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231. 
A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) és Njegoševo Helyi 
Közösség Alapszabálya 35. és 36. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/12., 2013/13. és 
2017/22. szám) alapján Njegoševo Helyi Közösség Tanácsa 2017. 10. 23-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A NJEGOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ  

BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Njegoševo Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), 4 éves mandátumra az alábbi személyeket nevezzük ki: 

 
 1. Jelena Popović, njegoševói lakos, elnök 
 2. Fima Janjić, njegoševói lakos, tag 
 3. Justina Vrečić, njegoševói lakos, tag 
   
  

II. 
 

 A Bizottság: 
- gondoskodik a választás törvényes lebonyolításáról, 
- kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi ezek tagságát, 
- utasítást ad a szavazatszedő bizottságoknak a választás lebonyolításáról, 
- technikai előkészületeket szervez a választás lebonyolítása céljából, 
- előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja, hogy a jelöltek jelöléseit a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 

határozattal és a helyi közösség Alapszabályával összhangban állították-e össze, s nyújtották-e be, 
- megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
- megállapítja az egyes szavazóhelyek szavazólapjainak számát, 
- megállapítja a választás eredményét és a szavazatok jelöltenkénti számát, 
- megállapítja és közzéteszi a választás eredményét, 
- egyéb, a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat és Njegoševo Helyi 

Közösség Alapszabálya által megszabott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
valamint a helyi közösség hirdetőtábláján.   
  

Njegoševo Helyi Közösség 
Szám: 90/017 
Kelt: 2017. 10. 23-án 

Matković Vojin s.k. 
a Helyi Közösség 

Tanácsának elnöke 
 
 
232. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) és Kisbelgrád 
Helyi Közösség Alapszabálya 35., 36. és 39. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/12. és 
2017/22. szám) alapján Kisbelgrád Helyi Közösség Tanácsa 2017. 11. 6-i ülésén meghozta az alábbi 
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V É G Z É S T  
 

A KISBELGRÁD HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ  

BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), 4 éves mandátumra az alábbi személyeket nevezzük ki: 

 
 1. Maslikosa Milka, kisbelgrádi lakos, tag 
 2. Tešić Tatjana, kisbelgrádi lakos, tag 
 3. Tešić Gabriela, kisbelgrádi lakos, tag 
   
  

II. 
 

 A Bizottság: 
- gondoskodik a választás törvényes lebonyolításáról, 
- kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi ezek tagságát, 
- utasítást ad a szavazatszedő bizottságoknak a választás lebonyolításáról, 
- technikai előkészületeket szervez a választás lebonyolítása céljából, 
- előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja, hogy a jelöltek jelöléseit a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 

határozattal és a helyi közösség Alapszabályával összhangban állították-e össze, s nyújtották-e be, 
- megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
- megállapítja az egyes szavazóhelyek szavazólapjainak számát, 
- megállapítja a választás eredményét és a szavazatok jelöltenkénti számát, 
- megállapítja és közzéteszi a választás eredményét, 
- egyéb, a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat és Kisbelgrád Helyi 

Közösség Alapszabálya által megszabott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
valamint a helyi közösség hirdetőtábláján.   
  

Kisbelgrád Helyi Közösség 
Szám: 35/2017 
Kelt: 2017. 11. 6-án 

Bobo Vranješ s.k. 
a Helyi Közösség 

Tanácsának elnöke 
 
 
233. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5., 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám), valamint Gunaras 
Helyi Közösség Alapszabálya 36. szakaszának 2. bekezdése alapján, Gunaras Helyi Közösség Tanácsa, a 
2017.11.07-én megtartott ülésén meghozta az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 

A GUNARAS HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSA 
LEBONYOLÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 
 

I. 
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 A Gunaras Helyi Közösség Tanácstagjai választásának lebonyolításával megbízott bizottságba (a 
továbbiakban: Bizottság), az alábbi személyeket nevezzük ki: 
  
 1. VATAI IRMA,     gunarasi lakos  - elnök 
 2. SZLIFKÓ FERENC,      braziliai lakos  - tag 
 3. KÁDÁR MELINDA,    gunarasi lakos  - tag 
 4. FŰZÉRESI ANGÉLA,   bogarasi lakos  - tag 
 5. MÁCSKOVITY NORBERT,   gunarasi lakos  - tag 

 
II. 

 A Bizottság: 
 - gondoskodik a választás lebonyolításának törvényességéről, 
 - kijelöli a szavazatszedő bizottságokat, és kinevezi ezek tagságát,  
 - a választás lebonyolításának eljárását illető utasításokat ad a szavazatszedő bizottságoknak, 
 - megszervezi a választás lebonyolításának technikai előkészületeit, 
 - előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 

- megállapítja, hogy a jelöltek jelöléseit a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 
határozattal és a helyi közösség Alapszabályával összhangban állították-e össze, s nyújtották-e be, 
- megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 

 - megállapítja a szavazócédulák számát az egyes szavazóhelyeket illetően, 
 - megállapítja a szavazás eredményét és minden jelölt szavazatainak számát, 
 - megállapítja és közzéteszi a választás végeredményét,  

- lebonyolítja a Helyi Közösség területére kiírt népszavazást a HK területére kivetendő helyi járulék 
bevezetéséről és  
- egyéb, a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozattal és Gunaras Helyi 
Közösség Alapszabályával meghatározott teendőket is végez. 

     
III. 

 
 E végzés a meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és a 
Helyi Közösség hirdetőtábláján.  
 
GUNARAS 
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
Szám: 289/17 
Kelt: 2017. 11. 07-én 

Csorba Ottó s.k. 
a Helyi Közösség Tanácsának 

elnöke 

 
 
234. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) és Pannónia Helyi 
Közösség Alapszabálya 35. és 36. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13. és 2017/22. szám) 
alapján Pannónia Helyi Közösség Tanácsa 2017. 11. 9-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ  

BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Pannónia Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), 4 éves mandátumra az alábbi személyeket nevezzük ki: 

 
 1. Olivera Radić, pannóniai lakos, elnök 



Број 26. 10.11.2017. СТРАНА   1056. OLDAL 2017.11.10. 26. szám 

  
 
 

 2. Aleksandra Mitrović, pannóniai lakos, tag 
 3. Jadranka Vlahović, pannóniai lakos, tag 

4. Zoran Ivanković, pannóniai lakos, tag 
5. Alisa Parak, pannóniai lakos, tag  

   
  

II. 
 A Bizottság: 

- gondoskodik a választás törvényes lebonyolításáról, 
- kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi ezek tagságát, 
- utasítást ad a szavazatszedő bizottságoknak a választás lebonyolításáról, 
- technikai előkészületeket szervez a választás lebonyolítása céljából, 
- előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja, hogy a jelöltek jelöléseit a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 

határozattal és a helyi közösség Alapszabályával összhangban állították-e össze, s nyújtották-e be, 
- megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
- megállapítja az egyes szavazóhelyek szavazólapjainak számát, 
- megállapítja a választás eredményét és a szavazatok jelöltenkénti számát, 
- megállapítja és közzéteszi a választás eredményét, 
- a választási eredmények megállapításuktól számított 5 napos határidőn belül megjelennek Topolya 

Község Hivatalos Lapjában, 
- egyéb, a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat és Pannónia Helyi 

Közösség Alapszabálya által megszabott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
valamint a helyi közösség hirdetőtábláján.   
  

Pannónia Helyi Közösség 
Szám: 312/17 
Kelt: 2017. 11. 9-én 

Goran Plećaš s.k. 
a Helyi Közösség 

Tanácsának elnöke 
 
 
235. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) és Felsőroglatica 
Helyi Közösség Alapszabálya 34. és 35. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13. és 2017/22. 
szám) alapján Felsőroglatica Helyi Közösség Tanácsa 2017. 11. 9-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ  

BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK, ELNÖKHELYETTESÉNEK  
ÉS TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

A Felsőroglatica Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a 
továbbiakban: Bizottság), 4 éves mandátumra az alábbi személyeket nevezzük ki: 

 
 1. Dragan Žigić, folsőroglaticai lakos, elnök 
 2. Ivana Puškaš, felsőroglaticai lakos, elnökhelyettes 
 3. Vesna Marić, felsőroglaticai lakos, tag 
  

 
II. 
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 A Bizottság: 
- gondoskodik a választás törvényes lebonyolításáról, 
- kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi ezek tagságát, 
- utasítást ad a szavazatszedő bizottságoknak a választás lebonyolításáról, 
- technikai előkészületeket szervez a választás lebonyolítása céljából, 
- előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
- megállapítja, hogy a jelöltek jelöléseit a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 

határozattal és a helyi közösség Alapszabályával összhangban állították-e össze, s nyújtották-e be, 
- megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
- megállapítja az egyes szavazóhelyek szavazólapjainak számát, 
- megállapítja a választás eredményét és a szavazatok jelöltenkénti számát, 
- megállapítja és közzéteszi a választás eredményét, azzal, hogy a választási eredmények 

megállapításuktól számított 5 napos határidőn belül megjelennek Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
- egyéb, a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat és Felsőroglatica Helyi 

Közösség Alapszabálya által megszabott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
valamint a helyi közösség hirdetőtábláján.   
  

Felsőroglatica Helyi Közösség 
Szám: 16/2017 
Kelt: 2017. 11. 9-én 

Branislav Aleksić s.k. 
a Helyi Közösség 

Tanácsának elnöke 
 
 
236. 

A Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat 23. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/5, 2011/5., 2013/6., 2015/18. és 2017/20. szám) és Pobeda Helyi 
Közösség Alapszabálya 35. és 36. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13. és 2017/23. szám) 
alapján Pobeda Helyi Közösség Tanácsa 2017. 11. 9-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  
 

A POBEDA HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAINAK  
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ  

BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Pobeda Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító Bizottságba (a továbbiakban: 
Bizottság), 4 éves mandátumra az alábbi személyeket nevezzük ki: 

 
 1. Jerkan Gojko, svetićevói lakos, elnök 
 2. Mesaroš Helena, pobedai lakos, tag 
 3. Klebecskó Rozália, pobedai lakos, tag 
  

II. 
 

 A Bizottság: 
- gondoskodik a választás törvényes lebonyolításáról, 
- kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi ezek tagságát, 
- utasítást ad a szavazatszedő bizottságoknak a választás lebonyolításáról, 
- technikai előkészületeket szervez a választás lebonyolítása céljából, 
 
 
 
- előírja a választás lebonyolításához szükséges űrlapokat, 
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- megállapítja, hogy a jelöltek jelöléseit a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló 
határozattal és a helyi közösség Alapszabályával összhangban állították-e össze, s nyújtották-e be, 

- megállapítja és kihirdeti a jelöltlistákat, 
- megállapítja az egyes szavazóhelyek szavazólapjainak számát, 
- megállapítja a választás eredményét és a szavazatok jelöltenkénti számát, 
- megállapítja és közzéteszi a választás eredményét, 
- a választási eredmények megállapításuktól számított 5 napos határidőn belül megjelennek Topolya 

Község Hivatalos Lapjában, 
- egyéb, a Topolya község területén levő helyi közösségekről szóló határozat és Pobeda Helyi 

Közösség Alapszabálya által megszabott teendőket is ellát. 
 

III. 
 

 E végzés meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, 
valamint a helyi közösség hirdetőtábláján.   
  

Pobeda Helyi Közösség 
Szám: 423 
Kelt: 2017. 11. 9-én 

Víkor László s.k. 
a Helyi Közösség 

Tanácsának elnöke 
 
 
 
237. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakaszának 1. bekezdése 5) pontja (SZK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129., 2014/83.- más. törv. és 2016/101.-más törv. szám), Topolya község Statútuma 68. 
szakaszának 1. bekezdése 8) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. 
és 2014/12. szám) és az építési telekről szóló határozat 11. szakaszának 4. bekezdése (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám) alapján Topolya községi elnöke 2017. november 8-án meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
AZ ÉPÍTÉSI TELEKKEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

 Ezennel megalakítjuk az építési telekkel foglalkozó bizottságot (a továbbiakban: bizottság), 
melynek tagságába az alábbi személyeket nevezzük ki: 

1. Szedlár Péter, okl. jogász – elnök, 
2. Balanyi János, okl. földmérő mérnök – elnökhelyettes, 
3. Dejan Jerković, okl. közgazdász – tag, 
4. Radomir Kuzmanović, okl. közgazdász – helyettes tag, 
5. Kiskároly Zoltán, okl. műépítész mérnök – tag, 
6. Pásti Róbert, okl. építészmérnök – helyettes tag, 
7. Ivanics Zoltán, okl. közgazdász - tag, 
8. Miklós Kornélia, okl. építészmérnök – helyettes tag. 

 
A bizottság ügyintéző titkári teendőit a Községi Közigazgatási Hivatal vagyonjogi teendőkkel 

foglalkozó részlegének vezetője, Olivera Nenadić okl. jogász látja el.  
 

II. 
 A bizottságot négyéves (4) mandátumra nevezzük ki.  
 

III. 
 A bizottság feladata, hogy lefolytassa az építési telekkel való rendelkezés, illetve beszerzésének 
eljárását, elkészítse az elidegenítésre vonatkozó nyilvános hirdetést, elkészítse a jegyzőkönyvet és a 
végzésjavaslatot a rendelkezésről, illetve a beszerzésről, melyet döntéshozatal céljából megküld az illetékes 
szervnek, valamint minden egyéb teendő a tervezésről és építésről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos 
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Közlönye, 09/72., 09/81. – jav., 10/64.-AB határozat, 11/24., 12/121., 13/43.-AB határozat, 13/50.-AB 
határozat, 13/98.-AB határozat, 14/132. és 14/145. szám) és az építési telekről szóló határozattal (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám) összhangban.  
 A bizottság számára a szakmai és adminisztratív teendőket Topolya Telekrendezési, 
Településtervezési és -rendezési Közvállalata végzi. 
 

IV. 
 Az e végzés III. pontjában szereplő teendők végzése után az elnök, az elnökhelyettes és a tagok, 
valamint azok helyettesei és az ügyintéző titkár jogosult térítésre, oly módon és összegben, melyet a községi 
elnök aktusa által megállapít.  
 

V. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI ELNÖKE 
Szám: 02-190/2017-V 
Kelt: 2017. 11. 8-án 
Topolya  

Kislinder Gábor s.k. 
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. 

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
231. Végzés a Njegoševo Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító 

bizottság tagjainak kinevezéséről 1053 
   

232. Végzés a Kisbelgrád Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító 
bizottság tagjainak kinevezéséről 1053 

   
233. Végzés a Gunaras Helyi Közösség tanácstagjai választása lebonyolításával 

megbízott bizottság elnökének és tagságának kinevezéséről 1054 
   

234. Végzés a Pannónia Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító 
bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről 1055 

   
235. Végzés a Felsőroglatica Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító 

bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjának kinevezéséről 1056 
   

236. Végzés a Pobeda Helyi Közösség tanácstagjainak választását lebonyolító bizottság 
elnökének és tagjainak kinevezéséről 1057 

   
237. Végzés az építési telekkel foglalkozó bizottság megalakításáról 1058 


