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129. 
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., 2016/9. és 2017/12. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2017. július 20-án 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., 2016/9. 
és 2017/12. 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, a 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 eleget tesz:   
- 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 biztosítási 
eszközöket 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 biztosítás 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. 08. 07-e, 12.00 óra. 

Idejében beérkezettnek minősül minden olyan ajánlat mely a fentiekben jelzett napig és időpontig 
beérkezik az ajánlatvevő postacímére. 
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Az említett határidő után érkező minden ajánlat késve érkezettnek minősül. A késve érkezett, 
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. 08. 07-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: 344-28/2017-V 
Kelt: 2017. 07. 20. 
            Kislinder Gábor s.k. 
         KÖZSÉGI ELNÖK    
 
130. 

A jégkár elleni védelemről szóló törvény 9. szakasza 1. bekezdésének  3. pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2015/54. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdésének  19. pontja 
(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), a rendkívüli helyzetekről szóló törvény 15. szakasza 1. 
bekezdésének 11. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/111. és 2011/92. szám) és Topolya község 
Statútuma 71. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 
2014/12. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2017. július 20-án meghozta az alábbi 

V É G Z É S T  

A BAJSAI RADARKÖZPONT JÉGKÁRELHÁRÍTÓ RAKÉTALÖVÉSZEINEK A 
TÚLSZOLGÁLATÁÉRT JÁRÓ TÉRÍTMÉNY 2017. ÉVI KIFIZETÉSÉRŐL   
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I. 
A Bajsai Radarközpont jégkárelhárító rakétalövészeinek, akiket Topolya község területén lévő 

jégkárelhárító állomáson alkalmaztak 2017 folyamán, túlszolgálatukért 36.000,00 dinárnyi nettó összeget 
fizetnek ki, illetve bruttó 56.962,02 dinárt, alkalmazott lövészenként, két azonos összegű, 50%-os 
részletben, a megbízói szerződés aláírásakor, valamint a teendők ellátását követően.  

 
II. 

A jelen végzés 1. pontjában tárgyalt, túlszolgálatért járó térítményre azon jégkárelhárító 
rakétalövészek formálhatnak jogot, akik а szerbiai Köztársasági Hidrometeorológiai Intézettel alkalmazási 
szerződést kötöttek.  

 
III. 

A térítmény kifizetése Topolya községi költségvetésének – 4. rész, 4.1. fejezet, 5. program – 
Mezőgazdasági fejlesztés, 92. helyrendjéről történik, 1.594.936,56 dinár teljes összegben.  

 
IV. 

A jelen végzés I. szakaszában említett jégkárelhárító lövészekkel, túlszolgálatról szóló megbízói 
szerződést kötnek, jégkárelhárító teendők ellátásáról.   

A szerződések megkötésekor, a jégkárelhárító lövészek kötelesek benyújtani a jelen végzés 2. 
pontjában tárgyalt szerződés másolatát. 

 
V. 

A jelen végzés végrehajtásával Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Osztályát 
bízzuk meg.  

 
VI. 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

KÖZSÉGI TANÁCS                                                                
Szám: 4-27/2017-V 
Kelt: 2017. 07. 20. Kislinder Gábor s.k.,                                                                                            
Topolya községi elnök 
 
 

  
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. 
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