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131. 
A közvállalatokról szóló törvény 38. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2016/15. szám), a topolyai Komgrad Kommunális, Lakásügyi és Építési Közvállalat alapítói 
határozatának összhangba hozataláról szóló határozat 44. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) és 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 2017. augusztus 03-i ülésén meghozta az alábbi  

 
H A T Á R O Z A T O T  

A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS, LAKÁSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZAT 

LEBONYOLÍTÁSÁRÓL  
 

s meghirdeti az alábbi  
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS,  

LAKÁSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT  
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE 

 
I. 

Ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk meg a topolyai Komgrad Kommunális, Lakásügyi és Építési 
Közvállalat (a továbbiakban: közvállalat) igazgatójának kinevezésére, a közvállalatokról szóló törvény (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) rendelkezéseivel összhangban.  

E nyilvános pályázatot a Topolya község által alapított közvállalatok igazgatóinak kinevezésével 
megbízott, Topolya Községi Képviselő-testülete 02-146/2016-V. számú 2016. 10. 06-i végzésével 
magalakított bizottság (a továbbiakban: bizottság) bonyolítja le. 

A pályázaton a nyilvános pályázat szövegében előírt feltételeknek megfelelő minden érdeklődő részt 
vehet.  

II. 
A közvállalat és az illető munkahely adatai  

 
E közvállalat közérdekű tevékenység tartós ellátása céljából alakult, s egységes munkaegységként 

működik. Az alapítói jogok a Községi Képviselő-testületet illetik meg, mely e közvállalat alaptőkéjének 
100%-át birtokolja.  

A közvállalat székhelye Topolyán, a Corvin Mátyás u. 18. sz. alatt van.  
A közvállalat főtevékenysége: 38.11 – a nem veszélyes hulladék begyűjtése.  
Az említettek mellett más tevékenységeket is ellát, a közvállalat alapítói okiratával és 

alapszabályával összhangban.  
E közvállalat igazgatója 4 évnyi, meghatározott időre lép munkaviszonyba.   
Az igazgató: 1) képviseli a közvállalatot és a nevében jár el; 2) megszervezi és vezeti a munka 

folyamatát; 3) vezeti a közvállalat ügyvitelét; 4) felelősséget vállal a közvállalat munkájának 
törvényességéért; 5) hosszú és középtávú üzleti és fejlődési tervet javasol, és felel a végrehajtásukért; 6) 
éves, illetve hároméves gazdálkodási programot javasol, és felel a lebonyolításukért; 7) pénzügyi 
jelentéseket javasol; 8) végrehajtja a felügyelőbizottság határozatait; 9) ügyvezető igazgatókat választ; 10) 
kiválasztja a közvállalatot a tőketársaság taggyűlésében képviselő személyeket, melynek az egyedüli 
tulajdonosa a közvállalat; 11) munkaszerződést köt az ügyvezető igazgatókkal a munkaviszonyt szabályozó 
törvénnyel összhangban; 12) meghozza a munkahelyek besorolásáról szóló aktust; 13) egyéb, a törvény, az 
alapítói okirat és a közvállalat alapszabálya által meghatározott tevékenységeket is végez. 

A munkavégzés helye: Topolya.  
 

III. 
A közvállalat igazgatója kinevezésének feltételei   

 
A munkatörvény rendelkezései alkalmazandók, s a jelentkezés benyújtójának az alábbi feltételeknek 

is eleget kell tennie: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 2) felsőfokú végzettség legalább négyéves alapképzésen, illetve 
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legalább 240 kreditpontot érő akadémiai alapképzésen, mesterképzésen, szakirányú mesterképzésen, 
szakosított akadémiai képzésen vagy szakosított szakképzésen; 3) legalább ötéves munkatapasztalattal 
rendelkezik az e szakasz 2) pontjában említett felsőfokú végzettséget igénylő területen; 4) legalább 
hároméves munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalat tevékenységével kapcsolatos területen; 5) ismeri a 
vállalatirányítás területét; 6) munkatapasztalattal rendelkezik a munka megszervezésében és az ügyvitelben; 
7) nem tagja politikai párt szervének, illetve befagyasztották tisztségét a politikai párt szervében; 8) nem 
ítélték legalább féléves börtönbüntetésre; 9) nem szabtak ki rá biztonsági intézkedést, a bűncselekményeket 
szabályozó törvénnyel összhangban, a következők szerint: (1) kötelező pszichiátriai gyógykezelés 
egészségügyi intézményben való tartózkodással; (2) kötelező pszichiátriai gyógykezelés egészségügyi 
intézményben való tartózkodás nélkül; (3) kábítószer-függőség miatti kötelező gyógykezelés; (4) 
alkoholfüggőség miatti kötelező gyógykezelés; (5) hivatás, tevékenység és tisztség végzésének tilalma.  

A jelölt jelentkezésének a következőket kell tartalmaznia: a jelölt neve és vezetékneve, születési 
dátum és hely, lakcím, adatok a végzettségről, adatok a munkatapasztalat fajtájáról és időtartamáról, a jelölt 
által, a jelentkezés benyújtásáig végzett munka rövid leírásával és a teendők ellátása közbeni felelősségével, 
adatok a szakmai továbbképzésről és az egyéb tudásterületekről.  

 
IV. 

Melléklendő bizonyító okiratok 
 

- Anyakönyvi kivonat; 
- a végzettséget igazoló diploma; 
- a szakmai tapasztalatot bizonyító okiratok (bizonylatok, végzések és egyéb aktusok, melyekből látszik, 
hogy mely teendőket végezte, milyen szakmai végzettséggel, s mely időszakban szerezte meg a 
munkatapasztalatot); 
- hitelesített nyilatkozat arról, hogy nem tagja politikai párt szervének, illetve, hogy szünetelteti tisztségének 
végzését a politikai párt szervében; 
- az illetékes szerv bizonylata arról, hogy a jelöltet nem ítélték legkevesebb féléves börtönbüntetésre; 
- az illetékes szerv bizonylata arról, hogy a jelöltre nem szabtak ki biztonsági intézkedéseket a 
bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, a következők szerint: (1) kötelező pszichiátriai 
gyógykezelés egészségügyi intézményben való tartózkodással; (2) kötelező pszichiátriai gyógykezelés 
egészségügyi intézményben való tartózkodás nélkül; (3) kábítószer-függőség miatti kötelező gyógykezelés; 
(4) alkoholfüggőség miatti kötelező gyógykezelés; (5) hivatás, tevékenység és tisztség végzésének tilalma.  
Minden bizonylat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát kell mellékelni, a törvénnyel összhangban.  
 

V. 
A jelölt képességeinek, tudásának és szakmaiságának felmérésére szolgáló  

követelmények és mércék, valamint a felmérés módja   
 

A jelölt szakmai képességeit, tudását és szakmaiságát (a továbbiakban: szaktudás) választási eljárás során 
értékelik, a közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó mércékről szóló rendelettel (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2016/65. szám) (a továbbiakban: rendelet) összhangban, s amely eljárást a bizottság folytatja le a 
jelentkezéshez mellékelt bizonyítékok áttekintése és a jelölttel való, az alábbi témákkal kapcsolatos 
beszélgetés által:  

- A helyi önkormányzati rendszer ismerete, 
- A kommunális közvállalat rendszerének, illetve működésének ismerete a közvállalatokról szóló 

törvénnyel összhangban, a tevékenységi kör ellátása a kommunális közvállalat tevékenységét 
szabályozó törvénnyel és Topolya Községi Képviselő-testületének e tevékenységgel kapcsolatban 
meghozott határozataival összhangban.  

Szakember ellenőrzi a jelöltet szóbeli vagy írásbeli felmérés által a következőkkel kapcsolatban: 
- idegen nyelv ismeretének ellenőrzése és 
- számítógépes ismeretek ellenőrzése. 

 
A bizottság idejében, írásban értesíti a jelölteket, a jelöltek írásbeli felmérésének idejéről és 

helyéről. 
 A jelölttel való beszélgetés során a bizottság a jelölt szakmai képességeit azon kérdésekre adott 
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válaszai alapján értékeli, melyek a közvállalat ügyviteli programjára, a vállalatigazgatásra, valamint a 
közvállalat munkájának előmozdítására és fejlesztésére vonatkoznak.  
Az ellenőrzés elvégzését követően megállapítják az egyes jelöltek által szerzett pontszámot úgy, hogy az 
adatokba történő betekintés által értékelik a jelölt felsőoktatási végzettségével szerzett szakmai képességét 
és a munkatapasztalata által szerzett szakmai képességét, azután pedig a szóbeli és az írásbeli ellenőrzés 
alapján egy és három közötti osztályzattal értékelik a jelöltet, majd a bizottság átlagosztályzata 
kiszámolásával megállapítja és számbelileg kimutatja minden jelölt eredményét, a rendelet által előírt 
mércék szerint. 

VI. 
A megválasztás eljárása 

A megválasztás eljárását több részben bonyolítják le: 
- írásbeli felmérő és 
- a jelölttel való beszélgetés által. 

A lebonyolított választási eljárást követően, az egyes jelöltek által nyert teljes pontszám alapján, a 
bizottság összeállítja a választási eljárásban pontozott, valamennyi jelöltet tartalmazó rangsort.  

A ranglistát és a választási eljárásról szóló jegyzőkönyvet a bizottság továbbítja a helyi 
önkormányzati egység illetékes szervének, amely elkészíti a ranglistán szereplő első jelölt kinevezéséről 
szóló aktus javaslatát, s elfogadás céljából megküldi a Községi Képviselő-testületnek, amely illetékes a 
közvállalat igazgatójának kinevezésében.  

Amennyiben két vagy több jelölt azonos pontszámot szerezne, a rendelet 12. szakaszában 
meghatározott mércéket alkalmazzák, s amennyiben ennek alkalmazását követően is két vagy több jelöltnek 
azonos eredménye van, az a jelölt élvez előnyt, amelyikkel kapcsolatban a bizottság az újbóli beszélgetés 
során úgy ítéli meg, hogy legjobban megfelel a közvállalat igazgatói teendőinek ellátására. 
 

VII. 
A jelentkezések benyújtásának határideje 

A jelentkezések benyújtásának határideje a nyilvános pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való megjelenésétől számított 30 napig tart, amely a pályázat közzétételét követő naptól 
számítódik. 

A jelentkezéseket, a mellékelt iratanyaggal, nyomtatott formában, a Topolya község által alapított 
közvállalatok igazgatóinak kinevezésével megbízott bizottság részére, 24 300 Topolya, Tito marsall u. 30. 
számra küldhetik.  

 A késve érkező, érthetetlen és hiányos melléklendő iratanyaggal benyújtott jelentkezéseket a 
bizottság végzéssel elveti, mely döntés ellen külön fellebbezésnek helye nincs.  

Kapcsolattartással megbízott személy: további tájékoztatásért Szedlár Péterhez fordulhatnak, a 
024/715-899 telefonszámon, peter.sedlar@btopola.org.rs.  

 
VIII. 

Közzététel 
E határozat megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, az újvidéki Dnevnik 

napilapban és az újvidéki Magyar Szó napilapban, valamint a www.btopola.org.rs honlapon, azzal, hogy a 
jelentkezések benyújtására szabott határidő a Szerb Köztáraság Hivatalos Közlönyében való megjelenés 
napjától számítandó.  

 
IX. 

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenéstől számított nyolcadik napon lép 
életbe.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Szám: 023-23/2017-V Saša Srdić s.k.  
Kelt: 2017. 08. 03. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 



Број 14. 03.08.2017. СТРАНА   825. OLDAL 2017.08.03. 14. szám 

  
 
 

132. 
A közvállalatokról szóló törvény 38. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2016/5. szám), A Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alapítóhatározatának 
összhangba hozataláról szóló határozat 44. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2013/6. szám) és 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 2017. 
augusztus 03-i ülésén, meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZAT 
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL  

 
s meghirdeti az alábbi  

A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT  
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉT ILLETŐ  

KÖZPÁLYÁZATOT   
 

I. 
Ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk meg A Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató 

Közvállalat (a továbbiakban: közvállalat) igazgatójának kinevezésére, a közvállalatokról szóló törvény (SzK 
Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) rendelkezéseivel összhangban.  

E nyilvános pályázatot a Topolya község által alapított közvállalatok igazgatóinak kinevezésével 
megbízott, Topolya Községi Képviselő-testülete 20-146/2016-V. számú 2016. 10. 06-i végzésével 
magalakított bizottság (a továbbiakban: bizottság) bonyolítja le. 

A pályázaton a nyilvános pályázat szövegében előírt feltételeknek megfelelő minden érdeklődő részt 
vehet.  

II. 
A közvállalat és az illető munkahely adatai  

 
E közvállalat közérdekű tevékenység tartós ellátása céljából alakult, s egységes munkaegységként 

működik. Az alapítói jogok a Községi Képviselő-testületet illetik meg, mely e közvállalat alaptőkéjének 
100%-át birtokolja.  

A közvállalat székhelye Topolyán, a Karađorđe u. sz.n. alatt van.  
A közvállalat főtevékenysége: 4799. - Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem. 
Az említettek mellett más tevékenységeket is ellát, a közvállalat alapítói okiratával és 

alapszabályával összhangban.  
E közvállalat igazgatója 4 évnyi, meghatározott időre lép munkaviszonyba.   
Az igazgató: 1) képviseli a közvállalatot és a nevében jár el; 2) megszervezi és vezeti a munka 

folyamatát; 3) vezeti a közvállalat ügyvitelét; 4) felelősséget vállal a közvállalat munkájának 
törvényességéért; 5) hosszú és középtávú üzleti és fejlődési tervet javasol, és felel a végrehajtásukért; 6) 
éves, illetve hároméves gazdálkodási programot javasol, és felel a lebonyolításukért; 7) pénzügyi 
jelentéseket javasol; 8) végrehajtja a felügyelőbizottság határozatait; 9) ügyvezető igazgatókat választ; 10) 
kiválasztja a közvállalatot a tőketársaság taggyűlésében képviselő személyeket, melynek az egyedüli 
tulajdonosa a közvállalat; 11) munkaszerződést köt az ügyvezető igazgatókkal a munkaviszonyt szabályozó 
törvénnyel összhangban; 12) meghozza a munkahelyek besorolásáról szóló aktust; 13) egyéb, a törvény, az 
alapítói okirat és a közvállalat alapszabálya által meghatározott tevékenységeket is végez. 

A munkavégzés helye: Topolya.  
 

III. 
A közvállalat igazgatója kinevezésének feltételei   

 
A munkatörvény rendelkezései alkalmazandók, s a jelentkezés benyújtójának az alábbi feltételeknek 

is eleget kell tennie: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 2) felsőfokú végzettség legalább négyéves alapképzésen, illetve 

legalább 240 kreditpontot érő akadémiai alapképzésen, mesterképzésen, szakirányú mesterképzésen, 
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szakosított akadémiai képzésen vagy szakosított szakképzésen; 3) legalább ötéves munkatapasztalattal 
rendelkezik az e szakasz 2) pontjában említett felsőfokú végzettséget igénylő területen; 4) legalább 
hároméves munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalat tevékenységével kapcsolatos területen; 5) ismeri a 
vállalatirányítás területét; 6) munkatapasztalattal rendelkezik a munka megszervezésében és az ügyvitelben; 
7) nem tagja politikai párt szervének, illetve befagyasztották tisztségét a politikai párt szervében; 8) nem 
ítélték legalább féléves börtönbüntetésre; 9) nem szabtak ki rá biztonsági intézkedést, a bűncselekményeket 
szabályozó törvénnyel összhangban, a következők szerint: (1) kötelező pszichiátriai gyógykezelés 
egészségügyi intézményben való tartózkodással; (2) kötelező pszichiátriai gyógykezelés egészségügyi 
intézményben való tartózkodás nélkül; (3) kábítószer-függőség miatti kötelező gyógykezelés; (4) 
alkoholfüggőség miatti kötelező gyógykezelés; (5) hivatás, tevékenység és tisztség végzésének tilalma.  

A jelölt jelentkezésének a következőket kell tartalmaznia: a jelölt neve és vezetékneve, születési 
dátum és hely, lakcím, adatok a végzettségről, adatok a munkatapasztalat fajtájáról és időtartamáról, a jelölt 
által, a jelentkezés benyújtásáig végzett munka rövid leírásával és a teendők ellátása közbeni felelősségével, 
adatok a szakmai továbbképzésről és az egyéb tudásterületekről.  

 
IV. 

Melléklendő bizonyító okiratok 
- Anyakönyvi kivonat; 
- a végzettséget igazoló diploma; 
- a szakmai tapasztalatot bizonyító okiratok (bizonylatok, végzések és egyéb aktusok, melyekből 

látszik, hogy mely teendőket végezte, milyen szakmai végzettséggel, s mely időszakban szerezte meg a 
munkatapasztalatot); 

- hitelesített nyilatkozat arról, hogy nem tagja politikai párt szervének, illetve, hogy szünetelteti 
tisztségének végzését a politikai párt szervében; 

- az illetékes szerv bizonylata arról, hogy a jelöltet nem ítélték legkevesebb féléves 
börtönbüntetésre; 

- az illetékes szerv bizonylata arról, hogy a jelöltre nem szabtak ki biztonsági intézkedéseket a 
bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, a következők szerint: (1) kötelező pszichiátriai 
gyógykezelés egészségügyi intézményben való tartózkodással; (2) kötelező pszichiátriai gyógykezelés 
egészségügyi intézményben való tartózkodás nélkül; (3) kábítószer-függőség miatti kötelező gyógykezelés; 
(4) alkoholfüggőség miatti kötelező gyógykezelés; (5) hivatás, tevékenység és tisztség végzésének tilalma.  

Minden bizonylat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát kell mellékelni, a törvénnyel 
összhangban.  

V. 
A jelölt képességeinek, tudásának és szakmaiságának felmérésére szolgáló  

követelmények és mércék, s a felmérés módja   
 

A jelölt szakmai képességeit, tudását és szakmaiságát (a továbbiakban: szaktudás) választási eljárás során 
értékelik, a közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó mércékről szóló rendelettel (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2016/65. szám) (a továbbiakban: rendelet) összhangban, s amely eljárást a bizottság folytatja le a 
jelentkezéshez mellékelt bizonyítékok áttekintése és a jelölttel való, az alábbi témákkal kapcsolatos 
beszélgetés által:  

- A helyi önkormányzati rendszer ismerete, 
- A közvállalat rendszerének, illetve működésének ismerete a közvállalatokról szóló törvénnyel 

összhangban, a tevékenységi kör ellátása a közvállalat tevékenységét szabályozó törvénnyel és 
Topolya Községi Képviselő-testületének e tevékenységgel kapcsolatban meghozott határozataival 
összhangban. 

Egy szakember szóbeli vagy írásbeli felmérés által ellenőrzi a jelöltet a következőkkel kapcsolatban: 
- idegen nyelv ismeretének ellenőrzése és 
- számítógépes ismeretek ellenőrzése. 

 
A bizottság idejében, írásban értesíti a jelölteket, a jelöltek írásbeli felmérésének idejéről és 

helyéről. 
 A jelölttel való beszélgetés során a bizottság a jelölt szakmai képességeit azon kérdésekre adott 
válaszai alapján értékeli, melyek a közvállalat ügyviteli programjára, a vállalatigazgatásra, valamint a 
közvállalat munkájának előmozdítására és fejlesztésére vonatkoznak.  
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Az ellenőrzés elvégzését követően megállapítják az egyes jelöltek által szerzett pontszámot úgy, hogy az 
adatokba történő betekintés által értékelik a jelölt felsőoktatási végzettségével szerzett szakmai képességét 
és a munkatapasztalata által szerzett szakmai képességét, azután pedig a szóbeli és az írásbeli ellenőrzés 
alapján egy és három közötti osztályzattal értékelik a jelöltet, majd a bizottság átlagosztályzata 
kiszámolásával megállapítja és számbelileg kimutatja minden jelölt eredményét, a rendelet által előírt 
mércék szerint. 

VI. 
A megválasztás eljárása 

A megválasztás eljárását több részben bonyolítják le: 
- írásbeli felmérő és 
- a jelölttel való beszélgetés által. 

A lebonyolított választási eljárást követően, az egyes jelöltek által nyert teljes pontszám alapján, a 
bizottság összeállítja a választási eljárásban pontozott, valamennyi jelöltet tartalmazó rangsort.  

A ranglistát és a választási eljárásról szóló jegyzőkönyvet a bizottság továbbítja a helyi 
önkormányzati egység illetékes szervének, amely elkészíti a ranglistán szereplő első jelölt kinevezéséről 
szóló aktus javaslatát, s elfogadás céljából megküldi a Községi Képviselő-testületnek, amely illetékes a 
közvállalat igazgatójának kinevezésében.  

Amennyiben két vagy több jelölt azonos pontszámot szerezne, a rendelet 12. szakaszában 
meghatározott mércéket alkalmazzák, s amennyiben ennek alkalmazását követően is két vagy több jelöltnek 
azonos eredménye van, az a jelölt élvez előnyt, amelyikkel kapcsolatban a bizottság az újbóli beszélgetés 
során úgy ítéli meg, hogy legjobban megfelel a közvállalat igazgatói teendőinek ellátására. 
 

VII. 
A jelentkezések benyújtásának határideje 

 
A jelentkezések benyújtásának határideje a nyilvános pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében való megjelenésétől számított 30 napig tart, amely a pályázat közzétételét követő naptól 
számítódik. 

A jelentkezéseket, a mellékelt iratanyaggal, nyomtatott formában, a Topolya község által alapított 
közvállalatok igazgatóinak kinevezésével megbízott bizottság részére, 24 300 Topolya, Tito marsall u. 30. 
sz. alá küldhetik.  

 A késve érkező, érthetetlen és hiányos melléklendő iratanyaggal benyújtott jelentkezéseket a 
bizottság elveti, mely döntés ellen külön fellebbezésnek helye nincs.  

Kapcsolattartással megbízott személy: további tájékoztatásért folyamodhatnak Szedlár Péterhez, a 
024/715-899 telefonszámon, peter.sedlar@btopola.org.rs.  

 
VIII. 

Közzététel 
 

E határozat megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, az újvidéki Dnevnik 
napilapban és az újvidéki Magyar Szó napilapban, valamint a www.btopola.org.rs honlapon, azzal, hogy a 
jelentkezések benyújtására szabott határidő a Szerb Köztáraság Hivatalos Közlönyében való megjelenés 
napjától számítandó.  

 
IX. 

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenéstől számított nyolcadik napon lép 
életbe.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Szám: 023-24/2017-V Saša Srdić s.k.  
Kelt: 2017. 08. 03. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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133. 
A közvállalatokról szóló törvény 59. és 74. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) és 

Topolya község Statútuma 21. és 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 
2009/1, 2010/6, 2012/9 és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. augusztus 
03-i ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT.  

2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSI  
PROGRAMMÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
 

I. 
 Ezennel jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2017. évi Programmódosítását, 
melyet e társaság képviselő-testülete hozott, annak 2017.06.23-i ülésén.  

 
II. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-20/2017-V Srdić Saša s.k. 
Kelt: 2017. 08. 03. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
 
134. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakaszának 9. bekezdése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapja, 2007/129., 2014/83 -áll.törv. és 2016/101.-áll.törv.), Topolya község Statútuma 42. 
szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. 
szám) és Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének alapításáról szóló aktus összhangba hozataláról 
szóló határozat 16. szakaszának 1. bekezdése 1. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/12. szám) 
alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. augusztus 03-i ülésén meghozta a  

 
VÉGZÉST 

TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 
 

Ezennel jóváhagyjuk Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának módosításáról és 
kiegészítéséről szóló határozatot, melyet az idegenforgalmi szervezet igazgatóbizottsága hozott meg 2017. 
07. 21-én, 60/2017. szám alatt.  

 
II. 

 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-13/2017-V  
Kelt: 2017. 08. 03. 
Topolya 

Saša Srdić s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
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135. 
Az egészségvédelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése, 135. szakaszának 2. 

bekezdése 1. pontja és 137. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2005/107., 2009/72.-
államtörvény, 2010/88., 2010/99., 2011/57., 2012/119., 2013/45.-államtörvény, 2014/93., 2015/96. és 
2015/106. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos 
Közlönye,  2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és 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 2017. augusztus 03-i ülésén meghozta az 
alábbi  
 

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

IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL  
 
 

I. 
 Tóth Zsuzsanna okl. közgazdászt, Topolya, Deák Ferenc utca 28. szám alatti lakost ezennel 
felmentjük a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház megbízott igazgatói tisztségéből, 2017. 08. 03-i 
hatállyal, személyes kérelemre. 

 

 
II. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-124/2017-V Saša Srdić s.k.  
Kelt: 2017. 08. 03. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
 
136. 

Az egészségvédelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése, 134. szakaszának 1. 
bekezdése és 137. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2005/107., 2009/72.-államtörvény, 
2010/88., 2010/99., 2011/57., 2012/119., 2013/45.-államtörvény, 2014/93., 2015/96. és 2015/106. szám), a 
helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye,  2007/129., 
2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és 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 2017. augusztus 03-i ülésén meghozta az alábbi   
 

 
V É G Z É S T  

A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ  
MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 

 Ezennel kinevezzük dr. Lestár Kálóczi Dóra pszichiátert, Topolya, Szent Száva utca 24. szám 
alatti lakost a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház megbízott igazgatójává, 2017. 08. 04-i hatállyal, 6 
hónapos időszakra.  

 
 

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-128/2017-V Saša Srdić s.k.  
Kelt: 2017. 08. 03. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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137. 
A közvállalatokról szóló törvény 21. szakasza 2. bekezdése 3. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 

2016/15. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 9) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakasza 10) pontja (Topolya község Hivatalos 
Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és a topolyai Komgrad Kommunális, 
Lakásügyi és Építési Közvállalat alapítóhatározatának összhangba hozataláról szóló határozat 41. szakasza 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. 
augusztus 03-i ülésén meghozta a   

VÉGZÉST 
A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS, LAKÁSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
I.  

Ezennel felmentjük Mánity István okl. közgazdászt, Topolya, Szent Illés utca 20. szám alatti lakost 
a topolyai Komgrad Kommunális, Lakásügyi és Építési Közvállalat felügyelőbizottságának tagságából, 
2017. 08. 03-i hatállyal, mert benyújtotta lemondását.  
 

II. 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-126/2017-V 
Kelt: 2017. 08. 03. 
Topolya 

 
Saša Srdić s.k. 

a Községi Képviselő-testület 
elnöke 

 
 
138. 

A közvállalatokról szóló törvény 17. szakasza 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 
szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 9) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakasza 10) pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 
2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és a topolyai Komgrad Kommunális, Lakásügyi és 
Építési Közvállalat alapítóhatározatának összehangolásáról szóló határozat 39. szakasza (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 2013/6. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. augusztus 03-i ülésén 
meghozta a  
 

VÉGZÉST 
A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS, LAKÁSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI  

KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK  
KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

Ezennel kinevezzük Szatmári Norbert, okleveles közgazdász, Topolya, Bajsai út 13. sz. alatti 
lakost, a topolyai Komgrad Kommunális, Lakásügyi, Építési Közvállalat tf. felügyelőbizottsági tagjává, 
2017. 08. 04-i hatállyal. 

 
II. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-129/2017-V Saša Srdić s.k. 
Kelt: 2017. 08. 03. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
 



Број 14. 03.08.2017. СТРАНА   831. OLDAL 2017.08.03. 14. szám 

  
 
 

139. 
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdése 4. pontja és 33. szakasza 1. 

bekezdése 5. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 09/111., 11/92. és 12/93. szám), a rendkívüli helyzetek 
törzskarainak összetételéről és munkamódjáról szóló rendelet 10. és 11. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 
2010/98. szám) és Topolya község statútuma 16. szakasza 20. pontja és 42. szakasza 31. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi 
Képviselő-testülete 2017. augusztus 03-i ülésén meghozta a 
 

V É G Z É S T 
Topolya község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának  

megalakításáról szóló végzés módosításáról 
 

I. 
 A Topolya község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának megalakításáról szóló végzésben 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/12. és 2017/5. szám) az I. pontban a 2. és a 15. pont módosul, és a 
következőképpen hangzik: 
„2. dr. Lestár Kálóczi Dóra – a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház képviselője 
15. Siniša Rangelov - a Szerb Katonaság topolyai helyőrségének képviselője.”  
 

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-130/2017-V 
Kelt: 2017. 08. 03. 
Topolya 

 
 

Saša Srdić s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
 
 
140. 

Az állami tulajdonú mezőgazdasági föld bérbeadása eljárásának 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 Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. augusztus 03-i ülésén 
meghozta a  

VÉGZÉST  
AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK 

BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁNAK 
LEBONYOLÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadására vonatkozó nyilvános árverés 
eljárásának lebonyolításával foglalkozó bizottság megalakításáról szóló végzésben (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2016/12. szám) a II. pontban az alábbi szöveg helyett: „5. Domány Dudás Diana okl. 
közgazdász, tag” a következő szöveg kell, hogy álljon: „5. Mánity István okl. közgazdász, tag”.  
 

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-131/2017-V 
Kelt: 2017. 08. 03. 
Topolya 

Saša Srdić s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
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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 

   
131. Határozat a topolyai Komgrad Kommunális, Lakásügyi és Építési Közvállalat 

igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról 822 
   

132. Határozat a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat igazgatójának 
kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról 825 

   
133. Végzést a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2017. évi gazdálkodási 

programmódosításának jóváhagyásáról 828 
   

134. Végzés Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról 828 

   
135. Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház megbízott igazgatójának 

felmentéséről 829 
   

136. Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház megbízott igazgatójának 
kinevezéséről 829 

   
137. Végzés a topolyai Komgrad Kommunális, Lakásügyi és Építési Közvállalat 

felügyelőbizottsági tagjának felmentéséről 830 
   

138. Végzés a topolyai Komgrad Kommunális, Lakásügyi és Építési Közvállalat 
felügyelőbizottsági tagjának kinevezéséről 830 

   
139. Végzés Topolya község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

megalakításáról szóló végzés módosításáról 831 
   

140. Végzés az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadására 
vonatkozó nyilvános árverés eljárásának lebonyolításával foglalkozó bizottság 
megalakításáról szóló végzés módosításáról 
 

831 


