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95. 
A kommunális tevékenységekről szóló törvény 9. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/88. és 

2016/104. szám), Topolya község Statútuma 71. szakaszának 2. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és a Topolya község területén való közúti 
személyszállításról szóló határozat 9. és 10. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 
2014/10. és 2016/9. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2017. 05. 24-én kiírja az alábbi  
 

 
N Y I L V Á N O S  P Á L Y Á Z A T O T  

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZENDŐ, MENETREND SZERINTI VÁROSI ÉS 
PEREMVÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ 

AJÁNLATGYŰJTÉSRE 
 

A nyilvános pályázat tárgyát ajánlatok vétele képezi, mégpedig a Topolya község területén 
végzendő, menetrend szerinti városi és peremvárosi személyszállítás ellátásának odaítélésére 
vonatkozóan, mely általános érdekű kommunális tevékenység, s a Topolya község területén való közúti 
személyszállításról szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 2014/10. és 
2016/9. szám) rendelkezései szerint öt (5) évnyi időtartamra szól, a közúti személyszállítás ellátásának 
odaítéléséről szóló szerződés megkötésének napjától kezdődően 2021. december 31-ig, az egyes járatok 
forgalmának részletes szabályzását illető, pályázati anyagban közölt elemek szerint.   

A nyilvános pályázaton való részvételre jogot formálhat minden érdeklődő gazdasági társaság vagy 
más jogi személy, melyet a tárgyalt tevékenységre bejegyeztek, mely rendelkezik a menetrendszerű 
nyilvános személyszállítás ellátásának megkezdésére és folytatására jogosító, a Szerb Köztársaság illetékes 
minisztériuma által kibocsátott végzéssel, emellett az alábbi feltételeknek tesz eleget:  
- megfelelő számú járművel rendelkezik az előirányzott járatok fenntartására, melyek részére rendszeres 
karbantartást és műszaki kifogástalansági ellenőrzést biztosít;  
- biztosított, megfelelő parkolóhellyel rendelkezik a Topolya község területén bejelentett járművek részére; 
- biztosítja a tárgyalt tevékenység ellátásához szükséges munkaviszonyban lévő személyzetet, és  
- a pályázati anyag által megszabott, egyéb feltételeknek is eleget tesz. 

A kiválasztott ajánlattevő a szerződés aláírása alkalmával köteles továbbítani a pénzügyi biztosíték 
eszközeit a jó munkavégzéshez – saját biankó magánváltó, mely be kell, hogy legyen jegyezve a váltók 
jegyzékében és az NBS meghatalmazása, záradékkal «óvás nélkül» a közúti személyszállítás ellátásának 
odaítéléséről szóló szerződés érvényességi idejétől 30 nappal hosszabb érvényességi határidővel. A 
pénzügyi biztosíték eszköze visszavonhatatlan, feltétel nélküli és első felszólításra fizetendő kell, hogy 
legyen, kifogásra való jog nélkül, a kiválasztott ajánlattevő egyúttal köteles továbbítani a hitelesített és aláírt 
váltómeghatalmazást a jó munkavégzéshez – a meghatalmazott személy aláírási címpéldányának hitelesített 
fénymásolata, melyet az ajánlattevő által a váltómeghatalmazásban említett kereskedelmi bank ad ki.  

E nyilvános pályázat szerves részét képezi a pályázati anyag, mely a Topolya község területén való 
közúti személyszállításról szóló határozat 10. szakaszával összhangban készült. 

A pályázati anyag átvehető Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Tito marsall u. 30. sz. alatti 
helyiségeiben (az ügyfélszolgálat iktatójában), minden munkanapon 8.00 és 14.00 óra között, valamint 
letölthető Topolya község honlapjáról.  

Az ajánlatokat a nyilvános pályázattal és a pályázati anyagban szereplő igénylésekkel összhangban 
kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlattevő köteles bizonyítékot mellékelni arról, hogy 1000,00 dináros 
összegben befizette a nyilvános pályázaton való részvételhez előírt pénzösszeget, amit az ajánlatvevő 
folyószámlájára kell befizetni: Egyéb bevételek a község javára, szám: 840-745151843-03, minta: 97, 
hivatkozási szám: 62-206, címzés: A menetrendszerű személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázaton 
való részvétel költségei.  

Az ajánlatok benyújtásának határideje a nyilvános pályázat meghirdetésétől számított tizenöt (15) 
nap, vagyis 2017. 06. 09-én 12.00 óra. 

Idejében beérkezettnek minősül minden olyan ajánlat mely a fentiekben jelzett napig és időpontig 
beérkezik az ajánlatvevő postacímére. 

Az említett határidő után érkező minden ajánlat késve érkezettnek minősül. A késve érkezett, 
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lezáratlan, hiányos, valamint a szabálytalanul megjelölt ajánlatokat nem tárgyalják meg, s felbontatlanul 
visszaküldik a benyújtónak. 

A teljes iratanyaggal mellékelt ajánlatokat lezárt és pecséttel ellátott borítékban kell benyújtani, az 
alábbi címre: Topolya község, 24300 Topolya, Tito marsall u. 30.  – A menetrendszerű személyszállítás 
ellátásának odaítélésére vonatkozó eljárás lebonyolításával megbízott bizottság részére, az alábbi felirattal: „ 
AJÁNLAT A TOPOLYA KÖZSÉGBEN VÉGZENDŐ, MENETREND SZERINTI VÁROSI ÉS 
PEREMVÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁRA – NEM FELNYITANDÓ„,  s a boríték 
hátlapjára, olvasható betűkkel feltüntetendő az ajánlattevő elnevezése, telefonszáma és postacíme. 

Az ajánlatok felbontása nyilvánosan történik, 2017. 06. 09-én, 13.00 órai kezdettel, Topolya 
község elnökségének épületében, a Községi Tanács termében, Topolyán, a Tito marsall u. 38. szám alatt. 

Az ajánlattevő képviselőjének, aki az ajánlatok felbontásakor jelen kíván lenni, rendelkeznie kell 
rendesen hitelesített felhatalmazással az ajánlatnyitáskor való jelenlétre. 

Az ajánlatok értékelését, rangsorolását és osztályzását, valamint a legkedvezőbb ajánlattevő 
megállapítását a menetrendszerű személyszállítás ellátásának odaítélésére vonatkozó eljárás 
lebonyolításával megbízott bizottság végzi, a pályázati anyagban közölt feltételek szerint.  

A nyilvános pályázati eljárás sikeresnek minősül amennyiben legalább egy, idejében benyújtott, 
teljes és rendes ajánlattal rendelkező ajánlattevő jelentkezik. 

A pályázati nyertes kiválasztásáról szóló határozatot Topolya Községi Tanácsa hozza meg a 
bizottság javaslata nyomán, mely határozatot a pályázat minden résztvevőjéhez közvetítenek nyolc (8) nap 
határidőn belül, s mely megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában is. A legkedvezőbb ajánlattevő 
köteles a határozat átvételétől számított nyolc (8) napon belül hozzálátni a szerződés megkötéséhez, melyet 
Topolya község nevében a községi elnök köt meg.  

A nyilvános pályázattal kapcsolatos információk a bizottságtól kaphatók, a 
kristijan.suromi@btopola.org.rs e-mail címen.  

A nyilvános pályázat megjelenik Topolya község honlapján (www.btopola.org.rs), Topolya Község 
Hivatalos Lapjában, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, azzal, hogy a jelentkezések 
benyújtásának határideje a pályázatnak a Topolya Község Hivatalos Lapjában történő megjelenésétől 
számítódik.  
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 344-15/2017-V 
Kelt: 2017. 05. 24. 
            Kislinder Gábor 
          

KÖZSÉGI ELNÖK    
 
 
 
96. 

A környezetvédelmi törvény 100. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135., 
2009/36., 2009/72 és 2016/14 szám), Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1., 2010/6.,2012/9 és 2014/12 szám), valamint Topolya Község 
2017. évi költségvetéséről szóló határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/19 és 2017/7. szám) 
alapján, a Környezetvédelmi és Területi Tervezési Minisztérium 401-00-01059/2017. sz. 25.04. 2017.-i 
jóváhagyásával, Topolya Községi Tanácsa a 2017. 05. 24-i 44. ülésén meghozta az alábbi 
  

P R O G R A M O T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELEMRE ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZEINEK  
2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL  
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I. 
 

E programmal megállapítjuk a környezet védelmét és előmozdítását illető teendőkre fordítandó, 
2017. folyamán előirányzott bevételeket. 

A program megvalósítására Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozatban (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2016/19. szám) irányoztak elő eszközöket 3.078.000,00 dináros összegben, a 4. 
Rész – Községi közigazgatási hivatal, 4.1. fejezet – Községi közigazgatási hivatal, 6. Program: 
Környezetvédelem, 0401-P1 Projekt, 510 feladatkör, 424 és 481 gazdasági besorolás, 01 támogatási 
forrás, 95- 98-as helyrendek keretein belül. 

 
A tervezett eszközök összegének pénzügyi szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

- környezetvédelemre és ennek előmozdítására felszámított térítés             10.000,00 dinár 
- az SO2, és az NO2, a porállagú anyagok és a hulladéktárolás során keletkező  
szennyező anyagok után felszámított térítés                   500.000,00 dinár  
- a helyi önkormányzati egység más költségvetési bevételei                       2.568.000,00 dinár 

 
II. 

 
 A tárgyalt program 1. pontjának 2. bekezdésében szereplő eszközök az alábbiakra használatosak:  

 
1. A környezet állapotának figyelemmel kísérését célzó programok és projektumok (monitoring) 

200.000,00 dinár értékben. 
2017-re a környezet állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel kísérését terveztük, a 

Környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz) s más külön törvényekkel összhangban, az alábbiak szerint: 
- légszennyezettség és pollenszennyezettség, 
- felszíni vizek és a víztározók iszapjának szennyezettsége,  
- városi zajszennyezés, 
- talajszennyezés ellenőrzése. 
Az említett ellenőrzések megvalósítására és az állapotok figyelemmel kísérésére szerződéseket 

kötünk felhatalmazott, szakmai és tudományos szervezetekkel és intézményekkel, a megfelelő eljárás 
lebonyolítását követően.  

2. Topolya község természetvédelmi övezeteinek védelmét és fejlesztését előirányzó programok, 
2.000.000,00 dinár értékben. 

Ezen eszközöket a Topolya község területén levő természetvédelmi övezetek védelmére, 
fejlesztésére és előmozdítására használjuk, ezek megőrzését lehetővé tevő módon, az alábbiak szerint: 

- A Topolya Völgyei Természeti Park, Pannónia, Krivaja, Topolya kezelését szabályzó program 
intézkedéseinek társtámogatása, valamint a védett, Természeti Park által felölelt területen végzett 
egyéb tevékenységek társtámogatása, 
- a természeti ritkaságok védelmének társtámogatása. 
 2017-re a természetvédelmi övezetek védelme végett intézkedéseket irányzunk elő, melyek 

pénzügyi támogatása a pénzügyi lehetőségektől függ, ezen eszközök ellenőrzése és felügyelete mellett.  
3. Az ösztönző, megelőzés szintű és helyreállítást célzó programok, projektumok és tevékenységek, 

98.000,00 dinár értékben.  
Pénzügyi és szakmai segítségnyújtást irányoztunk elő a projektumokra, programokra az alábbiak 

szerint: 
- a környezetvédelmi zöldfelületek megőrzése és előmozdítása Topolya Község területén,  
- gyomnövények (parlagfű) terjedésének meggátlása Topolya Község lakott részein, 
- a környezetszennyezők kataszterének kidolgozása Topolya község területén, 
- a zöldfelületek kataszterének kidolgozása, 
- a környezetvédelem területét célzó programok és projektumok – hazai és nemzetközi 

pályázatok, 
- a balesetek elleni védelmi terv kidolgozásában való részvétel, 
- a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése és 
- más ösztönző, megelőző és helyreállító programok és projektumok, melyek megvalósítására 

szükség merül fel.  
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Az említett tevékenységek megvalósítására szerződéseket kötünk felhatalmazott, szakmai és 
tudományos szervezetekkel és intézményekkel, a megfelelő eljárás lebonyolítását követően.  

E programokat és projektumokat a civil szervezetek iránti végzésekkel és kötelezettségekkel 
összhangban valósítjuk meg.   

4. Oktatási tevékenységek és a környezetvédelem szükségességéről alkotott tudat erősítése, 
valamint a környezet állapotáról való tájékoztatás és adatok közzététele, 780.000,00 dinár értékben. 

Az oktatás szintjének emelése, a környezetvédelemről alkotott tudat és ennek népszerűsítése végett, 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának környezetvédelemmel megbízott szolgálata önállóan vagy más 
jogalanyokkal együttműködve előadásokat, szemináriumokat, tribünöket, összejöveteleket szervez vagy 
ezeken részt vesz, s melyek témája a környezet védelme és előmozdítása, emellett a fontos évfordulók, 
események megünneplése mint például: 

- a Föld napja, 
- környezetvédelmi világnap, 
- ökológiai vásár, 
- egyéb jeles napok és események. 

 
Előirányoztuk a civil szervezetek projektumainak – programjainak társtámogatását is.  
Ezen eszközökből oktatási vagy más tevékenységeket társtámogatunk, mely tevékenységek 

hozzájárulnak a környezet védelme és előmozdítása szükségességére irányuló tudat erősödéséhez. A 
társtámogatott tevékenységek közé tartozik a környezet állapotára vonatkozó tájékoztatás és ezen állapot 
adatainak közzététele. 

A nyilvánosság rendszeres, idejekorán való, teljes és tényszerű tájékoztatása a környezet állapotáról, 
csakúgy, mint a Községi Közigazgatási Hivatal világhálós bemutatójának megújítása. Ugyanakkor törekedni 
fogunk a nyilvánosság környezet állapotáról való tájékoztatására kiadványok és más nyomtatott anyag által 
is.  
 

III. 
 

A tárgyalt programban szereplő tevékenységek pénzügyi támogatása, illetve társtámogatását a 
Környezetvédelmi törvénnyel (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135., 2009/36., 2009/72 és 2016/14. szám) 
összhangban begyűjtött eszközök beérkezésétől függően hajtjuk végre.   
 

IV. 
 

       Amennyiben a bevételek tervezett mértéke nem valósulna meg, a kiadásokat elsőbbségi sorrendben kell 
végrehajtani, mely sorrendet Topolya községi elnöke szabja meg, a törvény által megállapított 
kötelezettségek és korábbi szerződések által fennálló kötelezettségek alapján. 
 

V. 
 

A tárgyalt program megvalósítását és a szerződésekben foglalt kötelezettségek, valamint az egyes 
programok és projektumok megvalósításának ellenőrzését Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
Pénzügyi Osztálya végzi, az Építési, Lakásügyi – Kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és a 
Vagyonjogügyi Osztállyal való együttműködésben, és amelyek összeállítják a 2017. évi program 
végrehajtásáról szóló Jelentést is. 

 
VI. 

 
E program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA                                                   
KÖZSÉGI TANÁCSA                                   
SZÁM: 501-23/2017-I                      
KELT: 2017. 05. 24. Kislinder Gábor, s.k.                                       
TOPOLYA        községi elnök 
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Szerb Köztársaság 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM 

Szám: 401-00-01059/2017-09 
Kelt: 2017. 04. 25. 
Nemanjina 22-26. 

 

 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 
 
 

24300 TOPOLYA 
 
 

Az Önök 501-23/17-1 ügyiratszámú 2017. 04. 05-i átiratával kapcsolatban, amellyel a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozó, valamint a környezetvédelmi 
törvény 100. szakasza 5. bekezdésének (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135., 2009/36., 2009/72., 2011/43. 
és 2016/14. szám) rendelkezése értelmében jóváhagyásra küldték a Topolya község környezetvédelemre 
szánt eszközeinek felhasználására vonatkozó 2017. évi programot, tájékoztatjuk Önöket, hogy megvitattuk a 
küldött anyagot.   

A mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium hatásköréből kifolyólag úgy véli, a Topolya 
község környezetvédelemre szánt eszközeinek felhasználására vonatkozó 2017. évi program elfogadható és 
jóváhagyja azt.   

 
 

dr. Stana Božović sk. 
ÁLLAMTITKÁR 

A 119-01-51/26/2016-09 számú 
2016. október 25-i 

meghatalmazási végzés szerint 
 
 

  
 
Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310.  
              Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2017. évi előfizetés 15.000,00 dinárt    
              tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása,  
             Topolya Község Hivatalos Lapjára. 
      

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
95. Nyilvános pályázat a Topolya község területén végzendő, menetrend szerinti 

városi és peremvárosi személyszállítás ellátásának odaítélésére vonatkozó 
ajánlatgyűjtésre 651. 

   
96. Program Topolya község környezetvédelemre előirányozott eszközeinek  

2017. évi felhasználásáról 652. 
   


