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143. 
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” д.о.о. Суботица  
  REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft., Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” d.o.o. Subotica 
  SZABADKA 
  Szám: IV-06/2017 
  Kelt: 2017. 09. 01. 
 

A környezeti hatások stratégiai mérlegeléséről szóló törvény 9. szakasza 3. bekezdése (SZK 
Hivatalos Közlönye, 135/04., 88/2010. sz.), a községek szilárd hulladékgazdálkodási régió létrehozásáról 
szóló együttműködési (Szabadka város, Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes és Csóka község között 
megkötött) megállapodásának 6. szakasza és a települési szilárdhulladékkal gazdálkodó régió kialakításában 
való községi együttműködésről szóló megállapodás (Szabadka város, Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, 
Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa község között megkötött) módosítása és kiegészítése alapján a szabadkai 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: Szabadkai REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft.) megbízott igazgatója 2017. 09. 01-
jén meghozza az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
 arról, hogy nem készül környezeti hatástanulmány Szabadka város, Topolya, Kishegyes, Zenta, 
Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa község 2017-2027. évi regionális hulladékgazdálkodási 

tervéhez  
 

1. szakasz 
 

Nem készül környezeti hatástanulmány Szabadka város és Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa község 2017–2027. évi regionális hulladékgazdálkodási tervéhez (a 
továbbiakban: regionális terv), melyet Szabadka város, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa 
és Törökkanizsa községek esetében meghozott regionális hulladékgazdálkodási Terv kidolgozásáról szóló 
határozat alapján készítenek el, melynek száma IV-22/2016. 2016. 12. 28. keltezéssel, a mellékelt 
szöveggel, és mely szerves részét képezi e határozatnak.  

 
2. szakasz 

 
A határozat, mely szerint Szabadka város, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és 

Törökkanizsa község 2017-2027. évi regionális hulladékgazdálkodási tervhez nem készül környezeti 
hatástanulmány, a jelentős környezeti hatások lehetőségének megállapítására szolgáló mércék alapján került 
meghozatalra, s e döntés elválaszthatatlan részét alkotja, s mely értelmében: 

- A célok és tevékenységek a regionális tervben megfogalmazott közös célok a környezetszennyezés 
és területleromlás csökkentése érdekében kifejtett hulladékgazdálkodás fenntartható rendszerének 
fejlesztését jelentik, így a regionális terv megvalósítása előnyösen fog kihatni minden egyes 
környezeti tényezőre, 

- A regionális terv által meghatározott intézkedések és tevékenységek azon intézkedések 
végrehajtását jelentik, amelyeket előzőleg megvitattak és meghatároztak az alábbi ügyiratokban: 

o Hulladékgazdálkodási stratégia a 2010-2019. évi időszakot illetően, 
o Előzetes megvalósíthatósági tanulmány és Megvalósíthatósági tanulmány, melyekkel 

kapcsolatban biztosított az Állami Felülvizsgálati Bizottság jóváhagyása a műszaki 
ügyiratok szakvizsgálatát illetően.  

- A Terv minden más a Régióra vonatkozó tervvel és programmal összhangban került kidolgozásra, 
azaz:  

o Vajdaság Autonóm Tartomány regionális területrendezési tervével,  
o Szabadka város és a Régió községeinek területrendezési terveivel, 
o A szabadkai Regionális hulladéklerakó komplexum részletes szabályozási tervével 

összhangban.  
- A Terv végrehajtása során esetlegesen fellépő környezeti hatásokat megvitatták és bemutatták az 

alábbi ügyiratokban: 
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o Vajdaság Autonóm Tartományának regionális területrendezési tervének környezeti 
hatásának stratégiai értékelésében, 

o a Régió helyi önkormányzati egységeinek területrendezési terveinek környezeti hatásának 
stratégiai értékelésében, 

o a szabadkai Regionális hulladéklerakó komplexum környezeti hatásának stratégiai 
értékelésében,  

o a szabadkai Regionális hulladéklerakó komplexum környezeti hatástanulmányában,  
o a topolyai átrakóállomás környezeti hatástanulmányában, 
o a magyarkanizsai átrakóállomás környezeti hatástanulmányában, 
o a zentai átrakóállomás környezeti hatástanulmányában. 

- A Regionális terv összhangban van a Szerb Köztársaság minden előírásával és törvénytől 
alacsonyabb rangú aktusával, valamint az EU utasításaival. 

 
3. szakasz 

 
Ez a döntés a Szabadka város Hivatalos Lapjában, Topolya Község Hivatalos Lapjában, Zenta 

Község Hivatalos Lapjában, Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában, Csóka Község Hivatalos Lapjában, 
Törökkanizsa Község Hivatalos Lapjában és Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 
nyolcadik napon lép hatályba. 

 
Indoklás 

 
A szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. a települési szilárdhulladékot kezelő régió 

létrehozásával kapcsolatban Szabadka város, Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes és Csóka község 
között aláírt együttműködési megállapodás, valamint a települési szilárdhulladékkal gazdálkodó régió 
létrehozásával kapcsolatos együttműködési megállapodás Szabadka város és Topolya, Zenta, 
Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa község között aláírt módosítása és kiegészítése alapján 
illetékes a regionális terv kidolgozására.  

A regionális hulladékgazdálkodási terv a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 35/09., 88/10. és 14/2016. sz.) és a 2010–2019. évi időszakra szóló 
hulladékgazdálkodási stratégiával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 29/10. sz.) összhangban készült el. 

Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Csóka, Kishegyes és Törökkanizsa község 
hulladékgazdálkodási körzetet alkot, és fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása érdekében a 
hulladékkal közösen gazdálkodnak. 

A regionális hulladékgazdálkodási terv célja, hogy meghatározza Szabadka város és Topolya, 
Zenta, Magyarkanizsa, Csóka, Kishegyes és Törökkanizsa község hulladékgazdálkodási céljait 10 éves 
időszakra, azaz 2017-2027. időszakot illetően. 

 
A regionális terv az alábbiakat tartalmazza:  
 

1) a Régió területén keletkező összes hulladék várható fajtáit, mennyiségét és eredetét;  
2) a hasznosítandó vagy a terv által felölelt területen elhelyezendő hulladék várható fajtáját, mennyiségét 

és eredetét; 
3) a más helyi önkormányzati egységekből befogadandó hulladékok várható fajtáit, mennyiségét és 

eredetét;  
4) a más helyi önkormányzati egységekbe elszállítandó hulladékok várható fajtáit, mennyiségét és eredetét; 
5) a terv által felölelt körzetben a hulladék újrahasznosítása és visszaforgatása tekintetében megvalósítandó 

célokat; 
6) a háztartási hulladékok begyűjtésének programját;  
7) a háztartási veszélyes hulladékok begyűjtésének programját;  
8) a kereskedelmi hulladék begyűjtésének programját;  
9) az ipari hulladékkal való gazdálkodás programját;  
10) a települési hulladék összetevőinek újrahasznosítására és visszaforgatására vonatkozó programot;  
11) a települési hulladékba kerülő biológiailag lebomló és csomagolási hulladék mennyiségének 

csökkentését célzó programot;  
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12) a hulladékgazdálkodás közvéleményben való tudatosításának programját;  
13) a hulladékgyűjtőművek helyét, a hulladék kezelését és elhelyezését; 
14) a tervben föl nem ölelt hulladék mozgásának megakadályozására irányuló intézkedéseket és a rendkívüli 

helyzetekben keletkező hulladék kezelését taglaló intézkedéseket;  
15) a rendezetlen lerakók fölszámolásának intézkedéseit; 
16) a tervezett tevékenységek és intézkedések felügyeletét és nyomon követését; 
17) a tervezett tevékenységek költségeinek és pénzforrásainak becslését; 
18) két vagy több helyi önkormányzati egység együttműködésének lehetőségeit; 
19) a tervezett intézkedések és tevékenységek végrehajtásának határidejét;  
20) a hatékony hulladékgazdálkodást elősegítő egyéb adatokat, célokat és intézkedéseket. 
 

A regionális tervben megfogalmazott közös célok a regionális tervben megfogalmazott közös célok 
a környezetszennyezés és területleromlás csökkentése érdekében kifejtett hulladékgazdálkodás fenntartható 
rendszerének fejlesztését jelentik, így a regionális terv megvalósítása előnyösen fog kihatni minden egyes 
környezeti tényezőre. 

A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer keretében a leglényegesebb építmények a békovai 2635 
számú földrészleten létesülő regionális lerakó építményegyüttese körében kapnak helyet, amelyre környezeti 
hatástanulmánnyal ellátott részletes szabályozási Terv készült. 

Továbbá a Regionális terv végrehajtásának alapinfrastruktúráját képezik a topolyai, kanizsai és 
zentai átrakóállomások a hulladékgyűjtő központokkal együtt, amelyekkel kapcsolatban környezeti 
hatástanulmányt dolgoztak ki.   

A fentieket, valamint jelentős hatások lehetséges jellemzőit meghatározó mércéket szem előtt tartva 
az állapítható meg, hogy a regionális tervhez nem dolgoznak ki környezeti hatástanulmányt. 

A környezeti hatások stratégiai mérlegeléséről szóló törvény 9. szakasza értelmében a környezeti 
hatástanulmány kidolgozásáról vagy ki nem dolgozásáról szóló döntést – a környezetvédelmi ügyekben 
hatáskörrel rendelkező szervtől és egyéb érintett szervektől és szervezetektől előzetesen beszerzett 
véleményezés alapján – a terv és a program előkészítésében illetékes szerv hozza meg. 
 A fentiek alapján a rendelkező részben írt döntés született. 

 
Kikity Andrea s.k.  
megbízott igazgató 

 
 
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” д.о.о. Суботица  
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft. Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” d.o.o. Subotica 
SZABADKA 
Szám: IV-22/2016 
Kelt: 2016. 12. 28. 
 
 
 A gazdasági társaságokról szóló törvény 224. szakasza, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 12. 
szakasza, a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapítási szerződésének 24. szakasza és a községek 
szilárd hulladékgazdálkodási régió létrehozásáról szóló együttműködési megállapodásának 6. szakasza 
alapján a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 
megbízott igazgatója meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRÓL  

Szabadka Város, valamint Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa 
községek részére 

 
 Megkezdjük a regionális hulladékgazdálkodási terv kidolgozását Szabadka Város, valamint 
Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek részére a 2017-2027-es 
időszakra vonatkozóan (a továbbiakban: regionális terv).  
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 A regionális terv az alábbiakat tartalmazza: a Szabadka Város, valamint Zenta, Magyarkanizsa, 
Csóka, Kishegyes, Topolya és Törökkanizsa községek területén lévő összes hulladék várt fajtáját, 
mennyiségét és eredetét; a regionális terv által lefedett terület keretében hasznosítandó vagy tárolandó 
hulladék várt fajtáját, mennyiségét és eredetét; a Szabadka Város és a megállapodásban részt vevő községek 
között átvételre, illetve elszállításra kerülő hulladék várt fajtáját, mennyiségét és eredetét; a hulladék 
újrafelhasználása és újrahasznosítása tekintetében megvalósítandó célokat a regionális terv által lefedett 
területen; valamint a hatékony hulladékgazdálkodás szempontjából jelentős egyéb adatokat, célokat és 
intézkedéseket, melyeket a hulladékgazdálkodási törvény előirányoz. 
 A regionális tervet Vajdaság Autonóm Tartomány illetékes szerve jóváhagyásának beszerzését 
követően elfogadásra megküldjük Szabadka Város, valamint Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa község képviselő-testületének.  
 

Indoklás 
 

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény megállapítja, hogy két vagy több helyi önkormányzati 
egység képviselő-testülete, melyek területén összesen legalább 250.000 lakos él, regionális 
hulladékgazdálkodási tervet hoz, a minisztérium jóváhagyása szerint, illetve az autonóm tartomány 
területére vonatkozóan az autonóm tartomány illetékes szervének jóváhagyása szerint, mely tervvel a 
hulladékgazdálkodási stratégiával összhangban meghatározzák a közös célokat a hulladékgazdálkodás 
területén, 10 éves időtartamra vonatkozóan.  

A községek szilárd hulladékgazdálkodási régió létrehozásáról szóló együttműködési 
megállapodásának 6. szakaszával összhangban a regionális terv előkészületeit a regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének megvalósításában illetékes regionális vállalat végzi, melyet a 
megállapodás aláírói alapítottak.  

Szabadka Városi Képviselő-testülete, valamint Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa 
és Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete 2007-ben elfogadta a regionális hulladékgazdálkodási tervet a 
2007-2017-es időszakra vonatkozóan.  

Mivel 2017-ben lejár az az időszak, melyre az előzőleg kidolgozott regionális terv vonatkozik, 
megkezdjük a 2017-2027-es időszakra vonatkozó regionális hulladékgazdálkodási terv kidolgozását.  
 

Kikity Andrea s.k. 
megbízott igazgató  

 
 
144. 

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 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 2014/10., 2016/9. és 
2017/12. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2017. 09. 05-én meghozza az alábbi 

 
HATÁROZATOT 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI KÖZÚTI 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRE ÉRKEZETT LEGKEDVEZŐBB 

AJÁNLAT MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  
 

EZENNEL MEGVÁLASZTJUK legkedvezőbb ajánlatként a BEČEJPREVOZ Kft., Óbecse, 
Danilo Kiš u. 10. sz. alatti cég 344-34/2017-V-2. számú, 2017. 09. 01-i ajánlatát, a Topolya község városi 
és peremvárosi területén való menetrend szerinti közúti személyszállítás ellátásának odaítélésére vonatkozó, 
344-34/2017-V. számú, 2017. 08. 16-i nyilvános pályázat alapján.  
 

Indoklás 
 

 Topolya község mint megrendelő 2017. 08. 16-án kiírta a Topolya község városi és peremvárosi 
területén való menetrend szerinti közúti személyszállítás ellátásának odaítélésére vonatkozó, 344-34/2017-
V. számú, 2017. 08. 16-i nyilvános pályázatot, mely megjelent Topolya község honlapján 
(www.btopola.org.rs), Topolya Község Hivatalos Lapjában és a Községi Közigazgatási Hivatal 
hirdetőtábláján. 
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Topolya községi elnökének 02-21/2017-V. számú, 2017. 02. 27-i végzése által megalakult a 
menetrend szerinti közúti személyszállítás ellátásának odaítélésére meghirdetett nyilvános pályázat 
eljárásának lebonyolításával megbízott bizottság. 

Az ajánlatok benyújtására szabott határidő leteltéig a megrendelő címére két ajánlat érkezett, 
mégpedig:   

• BEČEJPREVOZ Kft., Óbecse, Danilo Kiš u. 10. és 
• SAOBRAĆAJ ŽABALJ Kft., Zsablya, Szent Miklós u. 36-38. 
Az ajánlatok felbontására vonatkozó eljárást a Topolya község területén való közúti személyszállításról 

szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/9., 2012/10., 2014/10., 2016/9. és 2017/12. szám) 
összhangban folytatták le, s a bizottság elkészítette az ajánlatok felbontásáról szóló jegyzőkönyvet 2017. 09. 
1-jén.  

• A bizottság megállapította, hogy a beérkezett ajánlatok közül a BEČEJPREVOZ Kft, Óbecse, Danilo 
Kiš u. 10. sz. alatti cégtől érkezett ajánlat időben érkezett, teljes és kifogástalan volt, míg a 
SAOBRAĆAJ ŽABALJ Kft., Zsablya, Szent Miklós u. 36-38. sz. alatti cégtől érkezett ajánlat időben 
érkezett, de hiányos volt.  
A bizottság megvitatta a BEČEJPREVOZ Kft, Óbecse, Danilo Kiš u. 10. sz. alatti cég ajánlatát és 

lebonyolította ennek osztályzását, a pályázati iratanyag által tartalmazott, ajánlatok osztályzására vonatkozó 
feltételek alapján, melyek segítségével megállapítható a legkedvezőbb ajánlat, s e bizottság megállapította, 
hogy a tárgyalt ajánlat biztosítja a Topolya község területén való városi és peremvárosi közúti 
személyszállítás legminőségesebb, legészszerűbb és leggazdaságosabb ellátását. 
 Tekintettel az elmondottakra, a rendelkező részben foglalt döntés született.  
 A határozat végleges, s ezt eljuttatják a nyilvános pályázat minden résztvevőjének nyolc napon 
belül, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.    
 A legkedvezőbb ajánlat tevője köteles a határozat vételétől számított nyolc (8) napon belül 
hozzálátni a szerződés megkötéséhez, melyet Topolya község nevében a községi elnök köt meg. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 344-34/2017-V-4 
Kelt: 2017. 09. 05. 
Topolya  

Kislinder Gábor s.k. 
KÖZSÉGI ELNÖK 

 
145. 

Topolya község statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 
2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2016/19. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2017. 09. 05-én meghozta az 
alábbi 
 

VÉGZÉST 
 

A SZERB KÖZTÁRSASÁG HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉGEI 2017. ÉVI 
NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEINEK TÁRSTÁMOGATÁSÁRA SZÁNT VISSZA NEM 
TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ 2017. ÉVI NYILVÁNOS FELHÍVÁS 

ÁLTAL ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A népesedéspolitikai intézkedések társtámogatására irányuló vissza nem térítendő eszközöket, 
melyek a helyi önkormányzati egységek népesedéspolitikai intézkedéseinek társtámogatására irányuló 
eszközök jóváhagyásáról szóló, 401-01-111/2017-01 számú, 2017. 06. 12-én kelt határozat által kerültek 
jóváhagyásra, a kabinet részéről 4.815.930 dinár és a község részéről 884.070,00 dinár összértékben, a 
következő módon kerülnek elosztásra: 
 

 A gyermeknevelés gazdasági költségeinek enyhítésére és a helyi önkormányzat aktivizálására 
irányuló intézkedések keretében:  
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1) Az első, második, harmadik és negyedik gyermek utáni szülői pótlékra Topolya községben, ami 
az első gyermek esetében 20.000,00 dinár, a második, harmadik és negyedik gyermek esetében 
pedig 10.000,00 dinár.  
Az említett rendeltetésre irányuló eszközöket 2.500.000,00 dinár összegben a Szerb Köztársaság 
helyi önkormányzati egységei 2017. évi népesedéspolitikai intézkedéseinek társtámogatásáról 
szóló szerződésben foglalt határidőig kell felhasználni.  

2) Multidiszciplináris szakmai csapat alakítása a gyerekek korai fejlődésének figyelemmel 
kísérésére, detekcióval, diagnosztizálással, tanácsadással, kezeléssel, valamint a különleges 
igényű gyerekek és családok támogatásával (a csapat működési költségei és egy szakember – 
gyógypedagógus alkalmazása 6 hónapos időtartamban).  
Az említett rendeltetésre irányuló eszközök összértéke 600.000,00 dinár, amiből 450.000,00 
dinárt szánnak a gyógypedagógus 6 hónapos alkalmazására és 150.000,00 dinárt a 
multidiszciplináris szakmai csapat működésére.  

 A lakossági oktatás intézkedéseinek keretében: 
3) A terhes nők támogatására a terhesség első trimeszterében történő prenatális szűrés 

finanszírozásán keresztül (double teszt – laboratóriumi lelet (vér és genetika)) és 
ultrahangvizsgálat a várandós nők számára egy évig. Az említett rendeltetésekre irányuló 
eszközök összege 900.000,00 dinár.  

4) A várandós nők iskolájára. Az említett rendeltetésre irányuló eszközök összege 1.200.000,00 
dinár.  

5) A szüléselőkészítő-szoba felszerelésére – otthoni körülmények közötti szülés a szülészeten – 
Mint otthon. Az említett rendeltetésre szánt eszközök összege 300.000,00 dinár.  

A serdülők reproduktív egészségének népszerűsítési intézkedése keretében: 
6) A fiatalok tanácsadó központjára. Az említett rendeltetésre szánt eszközök összege 200.000,00 

dinár. 
 

A jóváhagyott eszközök Topolya 2017. évi községi költségvetéséről szóló határozat külön részében 
kerülnek megtervezésre, a 4. rész – Községi Közigazgatás, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 11. 
program: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM, 0901-P2. projekt – A helyi önkormányzati egység 
népesedéspolitikai intézkedései, 423., 425., 464., 472. és 512. gazdasági besorolás, a 176.1. és a 176.7. 
közötti helyrendeken.   
 

II. 
 

 Az e végzés I. pontjának 1. bekezdésében említett eszközök az alábbiak szerint kerülnek elosztásra:  
 

Cél: Összeg dinárban kifejezve: 
1. Szülői pótlék 2.500.000,00 
2. Szakmai csapat és gyógypedagógus 600.000,00 
3. A várandós nők támogatása 900.000,00 
4. Várandós nők iskolája 1.200.000,00 
5. Szüléselőkészítő-szoba felszerelése 300.000,00 
6. Fiatalok tanácsadó központja 200.000,00 

ÖSSZESEN: 5.700.000,00 
 

III. 
 

 Az e végzés II. pontjában említett eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, s kizárólag a 
programtevékenységekre lehet felhasználni Topolya község területén.  
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IV. 
 

 Az e végzés II. pontjának 2) pontjában említett eszközök egy részét, 450.000,00 dinár összegben a 
Bambi IEI-nek utaljuk át az alábbi folyószámlára: 
 

Elnevezés: 
 

Bambi IEI 

Számlaszám: 
 

840-253661-13 
 
 Az e végzés II. pontjának 4) pontjában említett eszközöket a Dr. Hadzsy János Egészségháznak 
utaljuk át, az elvégzendő szolgáltatások megvalósításának dinamikája szerint, az alábbi folyószámlára: 
 

Elnevezés: 
 

Dr. Hadzsy János Egészségház 

Számlaszám: 
 

840-7761-28 
 

V. 
 

 Az eszközök kedvezményezettjei legkésőbb 2017. 12. 10-ig kötelesek jelentést küldeni a Községi 
Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztályának az átutalt eszközök felhasználásáról.  
 

VI. 
 

 Ezennel meghagyjuk a Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztályának, hogy az eszközök 
átutalásának dinamikáját hangolja össze a megállapított tevékenységekkel.  
 

VII. 
 

 E végzés meghozatala napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 9-7/2017-V 
Kelt: 2017. 09. 05. 
Topolya 

Kislinder Gábor s.k. 
községi elnök 

 
146. 

Az egészségvédelemről szóló törvény 219. szakaszának 4. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 2005/107, 2009/72, 2010/88, 2010/99, 2011/57, 2012/119, 2013/45., 2014/93., 2015/96. és 
2015/106. szám) és Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 
2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya községi elnöke meghozza az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEKEN KÍVÜL ELHUNYTAK ELHALÁLOZÁSI OKÁNAK 

ÉS IDEJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁT ÉS A HALOTTI BIZONYÍTVÁNY KIBOCSÁTÁSÁT 
VÉGZŐ ORVOSOK KIJELÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. Szakasz 
 

Az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak elhalálozási okának és idejének megállapítását és a halotti 
bizonyítvány kibocsátását végző orvosok kijelöléséről szóló végzésben (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2015/6. szám és a végzés 51-2/2017. számú, 2017. 02. 08-án kelt módosítása) az 1. szakaszban az utolsó 
alpont után a következő szöveget adjuk hozzá: 
 

- dr. Kostić Aleksandar 
- dr. Hallgató Tünde 
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2. Szakasz 

 
 E végzés meghozatala napjával lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI ELNÖKE 
Szám: 51-5/2017 
Kelt: 2017. 09. 05. 
Topolya 

Kislinder Gábor s.k. 
községi elnök 

 
147. 

A Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek 2018. évi bérbevételi előjogának 
bizonyítását illető, 320-54/2017-I számú, 2017. 06. 12-i keltezésű nyilvános felhívásban, mely Topolya 
Község Hivatalos Lapjának 2017/11. számában jelent meg, a szövegnek az állami tulajdonban lévő földek 
bérbeadási és használatra bocsátási feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 
2016/17. szám) való összeegyeztetése céljából szükség van a technikai hiba kijavítására, ezért végrehajtjuk 
az alábbi 
 

HELYESBÍTÉST 
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI TULAJDONÚ  

FÖLDEK 2018. ÉVI BÉRBEVÉTELI ELŐJOGÁNAK  
BIZONYÍTÁSÁT ILLETŐ  

NYILVÁNOS FELHÍVÁSBAN 
 

I. 
 

 A Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek 2018. évi bérbevételi előjogának 
bizonyítását illető, 320-54/2017-I számú, 2017. 06. 12-i keltezésű nyilvános felhívásban, mely Topolya 
Község Hivatalos Lapjának 2017/11. számában jelent meg, az alábbi helyesbítést hajtjuk végre: 
 A II. részben, a 3. pontban az a) pont alatt „a törzskönyvezési rendszer keretében bejegyzett 
földműves gazdaságok részére” szöveg helyett az alábbi szöveg kell, hogy álljon: „a törzskönyvezési 
rendszerben lévő állatok részére”, a b) pont alatt pedig „a törzskönyvezési rendszer keretébe nem tartozó, 
bejegyzett földműves gazdaságok részére” helyett az alábbi szöveg kell, hogy álljon: „a törzskönyvezési 
rendszerbe nem tartozó állatok részére”.  
 

II. 
 

 A helyesbítés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
 

A Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek  
védelmének, rendezésének és használatának 2017. évi terve  

elkészítésével megbízott Bizottság 
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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 

   
143. Határozat arról, hogy nem készül környezeti hatástanulmány Szabadka város, 

Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa község 2017-
2027. évi regionális hulladékgazdálkodási tervéhez 839 

   
144. Határozat a Topolya község területén való városi és peremvárosi közúti 

személyszállítás ellátásának odaítélésére érkezett legkedvezőbb ajánlat 
megválasztásáról 842 

   
145. Végzés a Szerb Köztársaság helyi önkormányzati egységei 2017. évi 

népesedéspolitikai intézkedéseinek társtámogatására szánt vissza nem térítendő 
eszközök odaítélésére vonatkozó 2017. évi nyilvános felhívás által odaítélt 
eszközök elosztásáról 843 

   
146. Végzés az egészségügyi létesítményeken kívül elhunytak elhalálozási okának és 

idejének megállapítását és a halotti bizonyítvány kibocsátását végző orvosok 
kijelöléséről szóló végzés kiegészítéséről 845 

   
147. Helyesbítés a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek 2018. évi 

bérbevételi előjogának bizonyítását illető nyilvános felhívásban 846 
   


