekre vonatkozó 
jegyzőkönyve, a köztulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek jogtalan használatáról szóló jelentések, a 
mezőőrszolgálat jegyzőkönyve és egyéb).  

A bizottság külön figyel a termény betakarítására vonatkozó javaslat meghozatalának sorrendjére, a 
szüret és az aratás esedékességének idejét szem előtt tartva.  

2. A földmérési munkálatokat végző geodéziai vállalat és a jogi vagy természetes személy 
kiválasztása és meghatározása a betakarítási munkálatokra.  
A személyek kiválasztása során a bizottság a hatékonyság, a gazdaságosság és a teljesség szabályait veszi 
alapul, különösen figyel a munka természetére, amelyet a kiválasztott geodéziai vállalat, illetve a jogi vagy 
természetes személy fog elvégezni.  

A földmérési munkákhoz szükséges geodéziai vállalat kiválasztása ezen határozat végrehajtásához 
kell, a kataszteri földmérésről és a kataszteri ingatlanokról szóló szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 2016. 
01. 29-i 7. száma) alapján hajtják végre. A választás során előnye van annak a geodéziai vállalatnak, 
amelynek aláírt szerződése van Topolya községgel a mezőgazdasági földterületek mérési munkálataira 
vonatkozóan.  

Topolya község szerződést köt a termények betakarítási, szállítási és tárolási munkálataira 
kiválasztott személyekkel.  
A jogi vagy természetes személy alkalmazásának költségeit a betakarított termény értékesítése után fizetik 
ki az ebből befolyó eszközökből, az összeg pedig nem nagyobb, mint a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség 
által meghatározott árjegyzékben szereplő árak a folyó évre vonatkozóan, amit az előző bekezdésben 
említett szerződésben pontosítanak.  

3. Munkamegbízás kiadása a termény betakarításáról szóló végzés meghozatala után.  
Az egyes kataszteri parcellákra vonatkozó termény-betakarításról szóló végzés meghozatala után, amely 
parcellák esetében megállapították, hogy jogalap nélkül használták azokat, a polgármester részéről a 
bizottság adja ki a munkamegbízást: 

- Az engedéllyel rendelkező meghatalmazott geodéziai szervezetnek, amely elvégzi a földmérést, a 
learatandó terület mérése vázlatának kidolgozását, valamint jelen van a termény betakarításánál, 
amikor a terményt betakarító személy kijelöli a parcella határait, amelyen a munkát elvégzi,  

- A termény-betakarítással megbízott személynek a betakarítási munkálatok elvégzésére,  
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- A learatott-betakarított termény szállításával megbízott személynek a termény tárolásával megbízott 
személyhez történő szállítás elvégzésére,  

- A tárolással megbízott személynek a raktározási munkák elvégzésére.  
4. A belügyminisztérium – topolyai rendőrkapitányság és a Köztársasági Mezőgazdasági 

Felügyelőség értesítése a termény-betakarítás idejéről és helyéről.  
 

6. szakasz 
 

A teljesített betakarítási, szállítási és tárolási munkák után a termény eladását és a költségek 
kiegyenlítését Topolya község végzi.  

A köztársaság köztulajdonában lévő mezőgazdasági földterületekről származó termény eladását 
rögtön a termény tárolásakor végzik, de legkésőbb a raktározás napjától számított 15 napon belül.  

A polgármester külön aktussal hagyja meg a bizottságnak, hogy a termény eladása során a piaci ár 
alapján járjon el, s ugyanazzal elrendeli, hogy a megállapított összeget a vásárló Topolya község 
költségvetésének külön alszámlájára utalja, amelyet a kincstárnál nyitottak.  

Amennyiben a bizottságnak nem sikerül a meghatározott határidőn belül eladnia a terményt, az 
értékesítéssel megbíz egy ügynököt, akinek meghatalmazása van a mezőgazdasági termékeknek az újvidéki 
hivatalos tőzsdén történő forgalmazásához.  

A betakarított termények eladásából befolyt összeg megérkezése után a bizottság írásban meghagyja 
a Pénzügyi Osztálynak, hogy fizesse ki a betakarítással, a szállítással és a tárolással és a földmérési 
munkálatokkal megbízott személyek költségeit, valamint az áfát (PDV), a fennmaradó összeget pedig ossza 
el a mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 71. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, illetve 
fizesse be Topolya községi költségvetése közbevételekre szolgáló számlájára. 
 

7. szakasz 
 

A jelen határozat feletti felügyeletet a meghatalmazott személy végzi, akit a Községi Tanács jelöl 
ki, szükség szerint pedig az Építési, Lakásügyi – Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Vagyonjogügyi Osztályon alkalmazott személy, valamint a Pénzügyi Osztály, amelyet az illetékes vezetők 
határoznak meg.  

8. szakasz 
 

Jelen határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában történő megjelenése utáni 8. napon lép 
hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 320-258/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
99. 

A közúti szállítmányozásról szóló törvény 7. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 95/46., 2001/66., 
2005/61., 2005/91., 2006/62. és 2015/68. szám), a helyi önkormányzatokról szóló törvény 20. szakaszának 
1. bekezdése 5. pontja és 32. szakaszának  1. bekezdése 6. pontja (SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. és 
2014/83. szám) és Topolya község statútuma 16. Szakaszának 1. bekezdése 6. pontja és 42. szakaszának 1. 
bekezdése 7. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2016. október 6-i ülésén, meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ KÖZÚTI UTASSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

A Topolya község területén való közúti utasszállításról szóló határozat (Topolya község Hivatalos 
Lapja, 2011/9., 2012/10. és 2014/10. szám) 27. szakaszának 1. bekezdése 1. pontja változik és így hangzik: 
1. Topolyai Buszállomás. 
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2. szakasz 
 

A 28. szakasz 1. bekezdése 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontjában az 1. Dr. Hadzsy János tér 
szöveg helyett a következő áll: 1. Topolyai Buszállomás.  
 

3. szakasz 
 

Jelen végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított 8. napon lép 
hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 344-46/2016-V 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
100. 

A közvállalatokról szóló törvény 21. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 
szám), a helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya Telekrendezési, 
Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata alapítóhatározatának 
összhangba hozataláról szóló határozat 41. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2013/6. és 2013/11. 
szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. október 6.i ülésén meg hozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTKEZELÉSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS -RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 
ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Ezennel felmentjük Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -
rendezési Közvállalata felügyelőbizottságának elnökét és tagságát, az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Cservenák Lajos, okl. építészmérnök, Topolya, Oton Župančić utca 4. – elnök 
2. Kiskároly Zoltán, okl. építészmérnök, Topolya, Dr. Aleksandar Šijački utca 29. – tag 
- A dolgozók soraiból: 
3. Pásti Róbert, okl. építőmérnök, Topolya, Csáki Lajos utca 20. – tag  

 
II. 
 

Jelen végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-113/2016-V  
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
101. 

A közvállalatokról szóló törvény 17. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 
szám), a helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya Telekrendezési, 
Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata alapítóhatározatának 
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összhangba hozataláról szóló határozat 39. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2013/6. és 2013/11. 
szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. október 6.i ülésén meg hozta a  
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTKEZELÉSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS -RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -
rendezési Közvállalata felügyelőbizottságának elnökét és tagságát, 4 éves megbízatásra, 2016. 10. 07-i 
hatállyal az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Mentus Lívia, okl. közgazdász, Topolya, Partizán utca 2. – elnök 
2. Predrag Lalović, okl. táplálkozási tanácsadó, Karkatur, Pavle Mićunović utca 29. – tag 
- A dolgozók soraiból: 
3. Pásti Róbert, okl. építőmérnök, Topolya, Csáki Lajos utca 20. – tag  

 
II. 
 

Jelen végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-114/2016-V  
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
102. 

A közvállalatokról szóló törvény 21. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15.  
szám), a helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint a Topolyai Piac 
Piacfenntartó Közvállalat alapítóhatározatának összhangba hozataláról szóló határozat 41. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. 
október 6-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ KÖZVÁLLALAT  
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Ezennel felmentjük a Topolyai Piac Piacfenntartó Közvállalat felügyelőbizottsági elnökét és tagságát, az 
alábbiak szerint: 
 

- Az alapító soraiból: 
1. Miklós József, okl. mezőgazdasági mérnök, Pacsér, Petőfi brigád utca 8. – elnök 
2. Lovas Sándor, okl. közgazdász, Bácskossuthfalva, Nyár utca 12. – tag 
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- A dolgozók soraiból: 
3. Zolcer Ildikó, okl. közgazdász, Topolya, Krivaja utca 12. – tag. 

 
II. 
 

Jelen végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-115/2016-V  
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
 
103. 

A közvállalatokról szóló törvény 17. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15.  
szám), a helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint a Topolyai Piac 
Piacfenntartó Közvállalat alapítóhatározatának összhangba hozataláról szóló határozat 39. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. 
október 6-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a Topolyai Piac Piacfenntartó Közvállalat felügyelőbizottsági elnökét és tagságát, 4 
éves megbízatásra, 2016. 10. 07-i hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Fazekas Izabella, földrajztanár, Bácskossuthfalva, Bajsai út 8. – elnök 
2. Đorđija Zvicer, okl. informatikus, Topolya, Dr. Zoran Đinđić tér 3. – tag 
- A dolgozók soraiból: 
3. Zolcer Ildikó, okl. közgazdász, Topolya, Krivaja utca 12. – tag. 

 
II. 
 

Jelen végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-116/2016-V  
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
104. 

Az egészségügyi védelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2005/107., 2009/72.-másik törvény, 2010/88., 2010/99., 2011/57., 2012/119., 2013/45.-másik 
törvény, 2014/93., 2015/96. és 2015/106. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. 
pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83.-másik törvény szám), valamint Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. 
és 2014/12. szám) alapján Topolya község képviselő-testülete a 2016. október 6-i ülésen meghozta az alábbi  
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V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI  
ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I 
 

Ezennel felmentjük a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottságának elnökét és 
tagságát 2016.10.6. hatállyal, az alábbiak szerint:  

- Az alapító soraiból:  
1. Vass Árpád, informatikus mérnök, Zentagunaras, Petőfi Sándor u. 80.– elnök 
2. Oreščanin Gordana, okl. közgazdász, Topolya, Tito marsall u. 29. – tag 
3. Námesztovszki Tünde, középiskola, Topolya, Kossuth Lajos u. 51.– tag 
- A dolgozók soraiból: 
4. Dr. Kucserka Mihály, fül-orr-gégész szakorvos, Topolya, Pero Segedinac u. 23. – tag 
5. Dr. Kljajić Ivanka, megelőző és gyermekfogász szakorvos, Krivaja, Vuk Karadžić u. 11. – tag 

 
II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-117/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya  

 
Saša Srdićs.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
 
105. 

Az egészségügyi védelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2005/107., 2009/72.-másik törvény, 2010/88., 2010/99., 2011/57., 2012/119., 2013/45.-másik 
törvény, 2014/93., 2015/96. és 2015/106. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. 
pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83.-másik törvény szám), valamint Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. 
és 2014/12. szám) alapján Topolya község Képviselő-testülete a 2016. október 6-i ülésén meghozta az 
alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI  
ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I 
 

Ezennel kinevezzük a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottságának elnökét és 
tagságát, 4 éves mandátumra, 2016.10.7.-i hatállyal, az alábbiak szerint:  

- Az alapító soraiból:  
1. Vlajić Ružica, jogász technikus, Topolya, Kizúr István utca 25-A – elnök 
2. Teslić Milorad, elektrotechnikus, Felsőrogatica, Kosmaj utca 12. - tag 
3. Vass Árpád, informatikus mérnök, Zentagunaras, Petőfi Sándor utca 80. – tag 

 
- A dolgozók soraiból: 
4. Dr. Kucserka Mihály, fül-orr-gégész szakorvos, Topolya, Pero Segedinac utca 23. – tag 
5. Dr. Kljajić Ivanka, megelőző és gyermekfogász szakorvos, Krivaja, Vuk Karadžić utca 11. – tag 
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II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-118/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya  

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
106. 

Az egészségügyi védelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2005/107., 2009/72.-másik törvény, 2010/88., 2010/99., 2011/57., 2012/119., 2013/45.-másik 
törvény, 2014/93., 2015/96. és 2015/106. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. 
pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83.-másik törvény szám), valamint Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. 
és 2014/12. szám) alapján Topolya község képviselő-testülete a 2016. október 6-i ülésen meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 
I 
 

Ezennel felmentjük a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház felügyelőbizottságának elnökét és 
tagságát, 2016.10.6. hatállyal, az alábbiak szerint:  
 

- Az alapító soraiból:  
1. Bijelić Gabriela, egészségügyi nővér, Pacsér, Masaryk utca 10 – elnök 
2. Szokoli Vrkić Anita, egészségügyi nővér, Topolya, Széles utca 29 – tag 

 
- Az alkalmazottak soraiból: 
3. Katona János, okl. közgazdász, Topolya, Kossuth Lajos 101/a – tag 

 
II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-119/2016-V  
Kelt: 2016.10.6.  
Topolya  

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
107. 

Az egészségügyi védelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2005/107., 2009/72.-másik törvény, 2010/88., 2010/99., 2011/57., 2012/119., 2013/45.-másik 
törvény, 2014/93., 2015/96. és 2015/106. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. 
pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83.-másik törvény szám), valamint Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. 
és 2014/12. szám) alapján Topolya község képviselő-testülete a 2016.október 6-i ülésen meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK 
ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I 
 

Ezennel kinevezzük a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház felügyelőbizottságának elnökét és 
tagságát, 4 éves mandátumra, 2016.10.7-i hatállyal, az alábbiak szerint:  
 

- Az alapító soraiból:  
1. Vikor Gabriella, mezőgazdasági mérnök, Topolya, I. G. Kovačić utca 4. – elnök 
2. Dr. Šaban Trnokopović Suzana, belgyógyász szakorvos, Topolya, Lenin u. 65. - tag 
3. Katona János, okl. közgazdász, Topolya, Kossuth Lajos 101/а. – tag 

 
II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-120/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya  

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
108. 

A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye 
2011/24. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
1991/42., 1994/71., 2005/79.-másik törvény, 2005/81.-másik törvény helyreigazítása, 2005/83.-másik 
törvény helyreigazítása és 2014/83.-másik törvény szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. 
pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint 
Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja alapítói határozatának 11. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 1991/11. szám) alapján Topolya község képviselő-testülete a 2016. október 6-i 
ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 
I 
 

Ezennel felmentjük Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja igazgatóbizottsági 
elnökét és tagságát, 2016.10.6-i hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Radomir Žmukić, nyugdíjas, Topolya, Nasszer utca 19. – elnök 
2. Cipó Rózsa, a szociálisan veszélyeztetett személyek egyesületének képviselője, Topolya, Bánát utca 

33. – tag 
- Az alkalmazottak soraiból:  
3. Smilja Vujić, okl. jogász, Topolya, Május 1. utca 24. – tag 
4. Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó, okl. pszichológus, Topolya, Svetozar Marković u. 33. – tag 

 
II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-121/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 
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109. 
A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye 

2011/24. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
1991/42., 1994/71., 2005/79.-másik törvény, 2005/81.-másik törvény helyreigazítása, 2005/83.-másik 
törvény helyreigazítása és 2014/83.-másik törvény szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. 
pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint 
Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja alapítói határozatának 11. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 1991/11. szám) alapján Topolya község képviselő-testülete a 2016.október 6-i 
ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I 
 

Ezennel kinevezzük Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja Igazgató-
bizottsági elnökét és tagságát, 4 éves mandátumra 2016.10.7-i hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Szilágyi József, tanár, Bácskossuthfalva, Park utca 4. – elnök 
2. Lazičić Tomislav, kereskedő, Topolya, Liszt Ferenc utca 10. – tag 
- Az alkalmazottak soraiból: 
3. Drpić Ilona,a  Szociális Védelmi Központ mukása, Topolya,Vidovdanska 6 – tag. 

 

II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-122/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
110. 

A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye 
2011/24. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
1991/42., 1994/71., 2005/79.-másik törvény, 2005/81.-másik törvény helyreigazítása, 2005/83.-másik 
törvény helyreigazítása és 2014/83.-másik törvény szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. 
pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint 
Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja alapítói határozatának 11. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 1991/11. szám) alapján Topolya község képviselő-testülete a 2016. október 6-i 
ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 
I 
 

Ezennel felmentjük Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja Felügyelő-
bizottsági elnökét és tagságát, 2016.10.6-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

- Az alapító soraiból: 
1. Horkai Sándor, gépészmérnök, Bácskossuthfalva, Árok utca 10. – elnök 
- Az alkalmazottak soraiból:  
2. Mileticki Dragan, irodai alkalmazott, Topolya, Nasszer utca 6. – tag 
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II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-123/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
111. 

A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye 
2011/24. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
1991/42., 1994/71., 2005/79.-másik törvény, 2005/81.-másik törvény helyreigazítása, 2005/83.-másik 
törvény helyreigazítása és 2014/83.-másik törvény szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. 
pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint 
Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja alapítói határozatának 11. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 1991/11. szám) alapján Topolya község képviselő-testülete a 2016. október 6-i 
ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I 
 

Ezennel kinevezzük Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja Felügyelőbizottsági 
elnökét és tagságát, 4 éves mandátumra 2016.10.7-i hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Toldi Gizella, munkás, Karkatur, Dušan Popivoda u. 10. - elnök 
- Az alkalmazottak soraiból:  
2. Mileticki Dragan, irodai alkalmazott, Topolya, Nasszer utca 6. – tag. 

 

II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-124/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
112. 

A művelődésről szóló törvény 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72., 2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), valamint Topolya 
község Statútuma 42. szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Község Képviselő-testülete 2016. október 6-i ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár Igazgatóbizottságának elnökét és tagjait, 
2016.10.6. hatállyal, az alábbiak szerint: 
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- Az alapító soraiból: 
1. Czini Laura, agronómus mérnök, Topolya, Szent István utca 6. – elnök 
2. Radić Olivera, végyésztechnikus, Pannónia, Testvériség-egység utca 2. – tag  
3. Sóti Rudolf, mezőgazdász, Brazília, Szövetkezet utca 9. – a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 

részéről kinevezett tag 
4. Kiskovács Árpád, középfokú végzettség, Topolya, Svetozar Marković 33. – a Magyar Nemzeti 

Tanács (MNT) részéről kinevezett tag 
 

- Az alkalmazottak soraiból:  
5. Rózsa Piroska, könyvtáros, Bácskossuthfalva, Szabó Dániel utca 4. – tag  

 
II. 

 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-125/2016-V  
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
113. 

A művelődésről szóló törvény 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72., 2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), valamint Topolya 
község Statútuma 42. szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Község Képviselő-testülete 2016. október 6-i ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGI  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár Igazgatóbizottságának elnökét és tagjait 4 
éves megbízatásra, 2016.10.7-i hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Plohl Edvin, hivatalnok, Bajsa, Határőr utca 20. – elnök 
2. Ninoslava Vučković, szerb nyelv és irodalom szakos tanár – mester, Topolya, Vid napja utca 5. – tag  
3. Kádár József, nyugdíjas, Bogaras, Testvériség-egység utca 4. – a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 

részéről kinevezett tag 
4. Keresztes Andrea, fodrász, Pobeda, Lenin utca 7. – a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) részéről 

kinevezett tag 
- Az alkalmazottak soraiból:  
5. Kaćanski Snežana, könyvtáros, Bajsa, Topolyai út 40. 
 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-126/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 
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114. 
A művelődésről szóló törvény 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2009/72., 2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), valamint Topolya 
község Statútuma 42. szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Község Képviselő-testülete 2016. októer 6-i ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár Felügyelőbizottságának elnökét és tagjait, 
2016.10.6. hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Latyák Gabriella, építőipari technikus, Bajsa, Kálvária utca 47. – elnök 
2. Kajtár Zita, kereskedő, Pacsér, Ivo Lola Ribar utca 7. – a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) részéről 

kinevezett tag 
- Az alkalmazottak soraiból: 
3. Labus Biljana, bölcsész – jugoszláv irodalom, Tomislavci, Kozara utca 29. – tag  

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-127/2016-V  
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
115. 

A művelődésről szóló törvény 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72., 2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), valamint Topolya 
község Statútuma 42. szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Község Képviselő-testülete 2016. október 6-i ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár felügyelőbizottságának elnökét és tagjait 4 
éves mandátumra, 2016.10.7. hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

- Az alapító soraiból: 
1. Bojana Vukelić, okl. pedagógus, Topolya, Sava Kovačević utca 3. – elnök 
2. Szungyi Boglárka, mezőgazdasági technikus, Bajsa, Malom tér 12. – a Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT) részéről kinevezett tag 
- Az alkalmazottak soraiból: 
3. Labus Biljana,filozófiai egyetem, Tomislavci, Kozaračka 29. 
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II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-128/2016-V  
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
116. 

A művelődésről szóló törvény 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 
2014/12. szám), valamint Topolya község Művelődési Háza alapítóhatározatának 16. szakaszának 1. 
bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya község Képviselő-testülete 
2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T  
TOPOLYA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük Topolya község Művelődési Háza felügyelőbizottságának elnökét és tagjait 
2016. 10. 06-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

- A polgárok soraiból: 
1. Srđan Marković, gépésztechnikus, Topolya, Szép utca 8. – elnök 
2. Gogolyák Gabriella, textilipari technikus, Bácskossuthfalva, Kenderkötő utca 17. – tag 
- A dolgozók soraiból:  
3. Ocsenás Anikó, vegyésztechnikus, Topolya, Arany János utca 50. – tag 

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-129/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
117. 

A művelődésről szóló törvény 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 
2014/12. szám), valamint Topolya község Művelődési Háza alapítóhatározatának 16. szakaszának 1. 
bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya község Képviselő-testülete 
2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 

 ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 
 

Ezennel kinevezzük Topolya község Művelődési Háza Felügyelőbizottságának elnökét és tagjait 4 
éves megbízatásra, 2016. 10. 07-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

- A polgárok soraiból: 
1. Srđan Marković, gépésztechnikus, Topolya, Szép utca 8. – elnök 
2. Gogolyák Gabriella, textilipari technikus, Bácskossuthfalva, Kenderkötő utca 17. – tag 
- A dolgozók soraiból:  
3. Ocsenás Anikó, vegyésztechnikus, Topolya, Arany János utca 50. – tag 

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-130/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
118. 

A művelődésről szóló törvény 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72., 2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 
2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya község Művelődési Háza alapítóhatározatának 14. 
szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya község 
Képviselő-testülete 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük Topolya község Művelődési Háza Igazgatóbizottságának elnökét és tagjait 
2016. 10. 06-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

- A polgárok soraiból: 
1. Bundzsák Tamás, mezőgazdasági technikus, Pacsér, Testvériség-egység utca 8. – elnök 
2. Jelena Mihelčić, abszolvens, Topolya, Vid napja utca 9/5. – tag 
3. Halai Csilla, középfokú végzettség, Bajsa, Szerb utca 35. – tag  
4. Seffer Gabriella, mezőgazdasági mérnök, Bácskossuthfalva, Szent István utca 39. – tag 
- A dolgozók soraiból:  
5. Kelemen Zsolt, elektrotechnikus, Topolya, Kodály Zoltán utca 9. – tag 

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-131/2016-V 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 
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119. 
A művelődésről szóló törvény 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2009/72., 2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 
2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya község Művelődési Háza alapítóhatározatának 14. 
szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya község 
Képviselő-testülete 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG MŰVELŐDÉSI HÁZA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük Topolya község Művelődési Háza igazgatóbizottságának elnökét és tagjait 4 
éves megbízatásra, 2016. 10. 07-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

- A polgárok soraiból: 
1. Bundzsák Tamás, mezőgazdasági technikus, Pacsér, Testvériség-egység utca 8. – elnök 
2. Fekete Bánov Ágnes, okl. mezőgazdasági mérnök, Topolya, Svetozar Marković utca 18. – tag 
3. Despotović Ognjen, biogazdálkodási mérnök, Topolya, József Attila utca 10. – tag  
4. Szkenderovity Éva, nyugdíjas, Topolya, Janko Veselinović utca 9. – tag 
- A dolgozók soraiból:  
5. Kelemen Zsolt, elektrotechnikus, Topolya, Kodály Zoltán utca 9. – tag 

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-132/2016-V 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
120. 

A művelődésről szóló törvény 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 
2014/12. szám), valamint Topolya Község Múzeuma alapítóhatározata 15. szakaszának 4. és 5. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/9. és 2015/9. szám) alapján Topolya község Képviselő-testülete 
2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük Topolya Község Múzeuma felügyelőbizottságának elnökét és tagjait 2016. 10. 
06-i hatállyal az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Branko Jaramaz, okl. közgazdász, Njegoševo, Nikola Tesla utca 26. – elnök 
2. Szilágyi Mária, kereskedő, Topolya, Partizán utca 6. – tag  
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II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-133/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
121. 

A művelődésről szóló törvény 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 
2014/12. szám), valamint Topolya Község Múzeuma alapítóhatározata 15. szakaszának 4. és 5. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/9. és 2015/9. szám) alapján Topolya község Képviselő-testülete 
2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük Topolya Község Múzeuma felügyelőbizottságának elnökét és tagjait 4 éves 
megbízatásra 2016. 10. 07-i hatállyal, az alábbiak szerint: 
 

- Az alapító soraiból: 
1. Fekecs József, elektrotechnikus, Zentagunaras, Matija Gubec utca 21. – elnök 
2. Návai Natália, közgazdaságtan-hallgató, Topolya, Tito marsall utca 73. – tag  

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-134/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
122. 

A művelődésről szóló törvény 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72., 2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 
2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya Község Múzeuma alapítóhatározata 12. szakaszának 4. 
bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/9. és 2015/9. szám) alapján Topolya község Képviselő-
testülete 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
 

TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI  
ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
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I. 
 

Ezennel felmentjük Topolya Község Múzeuma igazgatóbizottságának elnökét és tagjait 2016.10.06. 
hatállyal az alábbiak szerint: 
 

- Az alapító soraiból: 
1. Pavle Parčetić, gépészmérnök, Topolya, Duna utca 4. – elnök 
2. Világos Zsuzsa, textil- és divattervező, Topolya, Ács József utca 8. – tag 
3.  Gyantár Lódi Gabriella, okl. filológus (mesterképzés), Topolya, Virág utca 1. – tag 
4. Fekete Zsolt, hotelmenedzser, Topolya, Svetozar Marković utca 18. – tag  

 
II. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-135/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
123. 

A művelődésről szóló törvény 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2009/72., 2016/13. és 2016/30. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79., 2005/81., 2005/83. és 2014/83. szám), Topolya község 
Statútuma 42. szakaszának 10. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 
2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya Község Múzeuma alapítóhatározata 12. szakaszának 4. 
bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/9. és 2015/9. szám) alapján Topolya község Képviselő-
testülete 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG MÚZEUMA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük Topolya Község Múzeuma Igazgatóbizottságának elnökét és tagjait 4 éves 
megbízatásra, 2016.10.07. hatállyal az alábbiak szerint: 
 

- Az alapító soraiból: 
1. Hadzsy János, újságíró, Topolya, Malom utca13. – elnök 
2. Szatmári Mihály, elektronikai mérnök, Topolya, Rövid utca 11. – tag  
3. Traparić Miloš, okl. közgazdász, Topolya, Malom utca 6/III. – tag  
4. Világos Zsuzsa, textil- és divattervező, Topolya, Ács József utca 8. – tag 
- Az alkalmazottak soraiból: 
5.  Radaković Marina, a múzeum régésze, Bácskossuthfalva, Bácska utca 25. – tag 

 
II. 

 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-136/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 
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124. 
  Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35.-autentikus értelmezés, 2015/68. és 2016/62. szám), a 
helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 
2014/83.-másik törvény szám), valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi 
Képviselő-testülete, a 2016. október 6-i ülésén meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY  

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságának tagjait, 
2016.10.06. hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alkalmazottak soraiból: 
1. Pálfi Deli Annamária, óvónő, Bácskossuthfalva, Ifjúság utca 5. 
2. Tamara Knežević, óvónő, Topolya, Bosnyák utca 16. 
3. Csernek Magdolna, óvónő, Topolya, Ács József utca 18. 
- A szülők soraiból:  
4. Nataša Sekulić, okl. technológus mérnök, Topolya, Mišić vajda 22.  
5. Sanja Kojić, szerb nyelv és irodalom szakos tanár, Topolya, Duna utca 6/36. 
6. Balázs Horváth Kinga, kémia-biológia szakos tanár, Topolya, Svetozar Miletić utca 28.  
- A helyi önkormányzat soraiból: 
7. Márkus Erzsébet, közgazdasági technikus, Topolya, Durmitor utca 31.  
8. Radaković Rozália, egészségügyi nővér, Bácskossuthfalva, Bácska utca 25.  
9. Miroslav Lazarević, mezőgazdasági technikus, Pacsér, Szerémség utca 2. 

 

II. 
 

E végzség megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-137/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
125. 

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35.-autentikus értelmezés, 2015/68. és 2016/62. szám), a 
helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 
2014/83.-másik törvény szám), valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja 2008/15, 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi 
Képviselő-testülete, a 2016. október 6-i ülésén meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY  

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottságának tagjait, 4 
éves megbízatásra, 2016. 10. 07-i hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alkalmazottak soraiból: 
1. Tamara Knežević, óvónő, Topolya, Bosnyák utca 16. 
2. Klobušicki Anikó, óvónő, Topolya, Bezdán utca 4. 
3. Kovács Siska Mónika, óvónő, Topolya, Njegoš utca 3. 
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- A szülők soraiból:  
4. Savelin László, folklóroktató, Topolya, Morava utca 15.  
5. Sanja Kojić, szerb nyelv és irodalom szakos tanár, Topolya, Duna utca 6/36. 
6. Lackó Anikó, okl. közgazdász, Topolya, Zágráb utca 4. 
- A helyi önkormányzat soraiból: 
7. Lompar Slađana, kereskedő, Topolya, Duna utca 3.  
8. Pavlović Jelena, okl. közgazdász, Topolya, Szövetkezet utca 7. 
9. Žuljević Zsolt, üzemi elektrotechnikus, Pacsér, Petőfi brigád utca 10. – a Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT) képviselője 
II. 

 

E végzsés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-111/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
126. 

Az idegenforgalmi törvény 39. szakaszának 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 
2010/88., 2011/99. – másik törvény, 2012/93. és 2015/84. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. – másik törvény szám), Topolya 
község statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 
2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete alapító határozata 9. 
szakaszának 2. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya község 
képviselő-testülete a 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I 
 

Ezennel felmentjük Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Felügyelőbizottságának elnökét és 
tagságát 2016.10.6. hatállyal, az alábbiak szerint:  

- Az alapító soraiból: 
1. Dudás Ilona, vegyészeti technikus, Zentagunaras, Edvard Kardelj utca 1. – elnök 
2. Tőke Antal, gépjárművezető, Topolya, Lenin utca 21. – tag 

 

II 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-138/2016-V  
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület  
elnöke 

 
127. 

Az idegenforgalmi törvény 39. szakaszának 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 
2010/88., 2011/99. – másik törvény, 2012/93. és 2015/84. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. – másik törvény szám), Topolya 
község statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 
2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete alapító határozata 9. 
szakaszának 2. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya község 
képviselő-testülete a 2016. október 6-i ülésén meghozta a 
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V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 
I 
 

Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének felügyelőbizottságában 2016.10.7.  hatállyal, 4 éves 
mandátumra a következő személyeket nevezzük ki: 

- Az alapító soraiból 
1. Čevarušić Dea, fodrász, Topolya, Josip Merković utca 7. – elnök 
2. Gurbić Emese, apszolvens, Topolya, Vajdasági utca 35. – tag 

 
II 

 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-39/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
128. 

Az idegenforgalmi törvény 39. szakaszának 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 
2010/88., 2011/99. – másik törvény, 2012/93. és 2015/84. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. – másik törvény szám), Topolya 
község statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 
2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete alapító határozata 9. 
szakaszának 2. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya község 
képviselő-testülete a 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 
I 
 

Ezennel felmentjük Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Igazgatóbizottságának elnökét és 
tagságát 2016.10.6. hatállyal, az alábbiak szerint: 

- Az alapító soraiból: 
1. Plohl Krisztina, abszolvens a bölcsészkaron, Bajsa, Iskola utca 7. – elnök 
2. Jasmina Grubač, pedagógus, Topolya, Lenin utca 56. – tag 
3. Bogunović Filip, számvezérlési gépésztechnikus, Topolya, Alekszandr Puskin utca 57. – tag 
-  a törvény által üdülőhelyi illetékre kötelezett vállalatok, vállalkozók és természetes személyek soraiból: 
4. Slađana Lompar, kereskedő, Topolya, Duna utca 3. – tag 
- Az alkalmazottak soraiból: 
5. Faragó Sonja, közgazdász, Topolya, Durmitor utca 5. – tag  

 

II 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-140/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 
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129. 
Az idegenforgalmi törvény 39. szakaszának 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 

2010/88., 2011/99. – másik törvény, 2012/93. és 2015/84. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. – másik törvény szám), Topolya 
község statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 
2012/9. és 2014/12. szám), valamint Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete alapító határozata 9. 
szakaszának 2. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2005/3. szám) alapján Topolya község 
képviselő-testülete a 2016. október 6-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 
I 
 

Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottságába 2016.10.7. hatállyal, 4 éves 
mandátumra a következő személyeket nevezzük ki: 

- Az alapító soraiból: 
1. Tölgyesi Huba, idegenforgalmi menedzser, Topolya, Petar Kočić utca 59. – elnök 
2. Plohl Krisztina, abszolvens a bölcsészkaron, Bajsa, Iskola u. 7. – tag 
3. Uzelac Dušan, élelmiszeripari technikus, Topolya, Joó Lajos utca 8. – tag 
- A foglalkoztatottak soraiból: 
4. Faragó Sonja, közgazdász, Topolya, Durmitor utca 5. – tag 

 
II 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-141/2016-V 
Kelt: 2016.10.6. 
Topolya 

 
Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 
elnöke 

 
130. 

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, s ugyanezen 
törvény 33. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/111,  2011/92.  és  2012/93. 
száma), a Rendkívüli Helyzetek Törzskara összetételéről és működési módjáról szóló rendelet 10. és 11. 
szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2010/98. szám), és Topolya község Statútuma 16. szakaszának 20. pontja, s 
ugyanez 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 
2014/12. szám), alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. október 6-i  ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
TOPOLYA KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ  

TÖRZSKARÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megalakítjuk Topolya község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarát (a továbbiakban: 
községi törzskar), az alábbiak szerint: 
 

A TÖRZSKAR PARANCSNOKA: Kislinder Gábor polgármester; 
 
A PARANCSNOK HELYETTESE: Marina Popović polgármester-helyettes; 
 
A TÖRZSKAR VEZETŐJE: Zoran Bijelić, a kockázatkezelési osztály vezetője 
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A TÖRZSKAR TAGJAI: 
1. Szedlár Péter – a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője 
2. dr. Agyánszki János – a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház képviselője 
3. Tóth Tibor – a topolyai Állatorvosi Állomás képviselője 
4. Lestár Tibor – a topolyai Vöröskereszt képviselője 
5. Dejan Jerković – a topolyai Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési és -

rendezési Közvállalat képviselője 
6. Cecilija Vujnović – a Krivaja DTD képviselője 
7. mgr. Szombathy Zoltán – a topolyai Komgrad Közvállalat képviselője 
8. Dragan Leontijević – a belügyminisztéium szabadkai rendőrkapitánysága topolyai 

rendőrállomásának képviselője 
9. Marina Klobušicki – a topolyai Tájékoztatási Közvállalat képviselője 
10. Kiss Zoltán – az Elektrovojvodina topolyai üzemének képviselője 
11. Zorica Rankov – a topolyai Községi Tűzoltó Szövetség képviselője 
12. Mladen Videnov - sugárzás-, vegy- és biológiai védelmi szakember 
13. Bojan Brkić – a belügyminisztérium topolyai védelmi és mentési osztályának képviselője 
14. Aleksandra Pevec – a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője 
15. Igor Veselinovski – a Szerb Katonaság topolyai helyőrségének képviselője 
16. Dragan Jovanović – a bajsai hidrometeorológiai állomás képviselője 
17. Holovity Gábor – a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője. 

 

II. 
 

A községi törzskar a következő feladatokat végzi: 
- Javasolja a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat meghozatalát; 
1. Rendkívüli helyzetek esetén vezeti és koordinálja védelmi és mentési rendszereket és erőket a 

meghatározott feladatok végzése során; 
2. Vezeti és koordinálja a civilvédelemre irányuló intézkedések és feladatok végrehajtását; 
3. Megvitatja és véleményezi a veszélyeztetettség felbecslésének javaslatát és a védelmi és mentési 

terv javaslatát rendkívüli helyzetekben; 
4. Figyelemmel kíséri a védelmi és mentési helyzetet és szervezettséget, s intézkedéseket javasol a 

javításuk érdekében; 
5. Elrendeli a védelmi és mentési erők szükségességét, a rendkívüli helyzetekben használt támogatási 

és egyéb eszközöket; 
6. Gondoskodik a lakosság rendszeres tájékoztatásáról és értesítéséről a kockázatokat, a veszélyeket és 

a foganatosított intézkedéseket illetően; 
7. Megvitatja a civil védelmi egységek, a meghatalmazott és a képzett jogi személyek megszervezését, 

felkészítését és kiképzését; 
8. Rendkívüli helyzetekben együttműködik a szomszédok államok illetékes védelmi és mentési szerveivel; 
9. Felbecsüli a veszélyeztetettségi szintet a rendkívüli helyzet során; 
10. Rendeleteket, záróhatározatokat és ajánlásokat hoz.  
- Együttműködik a szomszédos helyi önkormányzati egységek törzskaraival; 
- Kinevezi a védelmi menedzsert és a helyettesét a lakott településeken; 
- Megvitatja és javasolja a helyi önkormányzati egység területén megvalósuló védelmi és mentési 

feladatok megszervezéséről szóló határozat meghozatalát; 
- Képzett jogi személyeket és már szervezetek alkalmaz. 

 

III. 
 

A jelen végzésben említett feladatokat a költségvetési eszközökből finanszírozzák a törvénnyel 
összhangban.  

IV. 
 

A községi törzskar munkájához szükséges szakmai és adminisztratív-technikai feladatokat egy 
önálló szakmunkatárs végzi, aki jártas a védelemben, az elemi és egyéb csapások esetében a megelőző 
védekezés terén, valamint a menekültügyi biztos a szabadkai rendkívüli helyzetek osztályával 
együttműködve.  
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V. 
 

A rendkívüli helyzetek községi törzskara szükség szerint megalakít egy támogató szakmai-operatív 
csapatot a védelem és a mentés specifikus feladataira.  
 

VI. 
 

Ezen végzéssel hatályon kívül helyezik a Topolya község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó 
községi törzskaráról szóló végzést (Topolya község Hivatalos Lapja, 2011/2., 2011/6., 2012/8., 2012/10., 
2013/8., 2014/16. és 2015/17. szám).  
 

VII. 
 

Jelen végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-142/2016-V 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
131. 

A mezőgazdasági földalap révén és a kötelező terményfelvásárlásból eredő kötelezettségek 
nemteljesítése miatti konfiskálással társadalmi tulajdonba került föld visszaszármaztatására való jog 
érvényesítésének feltételeiről és módjáról és visszaszármaztatásáról szóló törvény 2. szakaszának 1. 
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/18., 1992/20. és 1998/42. 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 2016. október 6-i ülésén meghozta az alábbi    
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  
A FÖLD-VISSZASZÁRMAZTATÁS IRÁNTI KERESETEK ÜGYÉBEN ELJÁRÓ ÉS VÉGZÉST 

HOZÓ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK, VALAMINT HELYETTESEINEK 
KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ ZÁRÓHATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
VÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI BIZOTTSÁGI JAVASLAT MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Megerősítjük a választási és kinevezési bizottságnak a köztársasági mezőgazdasági és 
környezetvédelmi miniszterhez címzett javaslatát a föld-visszaszármaztatás iránti keresetek ügyében eljáró 
és végzést hozó bizottság elnökének és tagságának, valamint helyetteseinek kinevezéséről szóló 
záróhatározat (Topolya község Hivatalos Lapja, 1991/3., 2001/6. és 2016/10. szám) módosítására. 
 

II. 
 

A föld-visszaszármaztatás iránti keresetek ügyében eljáró és végzést hozó bizottság elnökének és 
tagságának, valamint helyetteseinek kinevezéséről szóló záróhatározatban az alábbi szöveg helyett:  

Elnöknek: 
NIKOLOVICS ELZA – a topolyai községi bíróság egykori bírája, a következő szöveg kell, hogy 

álljon: 
Elnöknek: 
RUŽA KOLAROVIĆ – a szabadkai alapfokú bíróság topolyai bírósági egységének bírája.  

 
III. 

 
A bizottságnak szükséges szakmai és adminisztratív feladatokat a községi közigazgatás vagyonjogi 

ügyekért felelős szerve végzi.  
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IV. 
 

E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-143/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
132.  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 120. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/9., 
2004/33. és 2004/135. szám), a Topolya község területén található utcák és terek elnevezéseinek 
meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/5. szám), valamint 
Topolya község Statútuma 33. szakaszának 5. és 27. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 
2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. október 6-i 
ülésén meghozta az alábbi    
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ UTCÁK, TEREK ÉS A LAKOTT 

TERÜLETEK EGYÉB RÉSZEI ELNEVEZÉSEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS 
MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ 

BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megalakítjuk a Topolya község területén található utcák, terek és a lakott területek egyéb 
részei elnevezéseinek megállapítására és megváltoztatására irányuló eljárás lefolytatásával foglalkozó 
bizottságot (a továbbiakban: bizottság).  
 

II. 
 

A bizottságba kinevezik: 
1. Tomik Nimród történelemtanárt, Topolya, Észak utca 7. – elnök 
2. Kovács László mezőgazdasági technikust, Topolya, Eötvös Loránt utca 1. – elnökhelyettes 
3. Papp Lászlót, munkaszervezési főiskola, Bácskossuthfalva, Ongai völgy utca – tag 
4. Vatai Irma közgazdasági technikust, Gunaras, Ady Endre utca 14. – tag 
5. Szkenderovity Éva nyugdíjast, Topolya, Janko Veselinović utca 9. – tag 
6. Uzelac Dušan élelmiszeripari technikust, Topolya, Joó Lajos utca 8. – tag 
7. Hadzsy János újságírót, Topolya, Malom utca 13. – tag 
8. Tešić Radovan újságírót, Topolya, Stefan Nemanja utca 14. – tag. 

 
III. 

A bizottság feladata: 
- Megvitatni minden kérelmet, amely a Topolya község területén található utcák, terek és lakott 

területek egyéb részei elnevezéseinek meghatározására és megváltoztatására vonatkoznak 
- Megállapítani az aktusjavaslatot a helyi önkormányzati minisztériumnak való megküldése céljából 

jóváhagyásra a törvénnyel összhangban 
- Javasolja a polgármesternek az aktusok meghozatalát.  

 
IV. 

 
Ezen végzés meghozatalával érvényességét veszti a Topolya község területén található utcák, terek 

és a lakott területek egyéb részei elnevezéseinek megállapítására és megváltoztatására irányuló eljárás 
lefolytatásával foglalkozó bizottság megalakításáról szóló végzés.  
 



Број 12. 6.10.2016. СТРАНА   881. OLDAL 2016.10.6. 12. szám 

  
 
 

V. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-144/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
133.  

A Pro Urbe-díj alapítóhatározata 4. szakaszának 1. és 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2001/10., 2005/2. és 2009/6. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6., 2012/12. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi 
Képviselő-testülete 2016. október 6-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T   
A PRO URBE-DÍJ ODAÍTÉLÉSI ELJÁRÁSÁT LEBONYOLÍTÓ  

BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL   
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a Pro Urbe-díj odaítélési eljárását lebonyolító bizottságot (a továbbiakban: 
bizottság), 2016. 10. 6-i hatállyal, az alábbi összetételben: 

1. Saša Srdić, a bizottság elnöke 
2. Kovács Csilla, a bizottság elnökhelyettese 
3. Vékony Károly – tag 
4. Januskó László – tag 
5. Mészáros Heléna – tag 

 

II. 
A bizottság köteles: 
- A közszolgálati tájékoztatási csatornákon keresztül értesíteni a polgárokat és a jogi személyeket a 

Pro Urbe-díj odaítélésére vonatkozó javaslatok megtételéről 
- A polgármesterrel együtt megvitatják a Pro Urbe-díj odaítélésére vonatkozó javaslatokat 
- A Községi Képviselő-testület számára előkészíti a Pro Urbe-díj odaítéléséről szóló 

határozatjavaslatot.  
 

III. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-145/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
134. 

A közvállalatokról szóló törvény 31. és 34. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám), 
Topolya község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése 10. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 
2008/15, 2009/1, 2010/6., 2012/12. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. 
október 6-i ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T 

A TOPOLYA KÖZSÉG ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZVÁLLALATOK IGAZGATÓINAK 
KINEVEZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
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I. 
 

Ezennel megalakítjuk a Topolya község által alapított közvállalatok igazgatóinak kinevezésével 
foglalkozó bizottságot (a továbbiakban: bizottság) 3 éves megbízatással.  
 

II. 
 

A bizottság az elnökből és négy tagból áll, az alábbiak szerint: 
1. Kmetykó László, okl. jogász, Topolya, Kossuth Lajos utca 15. – elnök 
2. Olivera Nenadić, okl. jogász, Topolya, Mišić vajda utca 5. – tag 
3. Szuromi Tímea, okl. közgazdász, Topolya, Corvin Mátyás utca 46. – tag 
4. Nada Mehaković, okl. jogász, Topolya, Duna utca 2/2. – tag, a városok és községek állandó 

konferenciájának képviselője 
5. Nada Bošnjak, okl. jogász, Lipár, Svetozar Marković utca 53. – tag, a Komgrad közvállalat 

igazgatójának megválasztására 
- Zolcer Ildikó, okl. közgazdász, Topolya, Krivaja utca 12. – tag, a Piac közvállalat igazgatójának 

megválasztására 
- Pásti Róbert, okl. építőmérnök, Topolya, Csáki Lajos utca 20. – tag, a topolya Telekrendezési, 

Útépítési, Kommunális, Várostervezési és –rendezési közvállalat igazgatója megválasztására 
 

III. 
 

A bizottság köteles: 
- Megvitatni a közvállalat igazgatói posztjára kiírt pályázatra jelentkezők jelentkezéseit, s 

felhatalmazása alapján záróhatározattal elutasíthatja azokat a jelentkezéseket, amelyek nem időben 
érkeztek be, hiányosak és érthetetlenek, a záróhatározat ellen nem engedett meg külön fellebbezés.  

- Összeállítani a kinevezési feltételeknek eleget tevő jelöltek listáját 
- Lefolytatni a választási eljárást, illetve értékelni a jelölteket a szakmai képzettségük, a tudásuk és 

felkészültségük alapján, a választási eljárás pedig több részben is lefolytatható, írásbeli 
ellenőrzéssel, szóbeli beszélgetéssel (interjú), vagy más megfelelő módon, amiről a bizottság dönt 

- Összeállítja a választási eljárás jegyzőkönyvét 
- Összeállítja a legfeljebb három, legjobban rangsorolt jelöltet tartalmazó listát, akik eleget tettek az 

előírásoknak, s a választási eljárás jegyzőkönyvével együtt továbbítja a hivatal illetékes szervének, 
amely javasolta a közpályázat kiírásáról szóló határozat meghozatalát.  

A bizottságnak munkája végzése során szakmai, független és elfogulatlan szempontok alapján kell 
eljárnia.  

 
IV. 

 

A bizottság köteles meghozni a munkáról szóló ügyrendet, valamint egyéb aktusokat, amelyek 
szükségesek a bizottság munkájához és működéséhez.  
 

V. 
 

A bizottság számára szükséges szakmai és adminisztratív-technikai ügyeket Topolya Községi 
Közigazgatási Hivatala illetékes osztálya végzi.  
 

VI. 
 

A bizottság Topolya Községi Képviselő-testülete pecsétjét használja.  
 

VII. 
 

A bizottság elnöke és tagjai jogosultak a munkájukért térítményekre és költségtérítésre, amit 
Topolya Községi Tanácsa állapít meg külön aktussal.  
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VIII. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-146/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
135. 

Az állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló eljárás lefolytatására illetékes szerv 
kijelöléséről szóló határozat 2. szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2006/9. 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, valamint a mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 62. szakasza 4. 
bekezdésével és 64. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62., 2008/65., 2009/41. és 2015/112. szám) 
kapcsolatban Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. október 6-i ülésen meghozta az alábbi  
  

V É G Z É S T 
AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLD BÉRBEADÁSÁRA IRÁNYULÓ 

NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL  
 

I. 
 

Ezennel megalakítjuk az állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadására irányuló nyilvános árverés 
eljárását lefolytató bizottságot (a továbbiakban: bizottság), 2016. 10. 6-i hatállyal. 
 

II. 
 

A bizottság az elnökből és hét tagból áll: 
1. Nada Mehaković, okl. jogász, elnök,  
2. Szedlár Péter, okl. jogász, tag,  
3. Csorba Ottó, okl. mezőgazdasági mérnök, tag,  
4. Zsáki Zsolt, földmérő, tag,  
5. Domány Dudás Dianna, okl. közgazdász, tag,  
6. Seffer Attila, építőipari technikus, tag,  
7. Mastilović Miloš, mezőgazdasági technikus, tag, 
8. Rakić Ljilja, mezőgazdasági mérnök, tag. 

 
III. 

 

A bizottság munkájához szükséges informatikai adatfeldolgozás szakmai-technikai feladatait 
Čevarušić Boglárka okleveles informatikus végzi, aki a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes 
osztályának dolgozója.  

IV. 
 

A jelen végzés I. pontjában említett bizottság feladata a nyilvános árverés lefolytatása, a 
jegyzőkönyv vezetése és javaslat benyújtása a községi elnökhöz, a legkedvezőbb ajánlatot tevő személy 
megválasztását illetően. 

A bizottság elnöke és tagjai jogosultak a munkájuk utáni térítményre, amelyet a községi elnök 
határoz meg egy erre irányuló aktussal. 
 

V. 
 

Ezen végzés meghozatala által a 2013. 05. 16-i 02-41/2013-V számú és a 2015. 02. 19-i 02-
46/2015-V számú végzés hatályát veszti.  
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VI. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-147/2016-V 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
136. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 
2014/83. szám) és Topolya község Statútuma 46. szakasza és 48. szakaszának 3. bekezdése  (Topolya 
község Hivatalos Lapja 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, valamint a 
mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 60., 60., 61a és 64a szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 
2006/62., 2008/65., 2009/41. és 2015/112. szám) kapcsolatban Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. 
október 6-i ülésen meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK 

VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA IRÁNYULÓ 2017. ÉVI 
PROGRAMTERVEZETÉNEK KIDOLGOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megalakítjuk a Topolya község területén lévő mezőgazdasági földterületek védelmére, 
rendezésére és használatára irányuló 2017. évi programjavaslat kidolgozásával foglalkozó bizottságot (a 
továbbiakban: bizottság). 
 

II. 
A bizottságba kinevezzük: 

Elnöknek: 
- Zsemberi János okl. agronómus mérnököt, Bajsa, Iskola utca 6. 
A tagságba: 
- Balanyi János okl. geodéziai mérnököt, Topolya, dr. Aleksandar Šijačić utca 5. 
- Szatmári Adrián okl. közgazdászt, Topolya, Bajsai út 13. 
- Olivera Nenadić okl. jogászt, Topolya, Mišić vajda utca 5. 
- Ivanics Zoltán okl. közgazdászt, Topolya, Ohrid utca 1. 
- Dragan Kljajić okl. mezőgazdasági mérnököt, Topolya, Duna utca 6. 
- Kaluđerović Dragan okl. agronómust, Topolya, Május 1. utca 22/I 
- Szatmári Norbert okl. közgazdászt, Topolya, Bajsai út 13. 

 

III. 
 

A bizottság feladata, hogy mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 60., 60., 61a és 64a 
szakaszának rendelkezéseivel (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62., 2008/65., 2009/41. és 2015/112. szám) (a 
továbbiakban törvény) összhangban kidolgozza a Topolya község területén lévő mezőgazdasági 
földterületek védelmére, rendezésére és használatára irányuló 2017. évi programjavaslatot (a továbbiakban: 
éves programjavaslat), amellyel meghatározzák a 2016-ban elvégzendő munkálatok fajtáját és terjedelmét, a 
munkálatok kivitelezésének dinamikáját és az eszközök befektetését, s külön megállapítják az állami 
tulajdonban lévő földterületekre vonatkozó adatokat a törvény 60. szakaszával összhangban. Az éves 
programjavaslat kidolgozása előtt nyilvános felhívás által értesíteni kell minden jogi személyt, akiknek a 
törvény 61. szakaszával összhangban elismerhető a mezőgazdasági földterületek térítmény nélküli 
használatára való joga, valamint a jogi és természetes személyeket, akik a 64. szakasszal összhangban 
bérleti jogot valósíthatnak meg, továbbítani kell a kérelmeket a szükséges dokumentumokkal együtt, az éves 
programjavaslat kidolgozása után pedig köteles beszerezni a törvény 60. szakaszának 3. bekezdésében 
említett bizottság véleményét.  
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A bizottság köteles legkésőbb 2017. március 15-ig a jelen pont előző bekezdésében említett éves 
programjavaslatot a beszerzett bizottsági (a törvény 60. szakasza 3. bekezdése) véleménnyel együtt 
továbbítani a Községi Közigazgatási Hivatalnak a mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium 
jóváhagyása megszerzésének céljából, azután pedig továbbítsa az éves programjavaslatot megvitatásra és 
megállapításra a Községi Tanácsnak, azután pedig a Községi Képviselő-testületnek megvitarásra és 
meghozatalra.  

A bizottság ugyanezen eljárás szerint, amennyiben szükség mutatkozik rá, kidolgozza az éves 
program módosításának és kiegészítésének javaslatát is.  
 

IV. 
 

E végzés III. pontjában szereplő feladatok elvégzéséért az elnök és a tagok jogosultak térítményre a 
polgármester által aktusokkal meghatározott összegben.  
 

V. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-148/2016-V 
Kelt: 2016. 10. 06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
137. 

A fiatalokról szóló törvény 17. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/50. szám) és Topolya 
község Statútuma 52. szakaszának 2. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja 2008/15., 2009/1., 2010/6. 
és 2012/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. október 6-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG IFJÚSÁGI TANÁCSA ELNÖKÉNEK ÉS  

TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Topolya község Ifjúsági Tanácsa (a továbbiakban: tanács) 4 éves megbízatással 2016. 10. 6-i 
hatállyal az alábbi összetételben alakul meg: 

1. Szabolcski Szabolcs, egyetemi hallgató, Pacsér, Ivo Lola Ribar utca 29. – elnök 
2. Tölgyesi Huba, okl. idegenforgalmi menedzser, Topolya, Petar Kočić utca 59. – tag 
3. Kósa Maja, okl. történész, Bácskossuthfalva,  Dragić István utca 29. – tag 
4. Despotović Ognjen, mezőgazdasági technikus, Topolya, József Attila utca 10. – tag 
5. Jelena Mihelčić, adminisztrátor, Topolya, Vid napja utca 9/5. – tag 
6. Miloš Mastilović, mezőgazdasági technikus, Topolya, Josip Kraš utca 15. – tag 

 
II. 

A tanács: 
1. kezdeményezi és részt vesz a helyi ifjúságpolitika kidolgozásában az oktatás, a sport, a 

szabadidős tevékenységek, a foglalkoztatottság növelése, a tájékoztatás, az egyenlő esélyek aktív 
biztosítása, az egészségügy, a kultúra, a nemi esélyegyenlőség, az erőszak és a bűnözés megakadályozása, a 
jogok hozzáférhetősége, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem terén, valamint egyéb, az ifjúság 
számára fontos területeken 

2. részt vesz különböző helyi akciótervek, programok és politikák kidolgozásában a nemzeti ifjúsági 
stratégiával összhangban, s követi azok megvalósulását 

3. véleményezi a fiatalok számára jelentős kérdéseket, s tájékoztatja róla a községi szerveket 
4. véleményezi azokat az előírás- és határozattervezeteket, amelyeket a Községi Képviselő-testület 

hoz a fiatalok számára jelentős területeken 
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5. elfogadja a helyi ifjúságpolitika, a helyi akciótervek és fiataloknak szóló programok 
megvalósulásának éves és időszaki jelentését, s benyújtja a Községi Képviselő-testületnek, a 
polgármesternek és a Községi Tanácsnak 

6. kezdeményezi projektek előkészítését vagy a község részvételét fiataloknak szóló programokban 
és projektekben a fiatalok helyzetének és jogaik megvalósulásának előmozdítása céljából, amely a község 
illetékességében tartozik 

7. ösztönzi a község és az ifjúsági szervezetek és egyesületek együttműködését, s támogatást nyújt 
tevékenységeik megvalósítása terén 

8. ösztönzi a fiatalokra vonatkozó községközi együttműködést, s erről tájékoztatja a községi 
szerveket 

9. véleményezi a fiatalok számára jelentős projektjavaslatokat, amelyek részben vagy teljesen a 
községi költségvetésből pénzelnek, követi megvalósulásukat, s véleményezi az illetékes községi szervnek. 
 

III. 
 

E végzés meghozatalával a Topolya község Ifjúsági Tanácsa elnökének és tagjainak 
megválasztásáról szóló végzés (Topolya község Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) érvényét veszti.  
 

IV. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-149/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
138. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakaszának 6. és 20. pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. szám), a nemi esélyegyenlőségről szóló törvény 39. szakaszának 4. bekezdése (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2009/104. szám) és Topolya község Statútuma 55. szakasza (Topolya község Hivatalos 
Lapja 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 
2016. október 6-i ülésén meghozta az alábbi 
 

VÉGZÉST 
TOPOLYA KÖZSÉG NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TANÁCSA  

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megválasztjuk Topolya község Nemi Esélyegyenlőségi Tanácsa (a továbbiakban: tanács) 
tagjait, 4 éves megbízatással, 2016. 10. 6-i hatállyal, a következő összetételben: 

1. Janus Cvijeta, Topolya, Május 1. utca 22/1 
2. Sípos Piroska, Topolya, Vasa Pelagić utca 8. 
3. Szabó Szabados Szilvia, Topolya, Szent Ilija tér 21. 
4. Mészáros Heléna, Pobeda, Moša Pijade utca 12. 

 

II. 
 

E Tanács az alábbi feladatokat látja el:  
- figyelemmel kíséri a nemek egyenjogúságának megvalósulását,  
- véleményezi a hatáskörébe tartozó, a Községi Képviselő-testület által meghozandó előírások, határozatok 
javaslatait,  
- tevékenységeket javasol és intézkedéseket foganatosít, különösen olyanokat, melyek által megvalósul az 
esélyegyenlőségi politika a község szintjén,  
- együttműködik a köztársaság, tartomány, község és civil szervezetek megfelelő szerveivel,  
- egyéb teendőket is ellát, a törvénnyel összhangban. 
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III. 
 

E végzés meghozatalával a Topolya község Nemi Esélyegyenlőségi Tanácsa elnökének és tagjainak 
megválasztásáról szóló végzés (Topolya község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) érvényét veszti.  
 

IV. 
 

E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-150/2016-V 
Kelt: 2016.10.06. 
Topolya  

 
Saša Srdić sk. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
139. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 
2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám), 
Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2015/18. és 2016/5.1. szám) alapján, Topolya polgármestere meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozatban 4. Községi Közigazgatási Hivatal, 
4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: helyi önkormányzat, 0602-0001-es számú 
programtevékenység – a helyi önkormányzat és a városi község működése, 112. feladatkör, 449. gazdasági 
besorolás, 01. pénzelési forrás 24. – Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított eszközökből 
engedélyezzük az eszközök átcsoportosítását összesen 1 275 383,00 dinár összegben bírósági költségek 
pénzelése címén az újvidéki alapfokú bíróság ítélete nyomán, 2015. 10. 29-i P 3278/14 ügyviteli szám, az 
újvidéki fellebbviteli bíróság ítélete által megváltoztatva, 2016. 03. 23-i GŽ 219/16 szám. 
 

II. 
 

A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket a 4. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 4.1. 
fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: helyi önkormányzat, programtevékenység – a helyi 
önkormányzat és a városi község működése, 130. feladatkör, 01. pénzelési forrás, 485. gazdasági besorolás, 
42. Sérelemért vagy az állami szervek részéről okozott kárért járó kártérítés helyrendje alatt átcsoportosítja 1 
275 383,00 dinár összegben. 
 

III. 
 

Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 
 

IV. 
 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

V. 
 

E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
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TOPOLYA KÖZSÉG 
-községi elnök- 
Szám: 400-13/2016-III-1 
Kelt: 2016. 04.18. 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor sk. 
Topolya 

községi elnöke 
 
140. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 
2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám), Topolya község 
2016. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám) 
alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 

 
I. 
 

A munkaügyi, foglalkoztatási és szociálisügyi minisztérium és Topolya község között létrejött 2016. 
03. 23-i 401-00-4876/2016-09 számú (a mi számunk: 2016. 03. 23-i 016-22/2016-V) szerződés a 
rendeltetésszerű transzferekről és a tartományi pénzügyi titkárság 2016. 05. 25-i 102-401-168/2016-02/7 
számú (a mi számunk: 2016. 05. 27-i 400-3/2016-III) végzése alapján a 4. rész – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal 11- szociális védelem, 0901-P1 számú projekt – a 
helyi önkormányzati egység illetékességébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése, 040. 
feladatkör, 07. pénzelési forrás, 472. gazdasági besorolás, 155.1 – a szociális védelem költségvetésből 
történő pénzelése helyrend keretében 3.517.919,00 dinár összegben megnyitjuk a költségvetési tételt.  
 

II. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a folyó 
rendeltetésszerű eszközök összegét, szűkebb értelemben VAT (kontó: 733156) megnöveli 3.517.919,00 
dinárral, így 4.000.000,00 dinár helyett 7.517.919,00 dinár lesz, a 07-es pénzelési forrással.  
 

III. 
 

A jelen végzés első szakaszában említett kiutalt eszközöket az eszközök folyósítójával kötött 
szerződéssel összhangban használják fel.  
 
 

IV. 
 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-11/2016-III-2 
Kelt: 2016. 04. 18. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter sk. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

jegyzője 

 
Topolya községi elnöke  jóváhagyta a 2016. 04. 18-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor sk. 
Topolya községi elnöke 
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141. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 

2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám) és Topolya 
község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. 
és 2016/5.1.szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 

 
I. 
 

A tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkárság és Topolya község között 
megkötött 2016. 04. 22-i 104-401-1872/2016-04 számú (a mi számunk: 2014. 04. 22-i 016-30/2016-V), a 
köztulajdonban lévő vízgazdálkodási épületek kiépítésének és felújításának társfinanszírozására szánt vissza 
nem térítendő eszközök felhasználásáról szóló szerződés és a tartományi titkárság 2016. 05. 16-i 104-401-
1872/2016-04-1 számú (a mi számunk: 2016. 05. 31-i 016-30/2016-V) végzése alapján a 4. rész – Községi 
Közigazgatási Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program – kommunális 
tevékenységek, 0601-P11 jelzésű projekt – városi vízvezeték-hálózat kiépítése Topolya területén, 160. 
feladatkör, 07-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás, 98.3. – épületek és építési objektumok 
helyrendje keretében 14.167.204,00 dinár tervezett összegben megnyitjuk a költségvetési tételt.  
 

II. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a 
rendeltetésszerű tőketranszferek összegét, szűkebb értelemben VAT (kontó: 733252) megnöveli 
14.167.204,00 dinárral, így 0,00 dinár helyett 14.167.204,00 dinár lesz, a 07-es pénzelési forrással.  
 

III. 
 
A jelen végzés első szakaszában említett kiutalt eszközöket az eszközök folyósítójával kötött 

szerződéssel összhangban használják fel.  
 

IV. 
 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-11/2016-III-3 
Kelt: 2016.05.25. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter sk. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

jegyzője 

 
Topolya községi elnöke  jóváhagyta a 2016. 05. 25-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról. 
  

Kislinder Gábor sk. 
Topolya községi elnöke   

 

142. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 

2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám) és Topolya 
község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. 
és 2016/5.1.szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 
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V É G Z É S T 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 

 
I. 

 
A tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkárság és Topolya község között 

megkötött 2016. 04. 22-i 104-401-1872-1/2016-04 számú (a mi számunk: 2014. 05. 31-i 016-31/2016-V), a 
köztulajdonban lévő vízgazdálkodási épületek kiépítésének és felújításának társfinanszírozására szánt vissza 
nem térítendő eszközök felhasználásáról szóló szerződés és a tartományi titkárság 2016. 05. 16-i 104-401-
1872/2016-04-1 számú (a mi számunk: 2016. 05. 31-i 016-30/2016-V) végzése alapján a 4. rész – Községi 
Közigazgatási Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program – kommunális 
tevékenységek, 0601-P10 jelzésű projekt – a régi vízvezetékcsövek lecserélése Bácskossuthfalván, 160. 
feladatkör, 07-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás, 98.2. – épületek és építési objektumok 
helyrendje keretében 4.462.080,00 dinár tervezett összegben megnyitjuk a költségvetési tételt.  
 

II. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a 
rendeltetésszerű tőketranszferek összegét, szűkebb értelemben VAT (kontó: 733252) megnöveli 
4.462.080,00 dinárral, így 14.167.204,00 dinár helyett 18.629.284,00 dinár lesz, a 07-es pénzelési forrással.  
 

III. 
E végzés első szakaszában említett kiutalt eszközöket az eszközök folyósítójával kötött szerződéssel 

összhangban használják fel.  
 

IV. 
 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-11/2016-III-4 
Kelt: 2016.05.25. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter sk. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

jegyzője 

 
Topolya községi elnöke  jóváhagyta a 2016.05.25-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor sk. 
Topolya községi elnöke  

143. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 

2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám) és Topolya 
község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. 
és 2016/5.1.szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 

 
I. 

 
A tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkárság és Topolya község között 

megkötött 2014. 04. 22-i 104-401-1919/2016-04 számú (a mi számunk: 2014. 04. 22-i 016-33/2016-V), a 
köztulajdonban lévő vízgazdálkodási épületek kiépítésének és felújításának társfinanszírozására szánt vissza 
nem térítendő eszközök felhasználásáról szóló szerződés és a tartományi titkárság 2016. 05. 16-i 104-401-
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1919/2016-04-1 számú (a mi számunk: 2016. 05. 31-i 016-33/2016-V) végzése alapján a 4. rész – Községi 
Közigazgatási Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program – kommunális 
tevékenységek, 0601-P4 jelzésű projekt – a vízvezeték-hálózat nagy karbantartása és helyreállítása 
Zentagunarason, 160. feladatkör, 07-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás, 94. – épületek és építési 
objektumok helyrendje keretében 4.285.716,00 dinár tervezett összegben megnyitjuk a költségvetési tételt.  
 

II. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a 
rendeltetésszerű tőketranszferek összegét, szűkebb értelemben VAT (kontó: 733252) megnöveli 
4.285.716,00 dinárral, így 18.629.284,00 dinár helyett 22.915.000,00 dinár lesz, a 07-es pénzelési forrással.  
 

III. 
 

A jelen végzés első szakaszában említett kiutalt eszközöket az eszközök folyósítójával kötött 
szerződéssel összhangban használják fel.  
 

IV. 
 

Jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-11/2016-III-5 
Kelt: 2016. 05. 25. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter sk. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

jegyzője 

 
Topolya községi elnöke  jóváhagyta a 2016. 05. 25-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor sk. 
Topolya községi elnöke   

 
 
144. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 
2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám) és Topolya 
község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. 
és 2016/5.1.szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 

 
I. 

 

A Szerb Köztársaság Menekültügyi és Migrációs Biztossága és Topolya község között megkötött 
2016. 05. 04-i 9-9/167 számú (a mi számunk: 2016. 05. 23-i 561-5/2016-II), a menekült családokról való 
gondoskodás és lakhatási feltételeik támogatásának falusi házak vásárlása és egyszeri támogatás, építőanyag 
és/vagy felszerelés formájában történő odaítélésén keresztüli megvalósításáról szóló szerződése alapján a 4. 
rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program – helyi 
önkormányzat, 0602-0001-es jelzésű programtevékenység – a helyi önkormányzatok és a városi községek 
működése, 130. feladatkör, 07-es pénzelési forrás, 472. gazdasági besorolás, 40. – a menekült családok 
lakhatási és megélhetési költségeire szánt térítmények helyrendje keretében 3.750.000,00 dinár tervezett 
összegben megnyitjuk a költségvetési tételt.  
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II. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a folyó 
rendeltetésszerű transzferek összegét, szűkebb értelemben SzK (kontó: 733154) megnöveli 3.750.000.00 
dinárral, így 0,00 dinár helyett 3.750.000.00 dinár lesz, a 07-es pénzelési forrással.  
 

III. 
 

A jelen végzés első szakaszában említett kiutalt eszközöket az eszközök folyósítójával kötött 
szerződéssel összhangban használják fel.  
 

IV. 
 

Jelen végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-11/2016-III-6 
Kelt: 2016.05.31. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter sk. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

jegyzője 

 
Topolya községi elnöke jóváhagyta a 2016. 05. 31-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

Kislinder Gábor sk. 
Topolya községi elnöke   

145. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 

2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám) és Topolya 
község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. 
és 2016/5.1.szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 

 
I. 

 
A tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság, valamint Topolya község és 

Pacsér helyi közösség által megkötött 2016. 04. 27-i 128-90-400/2016 számú (a mi számunk: 2016. 05. 19-i 
090-2/2016-V, HK: 2016. 05. 09-i 161/16), a pénzeszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján a 4. rész – 
Községi Közigazgatási Hivatal, 4.9. fejezet – helyi közösség, 4.9.9. fejezet Pacsér helyi közösség, 15. 
Program – helyi önkormányzat, 0602-002-es jelzésű programtevékenység – helyi közösségek, 160. 
feladatkör, 07-es pénzelési forrás, 424. gazdasági besorolás, 480.1. – szakosított szolgáltatások helyrendje 
keretében 140.000,00 dinár tervezett összegben megnyitjuk a költségvetési tételt.  
 

II. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a folyó 
rendeltetésszerű transzferek összegét, szűkebb értelemben SzK (kontó: 733156) megnöveli 140.000.00 
dinárral, így 7.517.919,00 dinár helyett 7.657.919,00 dinár lesz, a 07-es pénzelési forrással.  
 

III. 
A jelen végzés első szakaszában említett kiutalt eszközöket az eszközök folyósítójával kötött 

szerződéssel összhangban használják fel.  
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IV. 

 
E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-11/2016-III-7 
Kelt: 2016 06.17. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter sk. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

jegyzője 

 
 
Topolya községi elnöke  jóváhagyta a 2016. 06. 17-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  

 
Kislinder Gábor sk. 

Topolya községi elnöke   
 

 
146. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 
2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám) és Topolya 
község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. 
és 2016/5.1.szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának jegyzője meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságnak a vízellátás és vízvédelem terén megvalósuló 
projektek esetében finanszírozási és társfinanszírozási nyilvános pályázatok alapján történő eszközök 
odaítéléséről szóló 2015. 04. 07-i 136-401-518/2015-01/6 számú határozata, valamint a Tartományi 
Nagyberuházási Igazgatóság és Topolya község között megkötött 2015. 05. 11-i 136-401-801/2015-01/1 
számú (a mi számunk: 2015. 05. 13-i 016-14/2015-V) szerződés alapján a 4. rész – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Kommunális tevékenység, 0601-P2 jelzésű projekt 
– a vízvezeték-hálózat helyreállítása Karađorđevón, 610. feladatkör, 07-es pénzelési forrás, 511. gazdasági 
besorolás, 92.1. – épületek és építési objektumok (a vízvezeték-hálózat helyreállítása Karađorđevo 
településen) helyrendje keretében 5.326.359,44 dinár tervezett összegben megnyitjuk a költségvetési tételt.  
 

II. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a 
rendeltetésszerű tőketranszferek összegét, szűkebb értelemben VAT-től községi szintű haszonra (kontó: 
733252) megnöveli 5.326.359,44 dinárral, így 25.315.000,00 dinár helyett 30.641.359,44 dinár lesz, a 07-es 
pénzelési forrással.  
 

III. 
 

A jelen végzés első szakaszában említett pénzeszközöket a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően átutalják a munkálatok kivitelezőjének, s szerződéssel előirányzott célokra használják fel. 
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IV. 
 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Pénzügyi Osztály 
Szám: 400-11/2016-III-8 
Kelt: 2017.07.15. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter sk. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

jegyzője 

 
Topolya községi elnöke  jóváhagyta a 2016. 07. 15-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  

 
Kislinder Gábor sk. 

Topolya községi elnöke   
 

147. 
A politikai tevékenységek pénzügyi támogatásáról szóló törvény 16-19. szakaszai (SzK Hivatalos 

Közlönye,  2011/43.  és  2014/123.  szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 4. 
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54,  2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 
2013/108, 2014/142. és 2015/103. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakaszának 5. pontja 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2009/1. szám), Topolya község Statútuma 68. szakasza (Topolya 
község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2014/12. szám) és Topolya község 2016. évi 
költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. és 2016/5.1 szám) alapján, 
Topolya községi elnöke, 2016.07.18-án meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A POLITIKAI SZUBJEKTUMOK RENDES MŰKÖDÉSÉRE  

SZÁNT ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL  
A 2016. 05. 02. ÉS 12. 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN 

 
I. 
 

A Topolya Községi Képviselő-testületében képviselővel rendelkező politikai szubjektumok részére 
427.200,00 dinárt, illetve havi 53.400,00 dinárt ítélnek oda, ezek 2016. 05. 02. és 12. 31. közötti időszakban 
való rendes működére. 

Az előző bekezdésben említett eszközöket Topolya község 2016. évi költségvetésének külön 
részében irányozták elő, mégpedig az 1. Rész – Községi Képviselő-testület, 15. Program – Helyi 
Önkormányzat. 0602-0001. programszerű tevékenység, 110. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 
támogatási forrás – 01, 8. helyrendje Nem kormányzati szervezetek – politikai pártok támogatása alatt. 

 
II. 

 

A politikai szubjektumok részére a 2016. 05. 02-től 12. 31-ig terjedő időszakra átutalandó, jelen 
végzés I. pontjának 1. bekezdésében említett, teljes eszközöket a politikai tevékenységek pénzügyi 
támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 17. szakaszának 2. és 3. bekezdésével összhangban 
osztják el, az alábbiak szerint: 

 
A politikai szubjektum 
elnevezése 

A 2016. 05. 02-től 12. 31-ig 
terjedő időszakra szánt teljes 
összeg 

Havi összeg 

Vajdasági Magyar Szövetség 122.648,00 15.331,00 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt 18.328,00 2.291,00 
Szerb Haladó Párt 115.344,00 14.418,00 



Број 12. 6.10.2016. СТРАНА   895. OLDAL 2016.10.6. 12. szám 

  
 
 

 
Szerbiai Szocialista Párt 42.720,00 5.340,00 
Civil Polgárok Szövetsége 46.992,00 5.874,00 
Vajdasági Szociáldemokrata 
Liga 

38.448,00 4.806,00 

Vajdasági Magyar Demokrata 
Közösség 

42.720,00 5.340,00 

ÖSSZESEN: 427.200,00 53.400,00 
 
 

III. 
 

E végzés II. pontjában említett, havi összegeket a politikai szubjektumok alábbi számláira utaljuk át: 
 
A politikai párt elnevezése: 
1. Vajdasági Magyar Szövetség 
2. Vajdasági Magyar Demokrata Párt 
3. Szerb Haladó Párt 
4. Szerbiai Szocialista Párt 
5. Civil Polgárok Szövetsége 
6. Vajdasági Szociáldemokrata Liga 
7. Vajdasági Magyar Demokrata Közösség 

Számlaszám: 
840-13648763-61 
330-10000884-22 
840-17594763-38 
840-14106763-66 
840-16155763-53 
840-7653763-97 
840-16201763-84 

 
 

IV. 
 

A törvény 19. szakaszából kiindulván, a politikai szubjektumok kötelesek a jelen végzés II. 
pontjában szereplő eszközöket az illető politikai szubjektum működésére és eszméinek terjesztésére 
használni, jelesül: 

- a választópolgárokkal és tagsággal folytatott munkára,   
- bemutatók, reklámanyagok és kiadványok költségeire,   
- közvélemény-kutatásra, képzésre, nemzetközi együttműködésre,  
- az alkalmazottak bérezésére és ennek járulékaira,  
- a kommunális kiadásokra, valamint   
- egyéb, hasonló tevékenységekre fordítani.  

  

Emellett, a rendes működésre elosztott, évi szintű teljes eszközök legalább 5%-át kötelesek:  
- szakmai továbbképzésre és felkészítésre,  
- nemzetközi együttműködésre és  
- a tagsággal való munkára fordítani. 

 

V. 
 

Utasítjuk a Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a politikai szubjektumok 
részére utalja át az illető eszközöket, mégpedig legfeljebb a hónap 10. napjáig, az előző hónapot illetően. 
 

VI. 
 

E végzés meghozatalával érvényét veszíti a politikai pártok 2016. évi pénzügyi támogatásáról szóló, 
4-4/2015-III. számú végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/1. szám). 
 

VII. 
 

E végzés annak meghozatala napján lép életbe, alkalmazása pedig 2016. 05. 02-től következik, 
emellett megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI ELNÖKE            
Szám: 4-27/2016-III      Kislinder Gábor sk.            
Kelt: 2016.07.18.             Topolya községi elnöke 
Topolya 
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148. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 7. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/142. szám), illetve a 
Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 25. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2015/18, 2016/5. és 2016/10. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
jegyzője meghozza az alábbi 
 
 

V É G Z É S T 
 

A KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

E végzés által végrehajtjuk a Topolya 2016. évi községi költségvetéséről szóló határozat külön része 
18. szakaszának táblázatos részében található tételek esetében, mégpedig a 4. rész: KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL tétel, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: helyi 
önkormányzat, 0602-0001. programjellegű tevékenység – a helyi önkormányzatok és a városi községek 
működése, 130. feladatkör, 01. támogatási forrás, az alábbiak szerint: 

 
-A 44. – gépek és felszerelések helyrend, 512. gazdasági besorolás esetében a 2.000.000,00 dináros 
összeget 10.000,00 dinárral csökkentjük, így 1.990.000,00 lesz,  
-A 45. – a többi általános eszköz helyrend, 515. gazdasági besorolás esetében az 500.000,00 dináros 
összeget 10.000,00 dinárral növeljük, tehát 510.000,00 dinár lesz. 

 
II. 

 
A jelen végzés I. szakaszában tárgyalt költségvetési tétel módosításának szükségességét a 45. 

helyrend eszközeinek elégtelen mértékre való tervezése okozta. 
 

III. 
 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 
 

IV. 
 

E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-24/2016-III-1 
Kelt: 2016.07.27. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter sk. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

jegyzője 

 
Topolya községi elnöke  jóváhagyta a 2016. 07. 27-i végzést a költségvetési tétel módosításáról.  

 
Kislinder Gábor sk. 

Topolya községi elnöke   
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149. 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 
2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. 2013/108, 2014/142. és 2015/103. 
szám), Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2015/18, 2016/5, 2016/10. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

 

I. 

 

 A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 4. – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
rész, 4.1 – Községi Közigazgatási Hivatal fejezet, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0001. 
programtevékenység - A helyi önkormányzat és városi községek működtetése, 112. feladatkör, 499. 
gazdasági besorolás, 01- támogatási forrás 22. Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított 
eszközökből, engedélyezzük 100.000,00 dinár átirányítását a Köztársasági Földmérőintézet szolgáltatásaiért 
kirótt illeték támogatására. 
 

II. 
 
 A jelen végzés I. pontjában tárgyalt eszközöket a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. 
fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT,  A helyi önkormányzat 
és városi községek működtetése programjellegű tevékenység, 130. feladatkör, 01. támogatási forrás, 482. 
gazdasági besorolás, 41. helyrendjére – Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek és 
bírságok (gépjárművek bejegyzése, irodai és bírósági illetékek), 100.000,00  dinár értékben irányítunk 
át.  
 

III. 
 

 Ezen eszközök szigorúan rendeltetésszerű, ún. céleszközök.  
 

IV. 
 
 E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

V. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI ELNÖKE  Kislinder Gábor sk, 
Szám: 400-13/2016-III-2.                                                   Topolya  
Kelt: 2016.08.10.  községi elnöke  
Topolya 
 
150. 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 
2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. 2013/108, 2014/142. és 2015/103. 
szám), Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2015/18, 2016/5, 2016/10. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
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I. 
 

 A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 4. – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
rész, 4.1 – Községi Közigazgatási Hivatal fejezet, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0001. 
programtevékenység - A helyi önkormányzat és városi községek működtetése, 112. feladatkör, 499. 
gazdasági besorolás, 01- támogatási forrás 24. Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított 
eszközökből, engedélyezzük  85.000,00 dinár átirányítását a Bambi IEI részére nyújtott szakszolgáltatások 
és a Juhász Erzsébet Könyvtár részére, szerződés alapján nyújtott szolgáltatások tervezett kiadásaira. 
  

II. 
 
 A jelen végzés I. pontjában tárgyalt eszközöket a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS alábbi 
fejezetire irányítjuk át: 

- 4.3. fejezet – A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY, 8.program: 
ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS, Az iskoláskor előtti intézmények működtetése programjellegű 
tevékenység, 911. feladatkör, 01. támogatási forrás, 424. gazdasági besorolás, 193. helyrend –
Szakszolgáltatások esetében 50.000,00 dinár, 

- 4.6. fejezet –MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS HITKÖZSÉGEK, 13. program: 
MŰVELŐDÉSÜGY, A helyi művelődési intézmények működtetése programjellegű tevékenység, 
820. feladatkör, 01. támogatási forrás, 423. gazdasági besorolás, 250. helyrend –Szerződés alapján 
nyújtott szolgáltatások esetében 35.000,00  dinár. 

  
III. 

 
 Ezen eszközök szigorúan rendeltetésszerű, ún. céleszközök.  
 

IV. 
 
 E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

V. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI ELNÖKE  Kislinder Gábor sk, 
Szám: 400-13/2016-III-3.                                                   Topolya  
Kelt: 2016.08.10.  községi elnöke  
Topolya 
 
151. 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 
2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. 2013/108, 2014/142. és 2015/103. 
szám), Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2015/18, 2016/5, 2016/10. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 4. – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
rész, 4.1 – Községi Közigazgatási Hivatal fejezet, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, 0602-0001. 
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programtevékenység - A helyi önkormányzat és városi községek működtetése, 112. feladatkör, 499. 
gazdasági besorolás, 01- támogatási forrás 24. Folyó költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított 
eszközökből, engedélyezzük 50.000,00 dinár átirányítását a Kis Boldogasszony-napi falunap megtartására 
Njegoševon.  
  

II. 
 
 A jelen végzés I. pontjában tárgyalt eszközöket a 3. rész – KÖZSÉGI ELNÖK rész  15. program : 
HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és városi községek működtetése programjellegű 
tevékenység, 110. feladatkör, 01. támogatási forrás, 423. gazdasági besorolás,  22. helyrend – Falunap 
megtartásának költségei  – HK kiadásai, tételt illetően, 50.000,00 dinár értékben irányítjuk át. 
  

III. 
 

 Ezen eszközök szigorúan rendeltetésszerű, ún. céleszközök.  
 

IV. 
 
 E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

V. 
 

 E végzést benyújtjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI ELNÖKE  Kislinder Gábor sk, 
Szám: 400-13/2016-III-4.                                                   Topolya  
Kelt: 2016.08.15.  községi elnöke  
Topolya 
 
152. 

A migráció kezeléséről szóló törvény 12. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/107. szám) és 
Topolya község Statútuma 71. szakaszának 8. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2016. 08. 16-i ülésén meghozta az 
alábbi 
 

V É G Z É S T 
A migráció kezelésével foglalkozó községi tanács megalakításáról 

 

I. 
 

A migráció kezelésével kapcsolatos tanácsadó feladatok elvégzése céljából megalakítjuk Topolya 
község migráció kezelésével foglalkozó községi tanácsát (a továbbiakban: tanács), az alábbi összetételben: 

1. Kislinder Gábor – elnök 
2. Mila Kosanović – tag 
3. Keleman Vukašin – tag 
4. Danijela Jeremić – tag 
5. Holovity Gábor – tag 
6. Kabić Jelena – tag 
7. Mile Pavlica – tag 
8. Farkas Ármin – tag és 
9. Kovács László 

 

II. 
 

A tanács feladata a következő területekre vonatkozó feladatok elvégzése: figyelemmel kísérni a 
migrációt Topolya község területén és értesíteni róla a biztosságot, tevékenységek program-, intézkedés- és 
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tervjavaslatai, melyeket foganatosítani kell a hatékony migrációkezelés céljából Topolya község területén, 
valamint egyéb feladatok a migrációkezelés területén a törvénnyel összhangban.  
 

III. 
 

A tanács munkájához szükséges szakmai és adminisztratív feladatokat a Községi Közigazgatási 
Hivatal végzi.  
 

IV. 
 

A tanács tagjai a tanács munkájában való részvételért jogosultak juttatásokra a Községi Képviselő-
testület munkatestületeinek tagjai esetében alkalmazott érvényes előírásokkal összhangban. 
 

V. 
 

E végzéssel hatályát veszti a 2015. 01. 31-i 02-9/2015-V számú, a migráció kezelésével foglalkozó 
községi tanács megalakításáról szóló végzés (Topolya község Hivatalos Lapja, 2013/3. és 2013/5. szám). 

 
VI. 

 

E végzés a meghozatala napján lép hatályba, s megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 02-87/2016 
Kelt: 2016.08.16. 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor sk. 
Topolya 

községi elnöke 
 
153. 

Topolya község Statútuma 71. szakaszának 8. pontja 1. bekezdése (Topolya község Hivatalos 
Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és az építési telekről szóló határozat 21. 
szakaszának 5. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2010/4. szám) alapján Topolya Községi Tanács 
2016. 08. 27-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

AZ ÉPÍTÉSI TELKEKKEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Ezennel megalakítjuk az építési telkekkel foglalkozó bizottságot (a továbbiakban: bizottság), az alábbi 
összetételben: 
 

1. Kiskároly Zoltán – elnök 
2. Jerković Dejan – tag 
3. Pásti Róbert – tag. 

 
II. 

 
A bizottság feladata, hogy Topolya Községi Tanácsának továbbítsa a javaslatot a kezdőárak 
meghatározására az átruházás céljából, illetve a köztulajdonú építési telek bérleti díjának meghatározására 
bérbeadás céljából a törvényi és a törvénynél alacsonyabb rangú előírásokkal, valamint az építési telkekről 
szóló határozattal és egyéb aktusokkal összhangban. 
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III. 
 

Jelen végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 02-96/2016-V 
Kelt: 2016. 08. 27. 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor sk. 
Topolya 

községi elnöke 

 
154. 

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), Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat 16. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18., 2016/5.1 és 2016/10. 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, a 2016. 09. 27-i ülésén meghozta az alábbi   
 

P R O G R A M O T 
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN, KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEKÉRT KIRÓTT 

PÉNZBÍRSÁGOK ESZKÖZEINEK 2016. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
E program megállapítja a közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságok eszközeinek tervezett 

bevételeit és az ekként megvalósult eszközök felhasználásának rendeltetését a 2016. évben, valamint az 
előző évben ugyanilyen alapon megvalósított el nem költött eszközök esetében.  
 

2. szakasz 
 

A közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságok eszközeit illető program megvalósítására 
szolgáló eszközöket Topolya 2016. évi községi költségvetéséről szóló határozatában 2.700.000,00 dinár 
összértékben állapítják meg. 

3. szakasz 
A program megvalósítása esetében felhasználják a 2015. évben elkövetett közlekedési 

szabálysértésekért kirótt pénzbüntetésekből származó el nem költött eszközöket 290.190,00 dinár 
összértékben, amely a költségvetés számláján maradt.  

 
4. szakasz 

A program megvalósítására eszközöket 2.990.190,00 dinár összértékben Topolya 2016. évi községi 
költségvetéséről szóló határozat külön része keretében használják fel, a 4. rész – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program – helyi önkormányzat, 0602-P1 projekt, 
360. feladatkör, az alábbi célokra: 

- Az utakon való közlekedés biztonsága előmozdításának céljára, a függőleges és vízszintes jelzések 
felfestési költségei egy részének fedezetére, 425. gazdasági besorolás, 56. – szerződéses 
szolgáltatások - Közlekedési jelzések helyrendjén irányoztak elő, 1.495.095,00 dinár értékben, a 
következők alapján: 

1.350.000,00 dinár a 01-es forrásból,  
145.095,00 dinár a 13-as forrásból, 

- A Koordinációs Testület munkája költségeinek fedezésére, 423. gazdasági besorolás, 57. – 
szerződéses szolgáltatások – Biztonsági Tanács helyrend keretében 150.000,00 dinár összértékben, 
a 01-es pénzelési forrásból, 
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- A közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására, 463. gazdasági besorolás, 57.1. – folyó transzferek 
a közlekedési nevelés és oktatás esetében helyrend keretében, 100.000,00 dinár összértékben, a 01-
es pénzelési forrásból,  

- A Topolyai Rendőrállomás közlekedésrendészeti egységeinek műszaki felszerelésére, mely 
egységek az utakon folyó közlekedést ellenőrzik és szabályozzák, 512. gazdasági besorolás, 58. – 
gépek és felszerelések, 1.245.095,00 dinár összértékben, az alábbiak szerint: 

1.100.000,00 dinár a 01-es forrásból, 
145.095,00 dinár a 13-as forrásból. 
 

5. szakasz 
Jelen program meghozatalával érvényét veszti a Topolya község területén, a közlekedési 

szabálysértésekért kirótt pénzbüntetésekből származó eszközök felhasználásának 2016. évi 344-8/2016-III 
számú programja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2016/2. szám). 
 

6. szakasz 
 

Jelen végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 344-33/2016-III 
Kelt: 2016. 09. 27. 
Topolya  

 
 

Kislinder Gábor sk. 
Topolya 

községi elnöke 

 
155. 

Topolya község Statútuma 71. szakaszának 8. pontja 1. bekezdése (Topolya község Hivatalos 
Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és az építési telkekről szóló határozat 21. 
szakaszának 5. bekezdése (Topolya község Hivatalos Lapja, 2010/4. szám) alapján Topolya Községi 
Képviselő-testülete 2016. 09. 27-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
AZ ÉPÍTÉSI TELKEKKEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL  

SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A községi elnök által 2016. 18. 27-én meghozott 02-96/2016-V számú, az építési telkekkel 
foglalkozó bizottság megalakításáról szóló végzés I. pontjában a 2. sorszám alatt lévő szöveg: Jerković 
Dejan – tag, helyette viszont a következő kell, hogy álljon: Radomir Kuzmanović – tag. 
 

II. 
 

Jelen végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 02-153/2016-V 
Kelt: 2016.09.27. 
Topolya  

Kislinder Gábor sk. 
községi elnök 
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Sorszám  
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
93. A Községi Képviselő-testület új tanácstagjai mandátumának odaítéléséről szóló 

jelentés 835 
   

94. Záróhatározat a Községi Képviselő-testület új tanácstagja mandátumának 
megerősítéséről 836 

   

95. Záróhatározat a Községi Képviselő-testület új tanácstagja mandátumának 
megerősítéséről 

 
836 

   
96. Záróhatározat a Községi Képviselő-testület új tanácstagja mandátumának 

megerősítéséről 837 
   

97. Határozat hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról 837 
 

98. Határozat a Topolya község területén található állami tulajdonban lévő 
mezőgazdasági földterületek terményének betakarításáról 
 

856 
 

99. Határozat a Topolya község területén való közúti személyszállításról szóló 
határozat módosításáról 
 

858 
 

100. Végzés Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési 
és -rendezési Közvállalata felügyelőbizottsági elnökének és tagságának 
felmentéséről 
 

859 
 

101. Végzés Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és Településtervezési 
és –rendezési Közvállalata felügyelőbizottsági elnökének és tagságának 
kinevezéséről 
 

859 
 

102. Végzés a Topolyai Piac Közvállalat felügyelőbizottsági elnökének és tagságának 
felmentéséről 
 

860 
 

103. Végzés a Topolyai Piac Közvállalat Kft. felügyelőbizottsági elnökének és 
tagságának kinevezéséről 
 

861 
 

104. Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottsági elnökének és 
tagságának felmentéséről 861 

 
105. 

 
Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottsági elnökének és 
tagságának kinevezéséről 
 

862 
 

106. Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház felügyelőbizottsági elnökének és 
tagságának felmentéséről 
 

863 
 

107. Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház felügyelőbizottsági elnökének és 
tagságának kinevezéséről 
 

863 
 

108. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
igazgatóbizottsági elnökének és tagságának felmentéséről 
 

864 
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Sorszám  
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
109. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 

igazgatóbizottsági elnökének és tagságának kinevezéséről 865 
 

110. 
 
Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
felügyelőbizottsági elnökének és tagságának felmentéséről 
 

865 
 

111. Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja 
felügyelőbizottsági elnökének és tagságának kinevezéséről 
 

866 
 

112. Végzés a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgatóbizottsági elnökének és 
tagságának felmentéséről 
 

866 
 

113. Végzés a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgatóbizottsági elnökének és 
tagságának kinevezéséről 
 

867 
 

114. Végzés a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár felügyelőbizottsági elnökének és 
tagságának felmentéséről 
 

868 
 

115. Végzés a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár felügyelőbizottsági elnökének és 
tagságának kinevezéséről 
 

868 
 

116. Végzés Topolya község Művelődési Háza felügyelőbizottsági elnökének és 
tagságának felmentéséről 
 

869 
 

117. Végzés Topolya község Művelődési Háza felügyelőbizottsági elnökének és 
tagságának kinevezéséről 
 

869 
 

118. Végzés Topolya község Művelődési Háza igazgatóbizottsági elnökének és 
tagságának felmentéséről 
 

870 
 

119. Végzés Topolya község Művelődési Háza igazgatóbizottsági elnökének és 
tagságának kinevezéséről 
 

871 
 

120. Végzés Topolya Község Múzeuma felügyelőbizottsági elnökének és tagságának 
felmentéséről 
 

871 
 

121. Végzés Topolya Község Múzeuma felügyelőbizottsági elnökének és tagságának 
kinevezéséről 
 

872 
 

122. Végzés Topolya Község Múzeuma igazgatóbizottsági elnökének és tagságának 
felmentéséről 
 

872 
 

123. Végzés Topolya Község Múzeuma igazgatóbizottsági elnökének és tagságának 
kinevezéséről 
 

873 
 

124. Végzés a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági 
tagságának felmentéséről 
 

874 
 

125. Végzés a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsági 
tagságának kinevezéséről  
 

874 
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Sorszám  
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
126. Végzés a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény felügyelőbizottsági 

tagságának felmentéséről 
 

875 
 

127. Végzés a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény felügyelőbizottsági 
tagságának kinevezéséről  
 

875 
 

128. Végzés Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottsági elnökének 
és tagságának felmentéséről 
 

876 
 

129. Végzés Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottsági elnökének 
és tagságának kinevezéséről 
 

877 
 

130. Végzés Topolya község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskarának 
megalakításáról 
 

877 
 

131. Záróhatározat a föld-visszaszármaztatás iránti keresetek ügyében eljáró és végzést 
hozó bizottság elnökének és tagságának, valamint helyetteseinek kinevezéséről 
szóló záróhatározat módosítására vonatkozó választási és kinevezési bizottsági 
javaslat megerősítéséről 
 

879 
 

132. Végzés a Topolya község területén található utcák, terek és más településrészek 
elnevezése módosításának és megerősítésének eljárását lebonyolító bizottság 
alakításáról és tagságának kinevezéséről  
 

880 
 

133. Végzés a Pro Urbe-díj odaítélésére vonatkozó eljárás lebonyolításával foglalkozó 
bizottság kinevezéséről 881 

 
134. 

 
Végzés a Topolya község által alapított közvállalatok igazgatóinak kinevezésével 
foglalkozó bizottság megalakításáról 
 

881 
 

135. Végzés az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadására 
vonatkozó nyilvános átverés eljárásának lebonyolításával foglalkozó bizottság 
megalakításáról 
 

883 
 

136. Végzés a Topolya község területén található mezőgazdasági földterületek 
védelme, rendezése és használata éves programjavaslatának kidolgozásával 
foglalkozó bizottság megalakításáról a 2017-es évre vonatkozóan 884 

 
137. 

 
Végzés a Topolya község területén működő Ifjúsági Tanács elnökének és 
tagjainak megválasztásáról 
 

885 
 

138. Végzés a Topolya község területén működő Nemi Esélyegyenlőségi Tanács 
elnökének és tagjainak megválasztásáról 

886 
 

   

139. Végzés a folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról 887 
   

140. Végzés a költségvetési tétel megnyitásáról 888 
   

141. Végzés a költségvetési tétel megnyitásáról 889 
   

142. Végzés a költségvetési tétel megnyitásáról 889 
   

143. Végzés a költségvetési tétel megnyitásáról 890 
   

144. Végzés a költségvetési tétel megnyitásáról 891 
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Кiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős                               
            szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2016. évre 15.000,00 
 dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya  
            község Hivatalos Lapjára” 
 

   
Sorszám  

T A R T A L O M  
 

Oldal 
   

145. Végzés a költségvetési tétel megnyitásáról 
 

892 
 

146. Végzés a költségvetési tétel megnyitásáról 893 
   

147. Végzés a politikai szubjektumok rendes munkájának finanszírozásához szükséges 
eszközök elosztásáról a 2016. 05. 02. és a 12. 31. Közötti időszakra 894 

   
148. Végzés a költségvetési tétel módosításáról 896 

   
149. Végzés a folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról 897 

   
150. Végzés a folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról 

 
897 

 
151. Végzés a folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról 

 
898 

 
152. Végzés a migráció kezelésével foglalkozó községi tanács megalakításáról 

 
899 

 
153. Végzés az építési telkekkel foglalkozó bizottság megalakításáról 

 
900 

 
154. Program a Topolya község területén a közlekedési szabálysértésekért járó 

pénzbüntetésekből befolyó eszközök 2016. évi használatáról  
 

901 
 

155. Végzés az építési telkekkel foglalkozó bizottság megalakításáról szóló végzés 
módosításáról 

902 
 

   


