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20. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és ugyanezen 

szakasz 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és2011/54. szám) és Topolya község 

Statútuma 42.szakaszának 7. és 31.pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 

2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2018. március 22-i ülésén 

meghozta az alábbi 

 
Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐI 

MANDÁTUMA MEGSZŰNTÉNEK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 

I. 

Ezennel megállapítjuk, hogy Horvát Zsolt, Topolya, Kozara u. 14. sz. alatti lakos Topolya Községi 

Képviselő-testületében betöltött képviselői mandátuma, 2018. 03. 22-i hatállyal, írásos lemondás miatt 

megszűnt. 

 

II. 

E záróhatározat ellen folyamodványnak helye van, a Belgrádi Igazgatási Bíróságnál, mégpedig ezen 

Záróhatározat meghozatalától számított 48 órás határidőn belül.  

 

III. 

E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-20/2018-V Saša Srdić, s.k.  

Kelt: 2018. 03. 22-én a Községi Képviselő-testület  

Topolya elnöke 

 

 

21. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1, 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, Topolya Községi Választási Bizottsága Topolya 

Községi Képviselő-testületéhez benyújtja az alábbi 

 

J E L E N T É S T  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

KÉPVISELŐI MANDÁTUMAINAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL  

 

I. 

2016. 06. 09-én megerősítették Topolya Községi Képviselő-testülete 41 képviselői mandátumát, 

melyeket a Topolya Községi Képviselő-testületébe való, 2016. 04. 24-én tartott képviselő-választás és a 

2016. 05. 01-jén a 9-es számú szavazóhelyen megismételt választások lebonyolításáról szóló Jelentésben 

tüntettünk fel, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának rendelkezéseiből kiindulván.  

 
II. 

 Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. 12. 28-i ülésén megállapítást nyert az alábbi képviselők 
mandátumának megszűnése a Községi Képviselő-testületben: 

- Plećaš Goran, fodrász, Pannónia, Charles de Gaulle u. 17. sz., lemondás miatt, és 
- Tomik Nimród, történész, Topolya, Észak u. 7. sz., lemondás miatt. 

 
III. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, amennyiben a képviselő mandátuma a 
megválasztásakor megszabott megbízatási idő letelte előtt szűnne meg, e mandátumot az illető képviselő 
nevét tartalmazó jelöltlista soron következő jelöltjének ítélik oda. 
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IV. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1, 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási Bizottsága 2018. 

január 18-án mandátumot ítélt oda az alábbi jelölt részére:  

- Beko Đorđe mesterfokozatú környezetvédő, Topolya, Ibar u. 4. sz. alatti lakosnak, aki az 

Aleksandar Vučić – Szerbia győzedelmeskedik koalíció jelöltlistáján szerepel, 22. sorszám alatt. 

 Topolya Községi Választási Bizottsága 2018. január 18-án megállapította, hogy Sípos Hajnalka 

reklám- és marketingmenedzser, Zentagunaras, Tornyosi út 70. sz. alatti lakos, írásbeli nyilatkozatot tett a 

bizottság tagjai előtt arról, hogy nem fogadja el Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselői 

mandátumát. A jelölt a Vajdasági Magyar Szövetség – Vajdasági Magyar Demokrata Párt – Pásztor István 

koalíció jelöltlistáján szerepel, 23. sorszám alatt. 

 Topolya Községi Választási Bizottsága úgy határozott, a mandátumot az ugyanezen a listán szereplő 

soron következő első jelölt számára ítélik oda, akinek eddig nem ítéltek oda mandátumot. 

 A következő jelölt ezen a jelöltlistán, akinek nem ítéltek oda képviselői mandátumot Zsulyevics 

Zsolt üzemi elektrotechnikus, Pacsér, Petőfi brigádok u. 10. sz. alatti lakos, aki 2018. 01. 25-én írásbeli 

nyilatkozatot tett arról, hogy nem fogadja el Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselői mandátumát. 

A jelölt a Vajdasági Magyar Szövetség – Vajdasági Magyar Demokrata Párt – Pásztor István koalíció 

jelöltlistáján szerepel, 24. sorszám alatt. 

Topolya Községi Választási Bizottsága úgy határozott, a mandátumot az ugyanezen a listán szereplő 

soron következő első jelölt számára ítélik oda, akinek eddig nem ítéltek oda mandátumot. 

A következő jelölt ezen a jelöltlistán, akinek nem ítéltek oda képviselői mandátumot Szungyi 

Boglárka mezőgazdasági technikus, Bajsa, Malom út 12. sz. alatti lakos, aki 2018. 01. 26-án írásbeli 

nyilatkozatot tett a bizottság tagjai előtt arról, hogy nem fogadja el Topolya Községi Képviselő-testülete új 

képviselői mandátumát. A jelölt a Vajdasági Magyar Szövetség – Vajdasági Magyar Demokrata Párt – 

Pásztor István koalíció jelöltlistáján szerepel, 27. sorszám alatt. 

Topolya Községi Választási Bizottsága úgy határozott, a mandátumot az ugyanezen a listán szereplő 

soron következő első jelölt számára ítélik oda, akinek eddig nem ítéltek oda mandátumot. 

A következő jelölt ezen a jelöltlistán, akinek nem ítéltek oda képviselői mandátumot Beredić Lajos 

okl. agronómus mérnök, Bácskossuthfalva, Pacséri út 57. sz. alatti lakos, aki 2018. 02. 07-én írásbeli 

nyilatkozatot tett a bizottság tagjai előtt arról, hogy nem fogadja el Topolya Községi Képviselő-testülete új 

képviselői mandátumát. A jelölt a Vajdasági Magyar Szövetség – Vajdasági Magyar Demokrata Párt – 

Pásztor István koalíció jelöltlistáján szerepel, 28. sorszám alatt. 

Topolya Községi Választási Bizottsága úgy határozott, a mandátumot az ugyanezen a listán szereplő 

soron következő első jelölt számára ítélik oda, akinek eddig nem ítéltek oda mandátumot. 

 

V. 

 A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 2., 5. és 6. bekezdése (SzK 

Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási Bizottsága 

2018. február 14-én mandátumot ítélt oda az alábbi jelölt részére:  

- Kádár József, nyugdíjas, Bogaras, Testvériség-egység u. 4. sz. alatti lakos, aki a Vajdasági 

Magyar Szövetség – Vajdasági Magyar Demokrata Párt – Pásztor István koalíció jelöltlistáján szerepel, 29. 

sorszám alatt. 

A Községi Választási Bizottság Beko Đorđe és Kádár József új képviselőknek bizonylatot állított 

ki arról, hogy Topolya Községi Képviselő-testületének képviselőivé választották őket a 2016. 04. 24-én 

tartott képviselő-választás és a 2016. 05. 01-jén a 9-es számú szavazóhelyen megismételt választás alapján. 

Az új képviselők mandátuma a megszűnt mandátumú képviselők megbízatásának leteltéig tart. 

A jelöltektől beszereztük a mandátum elfogadását illető jóváhagyást. 

 

VI. 

A képviselő mandátuma a mandátum megerősítésének napjától tart.  

A képviselői mandátum megerősítése a képviselő-választásról szóló bizonylat és az új képviselői 

mandátumok odaítéléséről szóló ezen jelentés alapján történik.   
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VII. 

E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

Községi Választási Bizottság 

 

Szám: 013-8/2018-V 

Kelt: 2018. 02. 14-én 

Nikolovics Elza, s.k. 

a Községi Választási Bizottság 

elnöke 

 

 

22. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 49. szakasza 

(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. 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, annak 2018. március 22-i ülésén meghozta az alábbi  

 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÚJ KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 

I. 

Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének, BEKO ĐORĐE 

mesterfokozatú környezetvédőnek, Topolya, Ibar u. 4. sz. alatti lakosnak a mandátumát, 2018. 03. 22-i 

hatállyal, a megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig.  

 

II. 

E záróhatározat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, e záróhatározat 

meghozatalától számított 48 órán belül.    

 

III. 

E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 013-9/2018-V 

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

    
23. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 49. szakasza 

(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. 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, annak 2018. március 22-i ülésén meghozta az alábbi  

 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÚJ KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 

I. 

Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének, KÁDÁR 

JÓZSEFNEK, nyugdíjas, Bogaras, Testvériség-egység u. 4. sz. alatti lakosnak a mandátumát, 2018. 03. 22-i 

hatállyal, a megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig.  
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II. 

E záróhatározat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, e záróhatározat 

meghozatalától számított 48 órán belül.    

 

III. 

E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 013-10/2018-V 

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

24. 

A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 41. szakaszának 1. 

bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 2010/88., 2015/38. és 2017/113. – másik törvény szám), a 

helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 4. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 

2014/83. – másik törvény és 2016/101. – másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 42. 

szakaszának 5. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. 

szám) alapján, Topolya község Helyi Foglalkoztatási Tanácsának véleményezése mellett, Topolya Községi 

Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG 2018. ÉVI HELYI FOGLALKOZTATÁSI  

CSELEKVÉSI TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL 

 

1. szakasz 

 Ezennel meghozzuk Topolya község 2018. évi Helyi Foglalkoztatási Cselekvési Tervét. 

 

2. szakasz 

 A jelen határozat alkotórészét képezi Topolya község 2018. évi Helyi Foglalkoztatási Cselekvési 

Terve.  
 

3. szakasz 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 

hatályba.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 10-2/2018-V  Srdić Saša s.k.  

Kelt: 2018. 03. 22-én a Községi Képviselő-testület  

Topolya elnöke 

 

 

25. 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64a. szakaszának 4. bekezdése (SZK Hivatalos 

Közlönye, 06/62, 08/65. – másik törvény, 09/41., 2015/112. és 2017/80. szám), a haszonbérleti elsőbbségi 

jog érvényesítésének feltételeiről, módjáról és eljárásáról, a haszonbérleti elsőbbségi jog alapján fizetett 

bérleti díj mértékét megállapító mércékről, valamint a haszonbérleti elsőbbségi jog érvényesítése iránti 

kérelemmel benyújtandó iratanyagról szóló kormányrendelet 15. szakaszának 4. bekezdése (SZK Hivatalos 

Közlönye, 16/105. szám) (a továbbiakban: rendelet), a mezőgazdasági földterület haszonbérleti elsőbbségi 

jogának érvényesítésére irányuló eljárásban a haszonbérlet megvalósítására vonatkozó intézkedések 

javaslatához csatolt beruházási terv 06-00-2/120/2017-14 sz. bizottsági (a továbbiakban: bizottság) 

jóváhagyása és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése 7. pontja (Topolya Község 
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Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-

testülete meghozza az alábbi  

 

 

HATÁROZATOT 

állami tulajdonú mezőgazdasági földterület haszonbérleti elsőbbségi jogáról 

 

 

1. Ezennel bérbe adjuk a VIJA PRODUCT Kft.-nek, törzsszám: 20405805, Csárda 13., Dunacséb, a Topolya 

községben található, 11,8442 ha összterületű állami tulajdonú mezőgazdasági földterületet: 

KK Határrész  

Az 

ingatlanlap 

száma 

A 

kataszteri 

parcella 

száma 

Művelési ág és 

osztály 
Parcellarész  

A parcella 

területe 

(ha) 

Az állami 

hányad 

területe 

(ha) 

ZENTAGUNARAS ĆUPIĆ-DŰLŐ 2832 2172/44 3.oszt. SZÁNTÓ   0,3695 0,3695 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/2 3.oszt. SZÁNTÓ   0,2670 0,2670 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/2 4.oszt. SZÁNTÓ   1,1393 1,1393 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/3 3.oszt. SZÁNTÓ   0,0456 0,0456 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/3 4.oszt. SZÁNTÓ   0,1884 0,1884 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/4 3.oszt. SZÁNTÓ   0,0461 0,0461 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/4 4.oszt. SZÁNTÓ   0,1883 0,1883 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/5 3.oszt. SZÁNTÓ   0,0463 0,0463 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/5 4.oszt. SZÁNTÓ   0,1880 0,1880 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/6 3.oszt. SZÁNTÓ   0,0468 0,0468 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/6 4.oszt. SZÁNTÓ   0,1877 0,1877 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/7 3.oszt. SZÁNTÓ   0,0471 0,0471 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/7 4.oszt. SZÁNTÓ   0,1870 0,1870 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/8 3.oszt. SZÁNTÓ   0,0475 0,0475 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/8 4.oszt. SZÁNTÓ   0,1868 0,1868 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/9 3.oszt. SZÁNTÓ   2,8443 2,8443 

ZENTAGUNARAS VÖLGYPART 2832 1862/9 4.oszt. SZÁNTÓ   5,8185 5,8185 

ZENTAGUNARAS összesen          11,8442 11,8442 

 

2. A jelen határozat 1. pontjában foglalt földterület haszonbérbe adása 30 évre szól, és a 2018/19-től a 

2047/48. agrárgazdasági évig tart. 

3. A jelen határozat 1. pontjában foglalt földterület 2.333,65 euró összegű haszonbérleti díját a Szerb 

Nemzeti Banknak a kifizetés napján érvényes középárfolyamán számított dinárellenértékben legkésőbb 

szeptember 30-ig a bérlet minden agrárgazdasági évére vonatkozóan (minden bérleti évre előre) a 

Szerb Köztársaság költségvetésének 840-741522843-14 számú különszámlájára 97-es modell és 62-206 

községi számjel és ellenőrzőszám szerint kell megfizetni, a közbevételek befizetésére szolgáló számlák 

vezetésének és a számlákon levő eszközök felosztásának feltételeiről és módjáról szóló szabályzattal (SZK 

Hivatalos Közlönye, 2016/16., 2016/49., 2016/107. és 2017/46. szám) összhangban. 

4. A kérdéses terület haszonbérletével együtt járó jogokat és kötelezettségeket, a szerződés fölmondásának 

és megszűnésének indokait és egyéb kölcsönös jogokat és kötelezettségeket az a szerződés szabályozza, 

amelyet a haszonbérleti díj befizetése után a Szerb Köztársaság nevében a mezőgazdasági ügyekben 

hatáskörrel rendelkező miniszter köt meg. 

 

Indokolás 

 
A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64a. szakaszának 1. bekezdésében foglaltak úgy 

rendelkeznek, hogy 30 évre szóló haszonbérleti elsőbbségi jog olyan, a mezőgazdasági gazdaságok 
jegyzékében szereplő és aktív jogállású jogi személyt illet meg, amely befektetési tervet nyújt be, amelyet – 
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a haszonbérlet megvalósítására irányuló intézkedésekre tett javaslattal – a bizottság hagy jóvá, azzal, hogy 
az ilyen jogcímen haszonbérbe adásra előirányzott összterület a helyi önkormányzatban haszonbérbe adásra 
előirányzott állami tulajdonú összes mezőgazdasági területnek a 30%-át nem haladhatja meg.  

A kormányrendelet ugyanezen szakaszának 4. bekezdése és 15. szakaszának 4. bekezdése előírja, 
hogy a haszonbérleti elsőbbségi jogról a helyi önkormányzat illetékes szerve, azaz a helyi önkormányzat 
képviselő- testülete hoz rendeletet. 

A helyi önkormányzat illetékes szerve megállapította, hogy a jelentkező benyújtotta a 
mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64а. szakaszának 3. bekezdésében és a kormányrendelet 15. 
szakaszának 3. bekezdésében foglalt bizonyítékokat, azaz: a haszonbérleti elsőbbségi jog iránti kérelem 
másolatát; annak bizonyítékát, hogy a jelentkező aktív jogállással szerepel a mezőgazdasági gazdaságok 
jegyzékében; a bizottság által előzetesen jóváhagyott befektetési tervet, a bizottság jóváhagyását és a 
haszonbérlet megvalósítására irányuló intézkedésekre tett javaslatot, melynek száma 06-00-2/120/1/2017-
14, 2017. 11. 28-i keltezéssel.  

A fentiekben elmondottak alapján a Községi Képviselő-testület a rendelkező részben írt határozatot 
hozta. 

 
Jogorvoslati záradék: E határozat ellen a meghozatala napjától számított 15 napos határidőn belül 

fellebbezésnek van helye a mezőgazdasági teendőkben illetékes tartományi titkárságnál.  
 
A határozat kézbesítendő: 
- Az irattárnak 
- A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási minisztériumnak 

 
Szám: 320-14/2018-I 
Topolyán, 2018. 03. 22-én 
 

Saša Srdić, s.k. 
a Községi Képviselő-testület elnöke 

 
 

26. 
A köztulajdonról szóló törvény 19. szakasza, 1. bekezdésének 3) pontja, 21. szakasza 1. bekezdése 

és 27. szakasz 10. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/72, 2013/88., 2014/105., 2016/104 – más. 
törv., 2016/108. és 2017/113. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129. és 2014/83. szám), Topolya község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
valamint ugyanezen okirat 5. szakasza 4. bekezdésének 3. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15, 2009/1, 2010/6,  2012/9. és 2014/12. szám), mégpedig A Topolya község köztulajdonába tartozó 
dolgok beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 10. 
szakaszának 1. bekezdésével kapcsolatosan (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám), Topolya 
Községi Képviselő-testülete, annak 2018. március 22.i ülésén meghozta az alábbi   

 
H A T Á R O Z A T O T  

a Topolya község köztulajdonában álló, ingó vagyontárgy 
 – állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális tehergépjármű– használati jogának  

Komgrad KV részére való átruházásáról   
 

1. szakasz 
Ezennel átruházzuk a Topolya, Corvin Mátyás u. 18. sz. alatti, Topolya község által alapított, 

Komgrad Közvállalat részére a tárgyalt ingó vagyontárgy – állati eredetű hulladék elszállítására szolgáló 
speciális tehergépjármű – feletti használati jogot, mely vagyontárgy a Topolya Községi Közigazgatási 
Hivatalának felszerelését jegyzékbevevő segédkönyv nyilvántartásában közlekedési felszerelésként 
szerepel, az alábbiak szerint: 

  

Sor-

szám 

A felszerelés elnevezése Mennyiség Leltári szám Beszerzési érték 

(din)  

1. 

Tehergépjármű az állati 

eredetű hulladék 

elszállítására – IVECO 

DAILY 70C15 

1 92924 7.080.000,00 

 

 

 

 



Број 8. 22.03.2018. СТРАНА    73. OLDAL 2018.03.22. 8. szám 

 
 

 

 

2. szakasz 

A jelen határozat alapján, hozzálátnak a szerződéskötéshez, mely tárgya a jelen határozat 1. 

szakaszában tárgyalt vagyontárgy feletti használati jog átruházása, s mely szerződést, Topolya község, mint 

közvagyon feletti tulajdonjogosult nevében a községi elnök köti meg. 

 

3. szakasz 

E határozat annak Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 

napon lép hatályba  

  

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 404-33/2018-V  Saša Srdić s.k. 

Kelt: 2018. 03. 22-én a Községi Képviselő-testület  

Topolya       elnöke 

 

 

27. 

A köztulajdonról szóló törvény 19. szakaszának 1. bekezdése 3) pontja, 21. szakaszának 1. 

bekezdése és 27. szakaszának 10. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 2011/72., 2013/88., 2014/105., 

2016/104. – másik törvény, 2016/108. és 2017/113. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 

szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény és 2016/101. – másik törvény 

szám), Topolya község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése 7) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 

2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és  a Topolya község köztulajdonába tartozó 

vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 5. 

szakaszának 4. bekezdése 3) pontja és 10. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 

2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén meghozza a 

 

HATÁROZATOT 

a Topolya község köztulajdonában lévő ingatlanoknak  

a topolyai Komgrad Közvállalat részére történő használatra bocsátásáról 

 

1. szakasz 

 EZENNEL HASZNÁLATRA BOCSÁTJUK a topolyai Komgrad Közvállalat (a továbbiakban: 

Közvállalat) részére, melynek székhelye Topolyán, a Corvin Mátyás utca 18. szám alatt van, a Topolya 

község köztulajdonába tartozó ingatlanokat, az alábbiak szerint: 

 

- 366. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

vízgazdálkodási létesítmény, 81 m2 területen, városi építési telek, Kis Ferenc utca, bejegyezve 

Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 793/1. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

vízgazdálkodási létesítmény, 35 m2 területen, a többi mesterségesen képzett terméketlen 

földterület, 329 m2 területen, építési területen lévő föld, 364 m2 területen, Attila utca, 

bejegyezve Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 808. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

vízgazdálkodási létesítmény, 83 m2 területen, városi építési telek, Attila utca, bejegyezve 

Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 901. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, melléképület, 

58 m2 területen, 2. számú épület, melléképület, 24 m2 területen, 3. számú épület, 

vízgazdálkodási létesítmény, 14 m2 területen, 4. számú épület, vízgazdálkodási létesítmény, 14 

m2 területen, 5. számú épület, vízgazdálkodási létesítmény, 9 m2 területen, 6. számú épület, 

kommunális létesítmény, 2-65 m2 területen, 7. számú épület, kommunális létesítmény, 3-79 m2 

területen, 2. osztályú szántó 55-15 m2 területen, városi építési telek, Attila utca, 62-78 m2 

összterületen,  bejegyezve Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 902/1. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

vízgazdálkodási létesítmény, 33 m2 területen, 1. osztályú legelő 36-76 m2 területen, 37-09 m2 
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összterület, városi építési telek, Attila utca, bejegyezve Topolya-város k.k. 6569. számú 

ingatlanlapjába, 

- 2033. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

vízgazdálkodási létesítmény, 14 m2 területen, 1. osztályú legelő 23-96 m2 területen, 24-10 m2 

összterület, városi építési telek, Ifjúság utca, bejegyezve Topolya-város k.k. 6569. számú 

ingatlanlapjába, 

- 2048. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

vízgazdálkodási létesítmény, 21 m2 területen, épület-objektum melletti földterület 109 m2 

területen, 130 m2 összterület, városi építési telek, Janko Veselinović utca, bejegyezve Topolya-

város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 2665. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

vízgazdálkodási létesítmény, 14 m2 területen, városi építési telek, Fehér Ferenc utca, bejegyezve 

Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 3417. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, kommunális 

létesítmény, 3-46 m2 területen, temető 3-32-13 m2 területen, 3-35-59 m2 összterület, városi 

építési telek, Zentai út, bejegyezve Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 3790. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, kommunális 

épület, 13-33 m2 területen, 2. számú épület, kommunális létesítmény, 2-30 m2 területen, épület-

objektum melletti földterület 16-78 m2 területen, 32-41 m2 összterület, városi építési telek, 

Corvin Mátyás utca 18., bejegyezve Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 5117. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, kommunális 

létesítmény, 4-30 m2 területen, temető 7-40-09 m2 területen, 7-44-39 m2 összterület, városi 

építési telek, Moravicai út, bejegyezve Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 5336/2. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, egyéb 

tevékenységre szolgáló létesítmény, 59 m2 területen, városi építési telek, Tito marsall utca, 

bejegyezve Topolya-város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 5457/3. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

kommunális létesítmény, 38 m2 területen, városi építési telek, Harcos utca, bejegyezve Topolya-

város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 5457/4. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

kommunális létesítmény, 73 m2 területen, városi építési telek, Harcos utca, bejegyezve Topolya-

város k.k. 6569. számú ingatlanlapjába, 

- 5503/1. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, 

kereskedelmi épület, földszint, 2. számú külön rész, üzlethelyiség – két, meghatározatlan 

tevékenységű helyiség, 40 m2 területen, városi építési telek, Fő utca 48., bejegyezve Topolya-

város k.k. 5582. számú ingatlanlapjába és 

- 5467/3. számú kataszteri parcella, 1. számú épület, épület-objektum alatti földterület, társasház, 

alagsor, 17. számú külön rész, üzlethelyiség – egy meghatározatlan tevékenységű helyiség, 36 

m2 területen, 18. számú külön rész, üzlethelyiség – egy meghatározatlan tevékenységű helyiség, 

18 m2 területen, városi építési telek, Május 1. utca 26., bejegyezve Topolya-város k.k. 5608. 

számú ingatlanlapjába. 

 

2. szakasz 

 A közvállalat a jelen határozat 1. szakaszában foglalt, Topolya község köztulajdonába tartozó 

ingatlanokat térítésmentesen veszi igénybe, tevékenységének végzése céljából. 

 

3. szakasz 

 E határozat alapján a közvállalattal szerződést kötünk a jelen határozat 1. szakaszában foglalt 

ingatlanok használatra bocsátásáról, amely szerződést Topolya község nevében, a köztulajdon 

jogosultjaként a községi elnök köt meg. 
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4. szakasz 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított nyolcadik 

napon lép hatályba.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 464-21/2018-V  

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

28. 

A közvagyonról szóló törvény 27. szakaszának 10. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/72. 

szám, 2013/88., 2014/105., 2016/104-más.törv, 2016/108. és 2017/113. szám), Az ingatlanok közvetlen 

megegyezéssel történő megszerzésének és bekebelezésének, valamint a közvagyon bérbeadásának, illetve 

egyéb vagyonjogok megszerzése és felhasználása átruházásának, és a nyilvános árverés és írásos ajánlatok 

vételét illető eljárás feltételeiről szóló rendelet 3. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

16/2018. szám), Topolya község Statútuma 42. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), és A Topolya község 

köztulajdonához tartozó javak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és ezekkel való rendelkezésről szóló 

határozat 19. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám), alapján, Topolya Községi 

Képviselő-testülete, annak 2018. március 22-i ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T  

Topolya község köztulajdonának ingatlannal való gyarapításáról – 

a topolyai Komgrad KV szükségleteire 

 

1.szakasz 

Ezennel engedélyezzük Topolya község köztulajdonának ingatlan beszerzésével történő 

gyarapítását, amely a topolyai Komgrad KV számára szükséges, mely közvállalatot Topolya Községi 

Képviselő-testülete alapított azon tevékenységek elvégzésére, melyek elvégzésére alapították, mégpedig 

közvetlen megegyezéssel, az illető ingatlan illetékes szerv általi okirattal felbecsült piaci értékét meg nem 

haladó áron, összhangban a törvénnyel és a törvénytől alacsonyabb rangú okiratok rendeleteivel. 

 

2. szakasz 

Az ingatlan beszerzésének tárgya bejegyeztetett: 

 Topolya - város kk, 4853. sz. ingatlanlapján 

- 7561/2. hrsz. telek, Corvin Mátyás 16a., földterület az épület-létesítmény alatt, családi lakóépület, 

melynek területe 02-62 m2, földterület az épület-létesítmény alatt, melléképület, melynek területe 94 m2, az 

épület-létesítmény melletti földterület, városi építési terület, melynek összterülete 6-42 m2, mely Varo 

(Antal) Éva, személyi szám: 0608947825060, Topolya, Corvin Mátyás 16. szám alatti lakos 1/1 részű 

magántulajdonában található.    

3. szakasz 

Topolya község köztulajdonának a jelen határozat 2. szakaszában szereplő ingatlan beszerzésével 

történő gyarapításával megoldják az elégtelen hely problémáját, és amely szükséges a garázshelyiség 

kiépítéséhez a járműállomány számára, amelyek szükségesek a közvállalat megfelelő működéséhez és 

tevékenységeinek ellátásához szükségesek, valamint azon helyiségekhez is, amelyeket a felhasználók 

igényeihez alakítanának, amelyekben a pénztár, a panaszügyi osztály és a temetkezési szolgáltatások 

osztálya lennének elhelyezve, a jobb szervezés és a polgárok számára nyújtott  szolgáltatások javítása 

érdekében. 

A Topolya község köztulajdonában található beszerzéssel történő, közvetlen megegyezés általi 

gyarapításának indokoltságát és célszerűségét azony tény bizonyítja hogy a jelen határozat 2. szakaszában 

szereplő ingatlan közvetlenül az az ingatlan, létesítmény és telek mellett található, amelyet a Komgrad KV 

használ, a Corvin Mátyás u. 18. szám alatt, és ebből kifolyólag egyedül az felel meg a közvállalat 

tevékenység végzéséhez szükséges tervezett bővítéseknek és fejelesztéseknek, amelyek hozzájárulnak a 
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közérdekű tevékenységek minőségi végzéséhez, így az önkormányzat eleget tesz a kommunális 

tevékenységek végzésének és fejlesztésének biztosítására vonatkozó jogi kötelezettségének. 

 

4. szakasz 

A jelen határozat 2. szakaszában szereplő ingatlan beszerzésére szánt eszközöket Topolya 2018. évi 

községi költségvetésében irányozták elő, mégpedig az 5. rész, 5.1. fejezet 1101-P5 projekt, 620. feladatkör, 

511. gazdasági besorolás, 35 helyrendjén – Épületek és építmények.   

 

5. szakasz 

 A jelen határozat 2. szakaszában szereplő ingatlan beszerzésének eljárását A közvagyonról szóló 

törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2011/72, 2013/88., 2014/105, 2016/104 – más. törv., 2016/108. és 

2017/113. szám), Az ingatlanok közvetlen megegyezéssel való megszerzésének és bekebelezésének, 

valamint a közvagyon bérbeadásának, emellett a nyilvános árverés és írásos ajánlatok vételét illető eljárás 

feltételeiről szóló rendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/24., 2015/48., 2015/99, 2017/42 és 2017/94. 

szám) és A Topolya község köztulajdonához tartozó javak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és 

ezekkel való rendelkezésről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) 

rendelkezéseivel összhangban bonyolítjuk le. 

 

6. szakasz 

Topolya község, köztulajdonának ingatlan beszerzésével történő gyarapításának végrehajtását követően a 

Köztulajdonról szóló törvény 21. szakasza értelmében, alapítóként szerződést ír alá a közvállalattal, amely 

közérdekű tevékenységeket lát el – Komgrad KV Topolya, amellyel meghatározzák a jelen Határozat 2. 

szakaszában megjelölt ingatlan hasnzálójának.  

 

7. szakasz 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 

életbe.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI   

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 464-22/2018-V  Saša Srdić sk  

Kelt: 2018. 03. 22-én a Községi Képviselő-testület  

Topolya elnöke 

 

 

29. 

A lakhatásról és az épületek karbantartásáról szóló törvény 61. szakaszának 7. bekezdése (Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/104. szám), a közös épületrészek beruházási karbantartási költségeinek 

helyi önkormányzati egység által meghatározott minimális összege megállapításának kritériumairól szóló 

szabályzat 1. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 17/101. szám), a helyi 

önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdése 6. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 07/129., 14/83. – más. törv., 16/101. – más. törv. szám), Topolya község Statútuma 42. 

szakaszának 1. bekezdése 7) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. 

és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén meghozza az 

alábbi 

HATÁROZATOT 

az épületek folyó és beruházási karbantartása utáni minimális térítmény, valamint a lakó- és a lakó-

üzleti épületekben a kirendelt hivatásos épületgondnok munkája utáni térítmény megállapításáról 

Topolya község területén 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. szakasz 

 E határozattal meghatározzuk a minimális összeget, amit a lakó és a lakó-üzleti épületek különálló 

részeinek tulajdonosai kötelesek fizetni a Topolya község területén lévő épületek folyó karbantartásáért, 
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valamint a közös épületrészek beruházási karbantartásért, továbbá a külön épületrészek tulajdonosai által 

fizetett díj megállapítását abban az esetben, ha a helyi önkormányzati egység hivatásos épületgondnokot 

nevezett ki kényszerintézkedésként. 

A jelen szakasz 1. bekezdésének értelmében az épület folyó karbantartása alatt értjük azoknak a 

munkálatoknak a kivitelezését, amelyeket az épület használatának során keletkező károk megakadályozása, 

vagy ezeknek a károknak az elhárítása céljából eszközölnek, s átvizsgálásból, javításból, valamint megelőző 

és védő intézkedések foganatosításából állnak, illetve minden munkálatot, amellyel biztosítják az épület 

megfelelő használhatósági szinten való fenntartását, a lakások vagy üzlethelyiségek folyó karbantartási 

munkálatai pedig a meszelés, a festés, az újravakolás, a szanitercsere, a radiátorcsere és egyéb hasonló 

munkálatok, beruházási karbantartás alatt pedig az építési-ipari, illetve egyéb munkálatok kivitelezését 

értjük, az épület fajtájától függően, az épület használati feltételeinek javítása céljából a kiaknázás során. 

A jelen szakasz 1. bekezdésének értelmében kényszerű igazgatás alatt azt értjük, amikor a helyi 

önkormányzati egység kényszerintézkedésként hivatásos épületgondnokot nevez ki a lakóépületekbe, abban 

az esetben, amikor az épület törvényes határidőn belül nem választotta meg igazgatási szervét, valamint az 

épületgondnok megbízatásának letelte vagy megszűnte esetén, amennyiben előírt határidőn belül nem 

választanak új épületgondnokot. 

 

II. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

 

Beruházási karbantartás a lakóépületekben 

 

2. szakasz 

 A közös épületrészek beruházási karbantartásainak költségei címén történő elkülönítés minimális 

összege megállapításának kritériumai a következők: 

1) Az előző évi nettó átlagbér Topolya községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai 

szerint 39.959,00 dinárt tesz ki; 

2) A helyi önkormányzati egység szorzószáma az épület beruházási karbantartásainak költségei címén 

történő elkülönítés minimális összegének megállapítására, amely 1,3; 

3) Az épület korának szorzószáma, ahol a szorzószám 0,4 az épület 10 éves koráig; a szorzószám 0,6 

az épület 10-től 20 éves koráig; a szorzószám 0,8 az épület 20-tól 30 éves koráig; a szorzószám 1 az 

épület 30 éves korától; 

4) A közös épületrészek beruházási karbantartásainak költségei címén történő elkülönítés minimális 

összege megállapításának szorzószáma a lifttel rendelkező és a lift nélküli épületekben, ahol a lift 

nélküli épületek esetében a szorzószám 1, a lifttel rendelkezők esetében pedig a szorzószám 1,3.  

 

Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra kerültek a közös épületrészek beruházási 

karbantartásának költségei címén történő elkülönítés havi minimális összegei, amelyeket a lakások és az 

üzlethelyiségek után, mint külön rész után fizetnek, a lakás és az üzlethelyiség négyzetmétere szerint:  

 

Az épület kora Lifttel rendelkező épület Lift nélküli épület 

 

10 éves korig 

 

2,70 dinár 2 dinár 

 

10-től 20 éves korig 

 

4 dinár 3,10 dinár 

 

20-tól 30 éves korig 

 

5,40 dinár 4,15 dinár 

 

30 éves kortól 

 

6,75 dinár 5,20 dinár 
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3. szakasz 

 A közös épületrészek beruházási karbantartásainak költségei címén történő elkülönítés minimális 

összege megállapításának kritériumai a garázsokra, a garázsbeállókra és a teremgarázs beállóhelyekre 

vonatkozóan a következők: 

1) Az előző évi nettó átlagbér Topolya községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai 

szerint 39.959,00 dinárt tesz ki; 

2) A helyi önkormányzati egység szorzószáma az épület beruházási karbantartásainak költségei címén 

történő elkülönítés minimális összegének megállapítására, amely 1,3; 

3) Az épület korának szorzószáma, ahol a szorzószám 0,4 az épület 10 éves koráig; a szorzószám 0,6 

az épület 10-től 20 éves koráig; a szorzószám 0,8 az épület 20-tól 30 éves koráig; a szorzószám 1 az 

épület 30 éves korától; 

4) a garázsok, a garázsbeállók és a teremgarázs beállóhelyek szorzószámai, ahol a garázsok 

szorzószáma 0,6; a közös garázsban lévő garázsbeállók és teremgarázs beállóhelyek szorzószáma 

0,4. 

 

Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra kerültek a közös épületrészek beruházási 

karbantartásának költségei címén történő elkülönítés havi minimális összegei, amelyeket a garázsok, a 

garázsbeállók és a teremgarázs beállóhelyek után, mint külön részek után fizetnek, a közös garázsban lévő 

garázs, garázsbeálló és teremgarázs beállóhely négyzetmétere szerint: 

 

  

Az épület kora Garázs  

Közös garázsban lévő 

garázsbeálló vagy 

teremgarázs beállóhely 

 

10 éves korig 

 

1,25 dinár 0,83 dinár 

 

10-től 20 éves korig 

 

1,87 dinár 1,25 dinár 

 

20-tól 30 éves korig 

 

2,49 dinár 1,66 dinár 

 

30 éves kortól 

 

3,11 dinár 2 dinár 

 

4. szakasz 

 

 A közös épületrészek beruházási karbantartásának költségei címén történő elkülönítés összegét, a 

külön, illetve különálló épületrészek négyzetmétere szerint, a lakóközösség közgyűlése határozza meg, s az 

elkülönítés e határozatban meghatározott minimális összegénél nem lehet alacsonyabb. 

 

Folyó karbantartás a lakóépületekben 

 

5. szakasz 

 A Topolya község területén lévő épületek folyó karbantartási költségeinek minimális összegét, e 

határozat értelmében, a minden külön épületrészre vonatkozóan, abszolút összegben megállapított 

elkülönítés havi összege képezi. 

 Az épület-karbantartási költségek magukban foglalják a földterület karbantartási költségeit is. 
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6. szakasz 

 A folyó épület-karbantartási költségek összegét minden, illetve különálló épületrészre vonatkozóan 

a lakóközösség közgyűlése határozza meg, s nem lehet alacsonyabb a költségek e határozatban megállapított 

összegénél. 

 Abban az esetben, ha egy személy több külön épületrész tulajdonosa, beleértve a garázst, a 

garázsbeállót és a teremgarázs beállóhelyet, minden külön rész után fizeti a folyó karbantartási költségeket.  

 A folyó épület-karbantartási költségek címen történő elkülönítés minimális összege 

megállapításának kritériumai az alábbiak: 

1) Az előző évi nettó átlagbér Topolya községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai 

szerint 39.959,00 dinárt tesz ki; 

2) A helyi önkormányzati egység szorzószáma, amely nem lehet 6-nál alacsonyabb; 

3) Szorzószám a lifttel rendelkező és a lift nélküli épületek folyó karbantartási költségei minimális 

összegének megállapítására, ahol a lift nélküli épületek szorzószáma 1, a lifttel rendelkező épületek 

szorzószáma pedig 1,3. 

 

Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra kerültek a folyó karbantartási költségek 

címén történő elkülönítés havi minimális összegei, amelyeket a lakások és az üzlethelyiségek után, mint 

külön épületrész után fizetnek: 

 

 
 

Lift nélküli épületek 
 

Lifttel rendelkező épületek 

240,00 dinár 
 

312,00 dinár 
 

  

7. szakasz 

 A folyó karbantartási költségek címén történő elkülönítés minimális összege megállapításának 

kritériumai a garázsokra, a garázsbeállókra és a teremgarázs beállóhelyekre mint külön részekre 

vonatkozóan a következők: 

1) Az előző évi nettó átlagbér Topolya községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai 

szerint 39.959,00 dinárt tesz ki; 

2) A helyi önkormányzati egység szorzószáma, amely 6; 

3) a garázsok, a garázsbeállók és a teremgarázs beállóhelyek szorzószámai, ahol a garázsok 

szorzószáma 0,6; a közös garázsban lévő garázsbeállók és teremgarázs beállóhelyek szorzószáma 

0,4. 

Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra kerültek a folyó karbantartási költségek 

címén történő elkülönítés havi minimális összegei, amelyeket a közös garázsban lévő garázsok, 

garázsbeállók és teremgarázs beállóhelyek után, mint külön épületrész után fizetnek:  

 

Garázs 
Közös garázsban lévő garázsbeálló vagy 

teremgarázs beállóhely 

144,00 dinár 96,00 dinár 

 

A kirendelt hivatásos épületgondnok munkája utáni térítmény 

 

8. szakasz 

  Abban az esetben, ha hivatásos épületgondnokot rendelnek ki, az igazgatás utáni térítmény 

összegét a minden külön épületrészre abszolút összegben megállapított havit összeg képezi. 

 

9. szakasz 

  A kirendelt hivatásos épületgondnok utáni térítmény összegét minden külön, illetve 

különálló épületrész után, a lakóközösség közgyűlése határozza meg, s nem lehet alacsonyabb a költségek e 

határozatban megállapított összegénél.  
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 A külön részek tulajdonosai által, kirendelt épületgondnok esetében, fizetett térítmény 

megállapításának kritériumait az alábbi kritériumok alkalmazásával állapítják meg: 

1) Az előző évi nettó átlagbér Topolya községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai 

szerint 39.959,00 dinárt tesz ki; 

2) A helyi önkormányzati egység szorzószáma, amely 8; 

3) A külön épületrész szorzószáma, amely a külön épületrészek teljes számától függ, s ahol a 8 külön 

résszel rendelkező épületek megállapított szorzószáma 0,5; a 8-30 külön résszel rendelkező épületek 

szorzószáma 0,6; a több mint 30 külön résszel rendelkező épületek szorzószáma 0,7. 

 

Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra került az igazgatás utáni térítmény 

összege, kirendelt épületgondnok esetében, abszolút összegben havi szinten a lakásokra és üzlethelyiségekre 

mint külön épületrészekre vonatkozóan: 

 

A külön épületrészek száma 
A kirendelt épületgondnok munkája utáni 

térítmény összege 

8 külön részig 160,00 dinár 

8-tól 30 külön részig 192,00 dinár 

30 külön rész felett 224,00 dinár 

 

 

10. szakasz 

 A garázsok, garázsbeállók és teremgarázs beállóhelyek tulajdonosai által, kirendelt épületgondnok 

esetén fizetett térítmény összege megállapításának kritériumai az alábbi kritériumok alkalmazásával 

állapítják meg: 

1) Az előző évi nettó átlagbér Topolya községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai 

szerint 39.959,00 dinárt tesz ki; 

2) A helyi önkormányzati egység szorzószáma, amely 8; 

3) A garázsok, garázsbeállók és teremgarázs beállóhelyek szorzószáma, ahol a garázsok és a 

garázsbeállók szorzószáma 0,1; a közös garázsban lévő teremgarázs beállóhelyek szorzószáma 0,2. 

 

Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra került az igazgatás utáni térítmény 

összege, kirendelt épületgondnok esetében, abszolút összegben havi szinten a garázsokra, garázsbeállókra 

vagy teremgarázs beállóhelyekre mint külön épületrészekre vonatkozóan: 

 

Garázs és garázsbeálló Közös garázsban lévő teremgarázs beállóhely 

32,00 dinár 64,00 dinár 

 

III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11. szakasz 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított nyolcadik 

napon lét hatályba.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 36-1/2018-V 

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
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30. 

Az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló törvény 

(SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) 196. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (SzK 

Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014- más törvény és 101/2016 – más törvény) 32. szakasza, 1. bekezdése 

6. pontja, valamint 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 2018. 

március 22-én meghozza a  

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÖZTISZTVISELŐINEK ÉS KÖZALKALMAZOTTAINAK MAGATARTÁSI  

KÓDEXÉT 

 

 

I. ALAPRENDELKEZÉSEK  
 

 

Kódex  

1. szakasz  
A köztisztviselők és a közalkalmazottak magatartási kódexe (a továbbiakban: Kódex) a 

köztisztviselők és a közalkalmazottak magatartási szabályainak összessége, amely szakmai szabványt és 

erkölcsi szabályozást tartalmaz a hivatali teendők ellátását, valamint az ügyfelekkel való értekezés 

megvalósítását illetően, a szolgáltatások minősége és elérhetősége, valamint az Topolya község részéről 

alapított szervek, szolgálatok és szervezetek integritásába, elfogulatlanságába és hatékonyságába való 

bizalom serkentése céljából.  

A közszolgáltatások felhasználóinak tekintünk minden természetes személy, valamint minden jogi 

személy, állampolgárságra, székhelyre való tekintet nélkül, emellett a szervek, szervezetek és a csoportok, 

amelyek a helyi önkormányzathoz fordulnak (a továbbiakban: ügyfél).  

A közszolgálat magában foglalja a köztisztviselők és a közalkalmazottak mindenfajta magatartását a 

hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásában vagy a hivatalos feladatok során. 

  

2. szakasz 

A jelen Kódexben grammatikai hímnemben használt kifejezések felölelik a hímnemet és a nőnemet 

is.  

 

Alkalmazási terület  

3. szakasz  

A jelen Kódexben meghatározott szabályokat az Topolya község szerveiben, szolgálataiban és 

szervezeteiben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak (a további szövegben: köztisztviselők) az 

illetékességükbe tartozó feladatok ellátásakor kötelesek alkalmazni. 

 

Kódex rendeltetése  

4. szakasz  

 

A jelen Kódex rendeltetése:  

 megállapítani a személyes és szakmai integritás és magatartás szabványait, amelyekhez a 

köztisztviselőknek tartaniuk kellene magukat,  

 támogatni a köztisztviselőket a szakmai és az erkölcsi szabványok tiszteletben tartásában,  

 megismertetni az ügyfelekkel a köztisztviselők szabályos eljárási módját és magatartását,  

 hozzájárulni a polgárok helyi hatalomba vetett bizalmának kiépítéséhez, 

 hozzájárulni a köztisztviselők hatékonyabb és felelősségteljesebb feladatvégzéséhez. 
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II. A KÓDEX ALAPELVEI ÉS SZABÁLYAI  
 

Törvényszerűség és elfogulatlanság 

 5. szakasz 

A köztisztviselő köteles a feladatai ellátása során a törvénynek megfelelően viselkedni és a 

diszkréciós felhatalmazását elfogulatlanul alkalmazni.  

A köztisztviselők külön figyelmet fordítanak arra, hogy a polgárok jogait, kötelezettségeit vagy 

törvényes érdekeit illető határozataik jogalappal rendelkezzenek, és hogy azok tartalma a törvénnyel 

összhangban álljon.  

A köztisztviselők kötelesek tartózkodni minden önkényes és egyéb művelettől, amely igazolatlanul 

hat az ügyfélre, vagy alaptalanul kiváltságos bánásmódban részesíti.  

A köztisztviselőket soha nem vezetheti önös, családi, pártérdek vagy indíttatás. 

A köztisztviselő nem vehet részt olyan eljárásokban, amelyekben saját érdekeiben hoznak döntést, 

illetve a közeli vagy rokon személyek érdekeit, valamint olyan eljárásokban, amelyekben gazdasági vagy 

egyéb érdekei vannak. 

 

Tárgyszerűség  

6. szakasz  

A köztisztviselő munkája során köteles figyelembe venni a döntő tények összességét és a döntés 

viszonylatában megfelelően értékelni azokat, valamint kizárni a jelentéktelen elemeket, amelyek nem 

jelentősek a tárgyi esetben. 

 

A megkülönböztetés tilalma  

7. szakasz  

A köztisztviselők kötelesek mindenkor tiszteletben tartani az ügyfelek törvény előtti 

egyenrangúságának elvét, különösen amennyiben az ügyfelek igényléseiről döntenek vagy határoznak. 

A köztisztviselők egyenlő elbánásban részesítik az azonos jogi és tényszerű állapotban levő 

polgárokat.  

Amennyiben a köztisztviselő a megszokottól eltérő módon jár el egy-egy ügyfél esetében, a 

köztisztviselő köteles az ilyen eljárást a konkrét eset lényeges okaival indokolni.  

A köztisztviselő köteles az illetékessége keretében lehetővé tenni az ügyfelek és más köztisztviselők 

joggyakorlást, integritásuk tiszteletben tartását és tekintélyét, bármilyen alapon való megkülönböztetés és 

kedvezményezés nélkül, kiváltképpen nemük, fajuk, bőrszínük, társadalmi helyzetük, születésük, genetikai 

sajátságaik, kultúrájuk, anyanyelvük, vallási és felekezeti hovatartozásuk, politikai vagy más 

meggyőződésük, állampolgárságuk, néphez, nemzetiséghez való tartozásuk, vagyoni állapotuk, pszichikai 

vagy testi rokkantságuk, koruk, származásuk és szexuális vonzódásuk, egészségügyi állapotuk, házassági és 

családi állapotuk, előéletük, kinézetük, politikai, szakszervezeti és más szervezeti tagságuk miatt, csakúgy 

mint egyéb valós vagy feltételezett személyes tulajdonságaik miatt. 

 

A felhatalmazásokkal való visszaélés és e felhatalmazások túllépésének tilalma 

8. szakasz 

  A köztisztviselők kötelesek munkájuk során a felhatalmazásukat kizárólag a törvény és az egyéb 

megfelelő jogszabályok által meghatározott célokra használni. A köztisztviselő a magánügyei végzésekor 

nem használhatja a hivatali jelzéseit, hivatali felhatalmazását, vagy a helyi önkormányzatban betöltött 

munkahelyének tekintélyét. A köztisztviselő munkája során köteles kizárólag a hivatali nyilvántartásba 

szereplő tényekről szóló adatokat megtekinteni, beszerezni és feldolgozni, amelyek elengedhetetlenek a 

döntéshozatalhoz, illetve cselekvéshez. 

 

A köztisztviselők magatartása a nyilvános megjelenésekben 

9. szakasz 

  A köztisztviselő minden nemű nyilvános megjelenésben és tevékenységben, amelyben a helyi 

önkormányzati egységet képviseli, köteles olyan véleménynyilvánításra, amely összhangban áll az 

előírásokkal, felhatalmazásával, szaktudásával és a Kódexszel.  
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  A szakmai és a személyes véleménye kinyilvánításakor a köztisztviselő ügyel a helyi önkormányzati 

egység és a személyes tekintélyére. 

  Olyan nyilvános fellépések alkalmával, amely során nem a helyi önkormányzatot képviseli, de 

amely valamely módon azon szerv, szolgálat vagy szervezet hatásköréhez tartozó ügyletekre vonatkozik, 

amelyben a tisztviselő foglalkoztatott vagy azon ügyletekre, melyet munkahelyén végez, a tisztviselő nem 

nyilváníthat ki olyan adatokat, amelyek árthatnak a helyi önkormányzat tekintélyének, és amelyek 

lerombolhatják az ügyfelek helyi önkormányzat munkája iránti bizalmát. 

  Olyan nyilvános fellépések alkalmával, amely során nem a helyi önkormányzatot képviseli, és 

amely tematikailag sem áll kapcsolatban munkahelyével, illetve azon szerv, szolgálat vagy szervezet 

hatáskörével, amelyben a tisztviselő foglalkoztatott, a tisztviselő köteles ügyelni a helyi önkormányzat és 

saját tekintélyére. 

 

Az eljárásról szóló tájékoztatás 

10. szakasz 

  A tisztviselők kötelesek tájékoztatni az ügyfeleket a náluk folyó eljárásról, azok kérelmére. A 

tisztviselő útba igazítja az ügyfelet, milyen módon nyerhet betekintést az eljárás helyzetébe. 

  A tisztviselők kötelesek tájékoztatni az ügyfeleket azon jogi cselekvésekről, amelyeket el kell 

végezniük jogaik és kötelességeik megvalósítása érdekében. A tisztviselő ügyel arra, hogy a tájékoztatás 

világos és érthető legyen az ügyfél számára. 

  Ha a tisztviselő nem hozhatja nyilvánosságra az információt, annak bizalmassága miatt, köteles 

közölni az érdekelt ügyféllel azokat az okokat, amelyek miatt nem áll módjában kiadni az említett 

információt.  

  Ha az ügyfél szóbeli kérelme túlságosan összetett, a tisztviselő köteles tanácsot adni az ügyfélnek, 

hogyan fogalmazza meg kérelmét írásban. 

  Ha az eljárással kapcsolatos kérelem nem tartozik a tisztviselőhöz, továbbítja az ügyfelet az illetékes 

tisztviselőhöz, megadja nevét, és lehetőség szerint elérhetőségét. 

 

Átvételi elismervény és az illetékes tisztviselőről szóló értesítés 

11. szakasz 

  Topolya községben minden átirat vagy beadvány átvétele meg lesz erősítve az ügyfél számára a 

beadvány átadása során, postai úton történő kézbesítés során pedig legkésőbb a beadvány átvételétől 

számított 15 napon belül, kivéve ha a tisztviselőnek módjában áll abban az időtartamban kézbesíteni az 

érdemleges választ. 

  Az átviteli elismervényen meg kell jelölni, lehetőség szerint, az eljárás vezetésével megbízott 

tisztviselő nevét és elérhetőségét, valamint azon szervezeti egységet, amelyhez az a tisztviselő tartozik. 

  Sem átviteli elismervényt, sem választ nem kell küldeni visszaéléssel kapcsolatos megkeresésekre, 

amelyek ésszerű mértékben gyakoriak vagy nyilvánvalóan alaptalanok. 

 

Beadvány továbbítása és javítása 

12. szakasz 

  Ha az ügyfelek olyan esetekkel fordultak Topolya községhez, amelyek nem tartoznak a helyi 

önkormányzat hatásköréhez, vagy a községi közigazgatás szervezeti egységeinek, szolgálatainak vagy 

szervezeteinek munkaköréhez, a tárgyat képező eseten dolgozó tisztviselő az illetékes szervhez, illetve a 

községi közigazgatás megfelelő szervezeti egységéhez, szolgálatához vagy szervezetéhez irányítja az 

ügyfelet. 

  Az ügyfelek azon beadványai, amelyeket kifejezetten téves szervezeti egységhez küldtek, 

haladéktalanul továbbítva lesznek belsőleg az illetékes szervezeti egységnek. 

  Az a szervezeti egység, amely nevére tévesen címezték a beadványt, értesíti az ügyfelet a beadvány 

illetékes szervezeti egységnek történő továbbításáról, és megjelöli annak a szervezeti egységnek a nevét, 

akihez a beadványt továbbította, vagy lehetőség szerint megadja a tárgyat képező beadvánnyal illetékes 

tisztviselő nevét és elérhetőségét. 

  A tisztviselő köteles felhívni az ügyfelek figyelmét a beadványokban és dokumentációkban lévő 

hibákra és mulasztásokra, és biztosítani számukra azok kijavítását és kiegészítését. 
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Nyelv és írás 

13. szakasz 

  A tisztviselő munkája során gondoskodik arról, hogy az az ügyfél, aki nem érti azt a nyelvet és írást, 

amelyen az eljárás folyik, azon a nyelven, illetve olyan írásmódban kapjon értesítést és választ, amelyet ért, 

és ha szükséges, az eljárás alatt fordítót vagy tolmácsot biztosít számára. 

 

Észszerű időn belüli döntéshozatal 

14. szakasz 

  A tisztviselők gondoskodnak arról, hogy minden kérelemmel vagy panasszal kapcsolatos 

döntéshozatal ésszerű időn belül meg legyen hozva, haladéktalanul, de minden esetben legkésőbb a 

törvénnyel meghatározott határidőn belül. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni az ügyfelek átirataira történő 

válaszadás esetén vagy azon hivatali átiratokra történő válaszadás esetén, amellyel a tisztviselők 

feletteseiktől utasításokat kérnek a folyamatban lévő eljárás szempontjából. 

  Ha az eljárás, illetve a megindított kérdések összetettsége miatt nem lehet döntést hozni törvényes 

időn belül, a tisztviselő értesíti arról az ügyfelet és felettesét, és megtesz minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy a döntés minél előbb megszülessen. 

 

Mulasztás kijavítása 

15. szakasz 

  Ha a tisztviselő munkája során olyan hibát vét, amely nemkívánatos hatással van az ügyfél jogaira 

vagy érdekeire, a tisztviselő köteles írásos bocsánatkérést küldeni az ügyfélnek, és arra törekedni, hogy a 

lehető leghamarabb elhárítsa az ő hibájából keletkezett negatív következményeket, és értesíteni az ügyfelet a 

megfelelő jogorvoslathoz és panaszhoz való jogáról a mulasztás miatt. 

 

Személyes adatok védelme 

16. szakasz 

  A személyes adatokat feldolgozó tisztviselő tiszteletben tart minden törvényes előírást és érvényben 

lévő szabványt azok védelmének tekintetében. 

  A tisztviselő különösen nem használja a személyes adatokat törvénytelen célokra, nem adja tovább 

felhatalmazatlan személyeknek, és nem engedi őket megnézni. 

 

Közérdekű információkhoz való hozzáférés 

17. szakasz 

  A tisztviselő gondoskodik a közérdekű információk hozzáféréséhez való jog tiszteletben tartásáról, 

oly módon, amely azon jog teljes és hatékony megvalósítását biztosítja, azon törvénnyel összhangban, 

amely a közérdekű információkhoz való hozzáférést szabályozza, és a szervben, szolgálatban vagy 

szervezetben érvényben lévő előírásokkal összhangban. 

 

Mások tisztelete és a tisztviselők illedelmessége 

18. szakasz 
  A tisztviselők kötelesek tisztelni egymást és az ügyfeleket. Kommunikáció alkalmával a tisztviselők 

illedelmesek, hozzáférhetőek, pontosak és együttműködőek kell, hogy legyenek. 

  A kommunikáció során a tisztviselőknek törekedniük kell mások közlésének megértésére, valamint, 

hogy kifejtésük alkalmával világosak és egyértelműek legyenek. 

  Átiratokra való válaszadás alkalmával, telefonos beszélgetések során, és elektronikus posta útján 

történő másolatokban a tisztviselő köteles minél többet segíteni, és minél részletesebb és pontosabb 

válaszokat adni. 

 

Üzleti kommunikációs szabványok 

19. szakasz 
  Az üzleti kommunikációs szabvány azt jelenti, hogy a lehető legrövidebb időn belül (legkésőbb 24 

órán belül) válaszoljunk az elektronikus postán keresztül érkezett üzenetekre. 

  Az elektronikus postát fogadó távollétében az elektronikus postán fel kell tüntetni a munkahelyről 

való távolmaradásról szóló értesítést, és tájékoztatni kell az ügyfeleket vagy tisztviselőket arról, kihez 

tudnak fordulni sürgős esetekben, az üzenetet fogadó távolléte alatt. 
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Beadvány/átirat vagy elektronikus posta küldése 

20. szakasz 

  A tisztviselő beadvány vagy átirat küldése alkalmával köteles mindig memorandumot használni. 

  A beadványt, átiratot vagy elektronikus postát személyre (természetes személy) vagy funkcióra és 

cégre kell címezni. 

  A beadványt, átiratot és elektronikus postát alá kell írni, valamint meg kell jelölni a funkciót és 

egyéb elérhetőséget. 

  A beadvány, átirat vagy elektronikus posta érthető és tömör kell, hogy legyen, stílusát pedig ahhoz a 

személyhez kell igazítani, akinek szól, valamint a témával összhangban kell állnia. 

  A beadvány, átirat vagy elektronikus posta előkészítése során le kell ellenőrizni a helyesírást és az 

említett információk pontosságát. 

 

Étkezési szabályok 

21. szakasz 

  Az étel fogyasztása kizárólag az arra célra meghatározott helyiségekben engedélyezett. 

 

Öltözködési követelmények a munkahelyen 

22. szakasz 

  A tisztviselő köteles illendően és rendezetten öltözködni, a tisztviselő feladatainak megfelelően, és 

hogy oly módon ne sértse a helyi önkormányzat tekintélyét, se ne fejezze ki politikai, vallási vagy egyéb 

személyes hovatartozását, amely kétségbe vonhatná pártatlanságát és semlegességét. 

  A foglalkoztatottak a munkahelyi és munkatevékenységi követelményekkel összhangban kell, hogy 

öltözködjenek, a mindennapi öltözet alapkövetelménye pedig az illendő és tiszta öltözék. 

  A nem illendően felöltözött tisztviselőt az illetékes osztályvezető, a közvetlen osztályvezető 

javaslatára, figyelmezteti a jelen kódex tiszteletben tartásának kötelességére, a munkahelyen való 

öltözködést illetően, és a fegyelmi eljárás indításának lehetőségére, a kódex ismételt megsértése esetén. 

 

23. szakasz 

Öltözködési szabályok a nőket illetően: 

- a szoknya és a ruha nem lehet rövidebb 5 centiméterrel a térd felett, illetve nem lehet magasan felsliccelt 

- nem megengedett: az átlátszó blúzok, ujjatlan felsők és ruhák viselete, olyan rövid blúzok viselete, mely 

nem takarja a hasat, illetve a hátat, rövidnadrágok, szabadidőruha, túl szűk nadrág, cicanadrág, tarka nadrág, 

valamint olyan átlátszó öltözék viselete sem megengedett, amely alatt átlátszik az alsónemű, illetve minden 

hasonló öltözék, amely nem kölcsönöz megfelelő munkahelyi megjelenést. 

- a dekoltázs legfeljebb hónaljmagasságban lehet  

- az öltözéknek tisztának és vasaltnak kell lennie 

- a haj és a körmök rendezettek kell, hogy legyenek 

- a sminknek nem szabad túl feltűnőnek lennie 

- nem megengedett a sportcipő viselése, valamint olyan szandálok, amelyek a lábfej és a lábujjak nagy 

részét szabadon hagyják, illetve papucsok viselése sem megengedett 

 

24. szakasz 

Öltözködési szabályok a férfiakat illetően: 

 

- nem megengedett a szabadidőruhák, rövidnadrágok, bermudanadrágok, ujjatlan felsők, komolytalan 

feliratokkal és képekkel díszített kapucnis felsők és más hasonló öltözékek viselete, amelyek nem 

kölcsönöznek megfelelő munkahelyi megjelenést  

- az öltözéknek tisztának és vasaltnak kell lennie 

- nem megengedett a sportcipő és a papucs viselete 

- a haj és a körmök rendezettek kell, hogy legyenek (a hosszú hajat össze kell fogni)  

- a szakáll, illetve a bajusz borotvált vagy fazonra nyírt kell, hogy legyen 
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A munkaidő tiszteletben tartása 

25. szakasz 
  Az alkalmazottak kötelesek tiszteletben tartani az előírt munkaidőt, valamint a munkahelyükre 

érkezést és a távozást az előírt módon rögzíteni.  

  A munkaidő alatti szünet a megbeszélt időszakban engedélyezett 30 perces időtartamban.  

  A szünet nem lehet a munkaidő elején, sem a végén.  

  A munkahely a munkaidő alatt a vezető, vagy a területet vezető alkalmazott engedélye nélkül nem 

hagyható el.  

  A köztisztviselők előzetes bejelentés és a felettesük jóváhagyása nélkül munkaidőn kívül nem 

léphetnek be a szerv, a szolgálat vagy a szervezet irodáiba. 

 

III. RENDELETEK BETARTÁSA ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Panaszjog a kódex megsértése miatt 

26. szakasz 

  Az ügyfél a jelen kódex szabályainak megsértése miatt panaszt tehet a szerv, szolgálat vagy 

szervezet osztályvezetőjénél, valamint Topolya község polgári jogvédőjénél (a továbbiakban: illetékes 

osztályvezető). 

  Az illetékes osztályvezető döntéseivel, álláspontjaival, véleményeivel, javaslataival és egyéb 

aktussal jelentőséggel bíró gyakorlatot alakít ki a jelen kódex alkalmazására. 

 

A kódex alkalmazásának követése 

27. szakasz 

  Közigazgatási Hivatal Vezetője követi és megvitatja a kódex alkalmazását. 

  Ha a kódex alkalmazásának követése során szükségesnek találja, a Közigazgatási Hivatal Vezetője 

külön utasításokat adhat ki a kódex alkalmazására. 

  A kódex alkalmazásáért a szervezeti egységek vezetői felelősek. 

  A kódex alkalmazásáról szóló jelentés szerves része a szerv, szolgálat vagy szervezet évi 

munkajelentésének. 

  A jelentés magába foglalja az ügyfelek által beadott, kódex megsértésével kapcsolatos panaszok 

össz számáról, a kódexszel meghatározott szabályok szerinti panaszok felépítéséről, megindított és lezárt 

fegyelmi eljárásokról, a kódex megsértése miatt kiszabott intézkedésekről szóló statisztikai adatokat, 

valamint egyéb olyan tényt és körülményt, amely a szerv, szolgálat vagy szervezet osztályvezetői szerint 

fontos a kódex alkalmazásának követése és az ügyfelek jogainak tiszteletben tartása szempontjából. 

 

Fegyelmi felelősség 

28. szakasz 

  A jelen kódexben szereplő kötelességek megsértése könnyebb, munkaviszonyból eredendő 

kötelességszegést jelent, amennyiben nem tartozik a törvénnyel vagy egyéb előírással meghatározott, 

munkakötelesség súlyosabb megszegése közé. 

  Az illetékes osztályvezető figyelembe kell, hogy vegye az esetlegesen kiszabott fegyelmi 

intézkedéseket a tisztviselő jutalmazása vagy előléptetése során. 

  A jelen kódex rendeletei tiszteletben nem tartása miatt kirótt intézkedésekről szóló aktus példányát 

bele kell tenni a megszegést elkövető tisztviselő személyi iratgyűjtőjébe. 

 

Az ügyfelek kódex alkalmazásáról szóló tájékoztatása és záró rendelkezések 

29. szakasz 

  A tisztviselők és közalkalmazottak magatartási kódexének szövegét a községi közigazgatás vezetője 

közzéteszi Topolya község internetes oldalán, írásos formában pedig kifüggeszti a hirdetőtáblára, és 

elegendő számú példányban elérhetővé teszi az ügyfelek számára, egyéb megfelelő helyen (ügyfélszolgálat, 

ügyfélpult, helyi irodák és egyéb). 

  Az illetékes osztályvezető ismerteti a tisztviselőkkel a kódex tartalmát. 
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Átmeneti és záró rendelkezések 

30. szakasz 

  Ezen Kódex hatálybalépésének napján érvényét veszti a Topolya község jó igazgatása kódexének 

elfogadásáról szóló záróhatározat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/1. szám). 

 

Hatálybalépés 

31. szakasz 

  A jelen kódex Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik napon 

lép hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-10/2018-V  

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

Saša Srdić s.k.  

а Községi Képviselő-testület  

elnöke  

 

 

 

31. 

A közvállalatokról szóló törvény 59. és 74. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) és 

Topolya község Statútuma 21. szakasza 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 2018. 

március 22-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSI PROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

I. 

 Ezennel jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2018. évi gazdálkodási programját, melyet a Társaság Közgyűlése 2018. 02. 05-i 

ülésén hozott meg.   

 

II. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

Szám: 023-6/2018-V Saša Srdić, s.k.  

Kelt: 2018. 03. 22-én a Községi Képviselő-testület 

Topolya elnöke 

 

 

32. 

A közvállalatokról szóló törvény 59. és 74. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) és 

Topolya község Statútuma 21. szakasza 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 2018. 

március 22-i ülésén meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÜLÖN TERVE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A 

KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK 2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓAN  
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I. 

 Ezennel jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság külön tervét a költségvetési eszközök 2018. évi felhasználására vonatkozóan, melyet a 

Társaság Közgyűlésének 2018. 02. 9-i ülésén hoztak meg.    

 

II. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

Szám: 023-7/2018-V Saša Srdić, s.k.  

Kelt: 2018. 03. 22-én a Községi Képviselő-testület 

Topolya elnöke 

 

 

33. 

A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 

2016/13. és 2016/30. – helyesb. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése 

(SZK Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79. – másik törvény, 2005/81. – másik törvény helyesb., 

2005/83. – másik törvény helyesb. és 2014/83. – másik törvény 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, 2018. március 22-i ülésén meghozta az alábbi  

 

VÉGZÉST 

A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 

I. 

 Ezennel felmentjük Kádár Józsefet, nyugdíjas, Gunaras, Testvériség-egység u. 4. sz. alatti lakost, a 

topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgatóbizottsági tagságából, lemondás miatt, amely tagot a Magyar 

Nemzeti Tanács részéről nevezték ki. 

 

II. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-35/2018-V  

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

34. 

A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 

2016/13. és 2016/30. – helyesb. szám), a közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdése 

(SZK Hivatalos Közlönye, 91/42., 94/71., 2005/79. – másik törvény, 2005/81. – másik törvény helyesb., 

2005/83. – másik törvény helyesb. és 2014/83. – másik törvény 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, 2018. március 22-i ülésén meghozta az alábbi 

 

VÉGZÉST 

A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 

 Ezennel kinevezzük BREZOVSZKI SZUZANNA osztálytanítót, Gunaras, Petőfi Sándor u. 15. sz. 

alatti lakost, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár igazgatóbizottsági tagjává, az alapító soraiból, a Magyar 

Nemzeti Tanács képviselőjeként, 2018. 03. 23-i hatállyal, az Igazgatóbizottság megbízatásának leteltéig. 

 

II. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-36/2018-V 

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

35. 

Az idegenforgalmi törvény 39. szakaszának 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 

2010/88., 2011/99. – másik törvény, 2012/93. és 2015/84. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 

szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. – másik törvény és 2016/101. – 

másik törvény szám), Topolya község statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint a Topolya Község Idegenforgalmi 

Szervezetének alapításáról szóló aktus összhangba hozataláról szóló határozat 19. szakaszának 2. bekezdése 

(Topolya község Hivatalos Lapja, 2007/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2018. 

március 22-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 

TOPOLYA KÖZÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 

 

I 

Ezennel felmentjük Čevarušić Dea fodrászt, Topolya, Josip Merković u. 7. sz. alatti lakost Topolya 

Község Idegenforgalmi Szervezete Felügyelőbizottságának elnöki tisztségéből, 2018. 03. 22-i hatállyal, 

lemondás miatt. 

II 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-37/2018-V 

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

36. 
Az idegenforgalmi törvény 39. szakaszának 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 

2010/88., 2011/99. – másik törvény, 2012/93. és 2015/84. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. és 2014/83. – másik törvény és 2016/101. – 
másik törvény szám), Topolya község statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám), valamint a Topolya Község Idegenforgalmi 
Szervezetének alapításáról szóló aktus összhangba hozataláról szóló határozat 19. szakaszának 2. bekezdése 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 2007/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2018. 
március 22-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 

TOPOLYA KÖZÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 



Број 8. 22.03.2018. СТРАНА    90. OLDAL 2018.03.22. 8. szám 

 
 

 

 

I. 

Ezennel kinevezzük Mira Janjić mesterfokozatú szociális munkást, Topolya, Sima Šolaja u. 2a. sz. 

alatti lakost Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Felügyelőbizottságának elnökévé, az alapító 

soraiból, 2018. 03. 23-i hatállyal, a Felügyelőbizottság megbízatásának leteltéig. 

 

II. 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-38/2018-V 

Kelt: 2018. 03. 22-én  

Topolya 

 

Saša Srdić, s.k., 

a községi képviselő-testület 

elnöke 

 

 

37. 

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény 15. szakaszának 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. szakaszának 20. pontja és 42. szakaszának 31. pontja 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya 

Községi Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén meghozta a  

 

VÉGZÉST 

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., 2017/5., 2017/14. és 2017/32. szám) az I. pont a 9. pontja 

módosul, s így hangzik: 

„9. Slavica Panović – a Topolyai Tájékoztatási Központ Kft. képviselője” 

 

II. 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-39/2018-V 

Kelt: 2018. 03. 22-én 

Topolya 

 

 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

38. 

 A természetvédelmi törvény 56. szakaszának 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 

2010/88., 2010/91. – helyesb. és 2016/14. szám), Topolya Községi Képviselő-testületének a Topolya 

Völgyei Természeti Park védetté nyilvánításáról szóló határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/6. 

szám), a Topolya Völgyei Természeti Park védett területen való halászati terület kijelöléséről szóló, 519-3. 

számú határozat és Topolya Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalata Statútumának 

42. szakasza alapján Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Kommunális és Településtervezetési és –rendezési 

Közvállalatának Felügyelőbizottsága, 2018. 03. 02-i ülésén meghozza a az alábbi: 

 

SZABÁLYZATOT 

A TOPOLYA VÖLGYEI TERMÉSZETI PARK VÉDETT TERÜLETÉN VALÓ 

 BELSŐ RENDRŐL ÉS ŐRSZOLGÁLATRÓL  
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Parkban való belső rendről és őrszolgálatról szóló szabályzattal 

rendezzük a védelmi rendszer megvalósításának szabályait (a továbbiakban: Topolya Völgyei Természeti 

Park), különösen az alábbiakra vonatkozóan: 

1. Az ingatlanok látogatóinak, tulajdonosainak és használóinak magatartása, a védett területen való 

mozgásuk vagy tartózkodásuk és munkavégzésük; 

2. Azok a helyek, területek és objektumok, ahol korlátozzák a mozgást, vagy tiltják és korlátozzák 

bizonyos tevékenységek végzését, valamint ezen intézkedések időtartamát; 

3. Olyan növény és állatfajok, amelyeket tilos elpusztítani, károsítani vagy háborgatni, valamint olyan 

fajok, amelyek használata, vagyis szedése, gyűjtése vagy befogása korlátozott; 

4. A természetes halgazdálkodás területe, a szabadidős horgászat feltételei és a megengedett halászat, a 

horgászvizet, melyek használata tilos vagy korlátozott, a törvénnyel összhangban; 

5. Azokkal a természetes és jogi személyek való együttműködés módja, akik különböző alapokon 

használják a területet vagy érdekeltek annak használatában; 

6. Védelmi feltételek tudományos kutatás alkalmával; 

7. A hulladéktárolás helye és feltételei; 

8. A védett terület rendezettségének és tisztaságának fenntartási módja; 

9. A védett terület őrzésének módja és megszervezése; 

10. Az őrzéshez és a fenntartáshoz szükségek felszerelések és eszközök; 

11. Tűzvédelem. 

 

2. szakasz 

 E szabályzat felöleli a Krivaja patak fő medrét felölelő löszvölgy egy szakaszának területét (a Rét és 

Betyár-völgy néven ismeretes szakaszok, beleértve az akkumulációs tavat is), valamint a Karađorđevo 

irányában húzódó, oldalsó völgyet, – III. fokozatú tájvédelmi parkként, vagyis helyi jelentőségű 

természetvédelmi területként, mely elnevezése Topolyai Völgyei Természeti Park (a továbbiakban Topolya 

Völgyei Természeti Park). 

 

A Topolya Völgyei Természeti Park III. fokozatú védett területté nyilváníttatik az alábbi célokból: 

1. A természetes élőhelyek megőrzése és állapotának előmozdítása, melyek közül kiemelkednek a pannon 

sztyeppék maradványai, ezek lágyszárú növényeinek gazdagságával, valamint a Szerbiában végveszélybe került 

fajok jelenlétével, mint a szártalan csüdfű (Astragalus excapus) és a sötét hagyma (Allium atroviolaceum); 

2. a löszvölgyek sorozatos élőhelyfajtául szolgáló, egymást követő sorának védelme, melyek a fokozottan 

védett, mocsári, réti és erdei-pusztagyepi fajok eredeti élőhelyünkön való fennmaradását teszik lehetővé, az 

említett egységek állapotának előmozdítása, ezek megújítása és környezetvédelmi tájvédelmi hálózatba való 

szervezése mellett; 

3. a víztározó, mint a veszélyeztetett fajok jelentős élőhelye állapotának előmozdítása, külön tekintettel a 

vízimadarak fészkelő helyeire, valamint ezek kelet-európai vándorútja során igénybevett pihenő- és 

telelőhelyeire; 

4. a védő jellegű zöldövezetek megőrzése és szerkezeti összetételének előmozdítása, ezek feladatkörének 

megőrzése a biodiverzitás és a vidék kedvező környezeti légkörének fenntartását illetően, különös tekintettel a 

zobnaticai parkra; 

5. a Vojnits-kasély régi parkjában fellelhető kertépítészet művelődéstörténeti elemeinek felújítása; 

6. többrendeltetésű, part menti tampon-övezet kialakítása a víztározó partjánál, a terület biodiverzitásának 

megőrzését illető igényekkel összhangban, a tó vízminőségének javítása és a szabadidős, tanulmányi és 

fenntartható idegenforgalmi jellegű, nyilvános zöldfelületek kialakítása végett.  

    

3. szakasz 

A VÉDETT TERÜLET TERÜLETE 

 

A Topolya Völgyei Természeti Park a közép-bácskai löszfennsík területén található, a Krivaja patak 

felső szakaszánál. E terület magába foglalja a Krivaja patak medrének széles völgyét, Kisbelgrád és Topolya 

között az akkumulációs tóval együtt, valamint az oldalsó völgyet, mely Karađorđevo és Zobnatica között 
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húzódik, emellett a japánakác-sor Topolya és Zobnatica között. 

A Topolya Völgyei Természeti Park 522,22 ha területet foglal magába, s a védett terület körül 1566 

ha védövezetet állapítottak meg. 

         A Topolya Völgyei Természeti Park területén, telekkönyvi adatok alapján, 2.980,49 ha, vagyis az 

összterület 86%-a állami, míg 7% magántulajdon. A társadalmi tulajdon a védett terület 6%-ára terjed ki.  

        A Topolya Völgyei Természeti Park védett terület határának és védövezetének leírása e szabályzatban 

szerepel. 

 

4. szakasz 

 A jelen határozat 2. szakaszában tárgyalt védelmi célok az alábbi tevékenységek által 

valósíthatók meg: 

1. a védett fajok élőhelyeinek, illetve jelentős élőhely-fajtáinak fenntartása és revitalizációja, illetve újbóli 

elterjesztése; a fajok és élőhelyek tevékeny védelmi intézkedéseinek tervszerű alkalmazása; 

2. a természeti tartalékok hagyományos használati formái, külön területileg, s időben korlátozott s 

ellenőrzött legeltetés, kaszálás, nádvágás; a meglevő ökológiai folyosók előmozdítása és újak 

kialakítása a védett terület keretében, valamint az ökológiai hálózat szomszédos elemei iránt; 

betolakodó fajok visszaszorítása, mint a terület kezelője és minden felhasználója tevékenységének 

alkotórészei; 

3. területek felvásárlása és/vagy cseréje az élőhelyek helyrehozatala, tamponzónák kialakítása valamint 

védövek létrehozatala végett a védett területen, a biodiverzitás megőrzésének érdekével összhangban, 

valamint e területnek a fenntartható idegenforgalom vagy szabadidős tevékenységek szerinti 

berendezése; többrendeltetésű, 20 m széles, part menti tampon-övezet kialakítása, minimum 10 

méternyi szélességben a part mentén, füves jellegű növényzet túlsúlya mellett; a part menti övezet 

átminősítése nyilvános zöldfelületté, illetve védő zöldfelületté; 

4. a vidék vízgazdálkodását illető projektumok és programok újratárgyalása az egységes vízgazdálkodás 

érdekében; a halállomány kezelése a terület ökológiai jellemzőivel összhangban; a mólók és más, a 

természeti értékek megőrzésének céljával összeegyeztethetetlen épületek, építmények eltávolítása, 

Topolya Községi Képviselő-testületének a Topolya Völgyei Természeti Park védetté nyilvánításáról 

szóló határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/6. szám) meghozatalától számított öt éven 

belül; 

5. a parkok és park-erdők szakaszos megújítása többszintes növénytakaró létrehozásának céljából, őshonos 

fajták dominanciájával; a régi park művelődéstörténeti, területi szerkezetének megőrzése a Vojnits-

kastély mentén, s projektum készítése minden szerkezeti elem megújítására, mely területi – történelmi 

elemzésen alapul; a környezet tájépítészeti rendezése a művelődéstörténeti örökséget képező, 

hagyományos építkezés példáit képviselő, védett épületek körül, az épület stílusával összhangban; park 

jellegű területek alkalmazása oktatási célokra; többszintes zöld védövek kialakítása az erdőtelepítések és 

zöldfelületek szélénél, a vidék őshonos növényfajainak elhelyezkedésével és szerkezetével 

összhangban; erdei ültetvények betolakodó fajok cserjéje a jelentős élőhelyeken, a védett terület 

őshonos fajainak előmozdítása mellett; 

6. szélvédő erdősávok kialakítása a védett övezetekben, az őshonos fajok legalább 50%-os részvétele 

mellett, a terület biodiverzitása megőrzésének és a felszíni vizek minőségének feljavítása érdekében; a 

tevékenységek és tartalmak övezetek szerinti elosztása a védett területeken, a biodiverzitás és 

vízminőség megőrzésének igényeivel összhangban; természeti értékek figyelemmel kísérése, a 

természetvédelem népszerűsítése és a terület természeti értékeinek hirdetése; a terület felhasználóinak 

képzése, ezen tevékenységének összhangba hozatala végett, e vidék természeti értékeinek megőrzése és 

az ökológiai idegenforgalom fejlődésének ellenőrzése végett.  

 

5. szakasz 

 

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET HATÁRAI 

 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett terület határa leírásának kiindulási pontja Topolya 

község északi határa, valamint Kisbelgrád kataszteri község, Kisbelgrád k.k 1307. számú parcellájának 

északkeleti határpontja. 
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A határ kiindulási pontjától dél felé követi a 1307-es parcella keleti határát a töréspontig, ahol megtörik, s 
tovább kelet felé ugyanezen parcella északi határát követi a 2375-ös parcelláig (út). Dél felé folytatja az út, 
vagyis a 2375-ös parcella keleti határával az 1275-ös parcella keleti mezsgyéjéig, s követi az 1275-ös 
parcella keleti mezsgyéjét a 2371-es parcelláig (út). A határ kelet felé folytatódik az út, a 2371-es parcella 
déli mezsgyéjét követve a 2372-es parcelláig (út). A határ tovább az út, a 2372-es számú parcella nyugati 
mezsgyéjét követi dél felé az 1283-es számú parcelláig. Tovább követi az 1283-as parcella mezsgyéjét kelet 
felé, a törés után dél felé a 2375-ös parcelláig (út). A határ dél felé folytatódik az út, a 2375-ös parcella 
keleti határát követve, mégpedig az út parcellájának szélétől 20 m kiterjedésben, part menti védövet alkotva 
az 1305-ös és az 1559/5-ös számú parcellák nyugati részein, mindezt a Karađorđevo felé vezető útig. A 
határ továbbhaladva keresztülszeli az út 2343-as számú parcelláját, követi a 2424/1-es számú parcellát (út), 
az 1906-os számú parcellán keresztüli út parcellájának szélétől 20 méterre, amíg az út meg nem törik az 
1950-es számú parcellával közös határon, tovább kelet és dél felé követi az út 2424/1-es parcellájának 
északi és keleti mezsgyéjét, az 1913-as számú parcelláig. Tovább követi az 1913-as számú parcella északi 
mezsgyéjét, a töréspontnál átszeli ugyanezt a parcellát kelet felé ugyanezen parcella keleti mezsgyéjéig, ahol 
tovább dél felé követi a parcella keleti mezsgyéjét, a törésnél nyugat felé folytatja a parcella déli mezsgyéjét 
követve az 1912-es számú parcellával való törésig. Átszeli az 1912-es parcellát kelet felé az 1913-as számú 
parcella határáig. Északi határával folytatja az 1913-as parcella keleti határának pontjáig, dél felé átszeli az 
út korridorját, tovább nyugat felé követi az 1912-es számú parcella déli mezsgyéjét az 1913-as parcelláig. A 
határ tovább követi az 1913-as számú parcella keleti/déli mezsgyéjét a 2424/1-es számú parcelláig. A 
folytatásban dél felé követi az út 2424/1-es számú parcelláját, párhuzamosan az út parcellájának keleti 
mezsgyéjével, mindezt pedig 30 méteres távolságban az út parcellájának szélétől, az 1926-os számú 
parcellán keresztül. Az 1927-es parcella (lóversenypálya) déli határának magasságában átszeli az 1926-os 
számú parcellát kelet felé az 1928-as számú parcelláig. A határ dél felé folytatódik az előzőkben leírt 
módon, párhuzamosan az út parcellájával 30 m távolságban, az 1928-as és 1929-es parcellákon keresztül, az 
1929-es parcella déli határáig. A folytatásban tovább követi az út 2424/2-es számú parcellájának keleti 
mezsgyéjét, az út parcellájának szélétől 50 méteres távolságban, az 1930-as számú parcellán keresztül, az 
1930-as számú parcella déli mezsgyéjéig, vagyis Kisbelgrád kataszteri község határáig. Tovább követi a 
kataszteri község határát kelet felé a 2342/2-es számú parcelláig (az állami út folyosója). A határ észak felé 
folytatódik a 2342/2-es számú parcella nyugati mezsgyevonalát követve, a folytatásban a 2342/1-es 
parcelláét, az építési parcella (lakóépületek) északi végéig az állami út keleti oldaláról, a 2422-es parcella 
(út) déli mezsgyéjéig, ahol átszeli az út folyosóját kelet felé, déli töréssel követi a 2342/1-es és a 2342/2-es 
számú parcellák keleti mezsgyéjét Kisbelgrád kataszteri község határáig. 
Az előzőleg feltüntetett parcellák Kisbelgrád kataszteri községben találhatók. 
 A határ Topolya kataszteri község területén folytatódik. A 4721-es parcella (az állami út korridorja) 
keleti határát követve folytatódik az 1201-es számú parcelláig. Az 1201-es számú parcella északkeleti 
mezsgyéjét követve megy a 4714/1-es számú parcelláig (Krivaja korridorja). Tovább követi a 4714/1-es 
számú parcella északkeleti mezsgyéjét a Krivaján lévő út hídjáig, a 4714/2-es számú parcelláig. Az előzőleg 
feltüntetett parcellák Topolya kataszteri község területén találhatók. A folytatásban dél, illetve nyugat felé a 
határ követi a 7300-as számú parcella (Krivaja folyócska) keleti, illetve déli határát, a 935-ös. 936-os és 
937-es parcella déli határát az állami út parcellájáig. Azután átszeli az állami út parcelláját a 7300-as számú 
parcella déli mezsgyéjével, majd dél felé követi az 1796-os számú parcella keleti mezsgyéjét, s ugyanezen 
parcella déli mezsgyéjével folytatja a 7300-as számú parcelláig. A folytatásban dél felé követi a 7300-as 
számú parcella keleti mezsgyéjét az 1791-es számú parcella déli mezsgyevonaláig. Nyugat felé átszeli a 
folyó korridorját, s folytatja az 1791-es számú parcella déli mezsgyéjével, észak felé tovább követi az 1791-
es számú parcella határát, a folytatásban az 1793-as számú parcella nyugati, illetve északi határát. A 
folytatásban kelet felé követi a 7397-es parcella déli mezsgyéjét (a Plitvice utca korridorja) az 1795-ös 
számú parcellával közös hármas határig, ahol észak felé átszeli az utcát a 7397-es, az 1005-ös és a 995-ös 
számú parcellák hármas határáig. Észak felé követi a 7397-es számú parcella mezsgyéjét a 994-es és a 984-
es számú parcellákkal közös hármas határig. Tovább észak felé követi a 984-es számú parcella nyugati 
határát a parcella végéig, egy töréssel kelet felé követi a 987-es és a 985-ös számú parcellák mezsgyéjét a 
985-ös, a 982-es és a 983-as számú parcellák hármas határáig. Tovább észak felé követi a 982-es és a 981-es 
számú parcellák nyugati mezsgyéjét a 977-es számú parcelláig. A folytatásban nyugat, illetve észak felé 
követi a 977-es parcella mezsgyéjét, folytatja észak felé a 976-os számú parcella nyugati mezsgyéjével, 
megtörik, s kelet felé követi a 976-os számú parcella északi mezsgyéjét a 7307-es számú parcelláig (állami 
út). Tovább del felé követi a 7307-es számú parcella nyugati mezsgyéjét a Krivaján átívelő hídig, átszeli az 
út folyosóját kelet felé, s követi a folyó korridorjának, a 7300-as parcella északi mezsgyéjét a kataszteri 
község határáig. Az előzőleg feltüntetett parcellák Topolya-város kataszteri községben találhatók. A 
folytatásban Topolya k.k területén követi a 4714/1-es számú parcella (Krivaja) nyugati mezsgyéjét az 1224-
es számú parcellával közös hármas határig. A határ megtörik, s nyugat felé követi az 1224-es és az 1222/3-
as számú parcellák déli mezsgyéjét az állami út 4721-es számú parcellájáig. A hosszabbításban követi 
nyugat felé a kataszteri község határát, vagyis 4721-es, az 1229/6-os, az 1229/7-es, az 1229/8-as parcellák 
déli mezsgyéjét a 4725-ös számú parcelláig (út). A határ északi irányban folytatódik a 4725-ös számú 
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parcella keleti mezsgyéjével Kisbelgrád kataszteri község határáig, vagyis a 2349-es számú parcelláig. Az 
előzőleg feltüntetett parcellák Topolya k.k.-ben találhatók. A folytatásban Kisbelgrád k.k. területén nyugati 
irányban a határ követi a 2349-es (út) és a 2303-as számú parcellák mezsgyéjét, megtörik, s északi irányban 
követi a 2303-as számú parcella nyugati, majd pedig északi határát, átszeli az út parcelláját, s keleti irányban 
követi a 2298-as számú parcella déli mezsgyéjét, a folytatásban észak/nyugat felé követi a 2298-as számú 
parcella mezsgyevonalát a 2349-es számú parcelláig (út). Tovább északi irányban követi a 2297/2-es számú 
parcella nyugati mezsgyéjét a parcella északi végéig, átszeli az út parcelláját nyugati irányban, dél felé 
követi a 2305-ös számú parcella mezsgyéjét azon mezsgye végéig, megtörik, s nyugat, illetve észak felé 
követi a 2304-es számú parcella mezsgyéjét, tovább nyugat/dél/észak/kelet felé követi a 2305-ös számú 
parcella mezsgyevonalát a 2349-es parcelláig. Átszeli az út parcelláját, s északi irányban követi a 2297/3-as 
és a 2297/1-es számú parcella nyugati mezsgyéjét, megtörik, s keleti irányban követi a 2297/1-es számú 
parcella északi mezsgyéjét a tó védövéig. A folytatásban északi irányban a 2300/1-es számú parcellán követi 
a tópart vonalát 20 méteres távolságban, a továbbiakban a 2139-es parcellán keresztül a partvonaltól 30 
méterre ugyanezen parcella északi mezsgyéjéig. Megtörik, s nyugati irányban követi a 2138-as számú 
parcella déli mezsgyéjét, átszeli az út parcelláját ugyanennek a nyugati mezsgyéjéig. Északi irányban követi 
a 2349-es számú parcella (út) nyugati mezsgyéjét a 2138-as számú parcella északi mezsgyéjéig. Kelet felé 
átszeli az út parcelláját, s északi irányban követi a 2138-as számú parcella északi mezsgyéjét a tó védövéig. 
A folytatásban északi irányban követi a tó partvonalát 20 méteres távolságban a 2137-es számú parcellán 
keresztül, ugyanezen parcella északi mezsgyéjéig, megtörik, s kelet felé követi ugyanennek a parcellának az 
északi mezsgyéjét a 2425/1-es számú parcelláig (út). A folytatásban északi irányban követi a 2133-as számú 
parcella nyugati mezsgyéjét, átszeli az út 2426-os számú parcelláját az 1955-ös számú parcelláig. Keleti 
irányban megtörik, s követik az 1955-ös számú parcella déli/keleti/északi mezsgyéjét a 2427-es, az 1956-os 
és az 1957-es számú parcellák hármas határának vonaláig. Ezektől a pontoktól levágja az 1955-ös parcella 
egy részét (kb. 120x70 méteres terület) a 2349-es számú parcella keleti mezsgyéjéig. Tovább déli irányban 
követi a 2349-es számú parcella keleti mezsgyéjét a parcella déli mezsgyéjéig, nyugati irányban átszeli a 
2349-es számú parcella útját, s követi az 1985/2-es számú parcella déli mezsgyéjén, tovább észak fel 
ugyanezen parcella nyugati mezsgyéjét az 1984/1-es számú parcelláig. Tovább nyugati, illetve északi 
irányban követi az 1984/1-es számú parcella déli és nyugati mezsgyéjét az 1962-es számú parcelláig. A 
folytatásban követi az 1962-es számú parcella északnyugati mezsgyéjét a 2340-es számú parcelláig. Nyugati 
irányban követi a 2340-es számú parcella déli mezsgyéjét egészen a parcella végéig. A folytatásban 
északnyugati irányban metszi a 646-os parcella egy részét, ami egy 20 méter széles sáv az 1977-es számú 
parcelláig. Tovább északnyugat felé követi a 645-ös parcella délnyugati mezsgyéjét a 922-es számú 
parcelláig. A folytatásban északnyugati irányban átszeli a 922-es számú parcellát (utca), s nyugati irányban, 
majd tovább északi irányban követi a 382-es számú parcella mezsgyéjét ugyanennek a parcellának az északi 
határáig. Keleti irányban megtörik, s a parcella végéig követi 2395-ös számú parcellát (utca). Északnyugati 
irányban követi az 1537-es számú parcella délnyugati mezsgyéjét ugyanennek az északi végéig, megtörik, s 
keleti irányban követi az 1537-es és az 1538-as számú parcellák északi határát. Ismét megtörik, s délkeleti 
irányban követi az 1538-as számú parcella északkeleti mezsgyéjét a 2343-as számú parcelláig (út), s a 
továbbiakban átszeli az út parcelláját az 1977-es számú parcelláig. Kelet felé, azután dél felé követi az 
1977-es számú parcella mezsgyéjét az 2428-as számú parcelláig. Kelet felé követi a 2428-as számú parcella 
északi mezsgyéjét a parcella keleti végéig. Megjegyzés: A védett terület határain belül marad a „sziget” – 
terület, amely nem áll védettség alatt, s az 1979-es, az 1980-as, az 1981-es és az 1983-as parcellák tartoznak 
ide, azzal, hogy az 1983-as parcella egy része az út 1348-as parcellájától 20 méteres sávban a védett 
területhez tartozik. A folytatásban a határ északi irányban levágja az 1969-es számú parcella egy részét, 
mégpedig az út 2348-as parcellájától 20 méteres szélességben, az 1966/2-es parcella déli mezsgyéjéig. 
Tovább megkerüli az 1966/2-es számú parcellát a deli, a nyugati és az északi mezsgyét követve a 2348-as 
számú parcelláig. A határ északi irányba folytatódik a 2348-as számú parcella nyugati mezsgyéjével a 2343-
as számú parcelláig (út), a továbbiakban átszeli az utat a 2348-as, az 1555-ös és az 1556-os parcellák hármas 
határáig. Tovább északi irányban követi az 1556-os parcella nyugati mezsgyéjét a parcella északi végéig. Az 
1557/2-es számú parcella déli, nyugati és északi mezsgyéjét követve folytatódik az út 2376-os számú 
parcellája melletti végövig. A határ észak felé folytatódik a 2376-os számú parcellával (út) párhuzamosan, 
mégpedig 20 méteren a parcella szélétől, az 1557/1-es számú parcellán keresztül, védett övezetté nyilvánítva 
ezt a sávot – részt. Ugyanilyen módon folytatódik a határ észak felé az 1312-es számú parcellán keresztül, a 
parcella egy részét az út melletti sávban védett övezetté téve, az egész parcellán keresztül a parcella északi 
határáig, ami a kataszteri község, illetve a község határvonala is.  
A Kisbelgrád kataszteri község határmezsgye-vonalán a határ keleti irányban folytatódik az 1307-es számú 
parcella északkeleti pontjáig, vagyis a kiindulópontig.  
Az előzőleg feltüntetett parcellák Kisbelgrád kataszteri községben találhatók. 
 

6. szakasz 
 E szabályzat rendelkezései a Topolya Völgyei védett területen tartózkodó személyekre, a földek és 
egyéb ingatlanok tulajdonosaira vonatkoznak, valamint azokra a jogi és természetes személyekre, akik 
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ingatlan vagy természeti javak feletti használati jogot valósítanak meg a Topolya Völgyei védett területen, 
bejegyzett tevékenység által, továbbá a Topolya Völgyei védett terület látogatóira, valamint azokra a jogi és 
természetes személyekre vonatkoznak, akik egyéb megengedett tevékenységet vagy hivatali feladatokat 
látnak el a Topolya Völgyei védett területen. 
 A jogi és természetes személyek kötelesek tiszteletben tartani a védelmi rendet a Topolya Völgyei 

védett területen.  

A Topolya Völgyei Természeti Park I. és II. illetve III. fokozatú védelem vezetendő be.  

Az I. fokozatú védelem alá eső terület 15,9 hа-t tesz ki, magába foglalja az ősgyep növényvilágának 

maradványait a félsziget meredek és száraz lejtőin, a Krivaja löszvölgyének a Karađorđevo felőli oldalsó 

völggyel való találkozásánál, melynek területe megközelítőleg 4 ha, e védelem három területi egységre is 

kiterjed a nádason belül: a Varga-tanyánál levő avas nádas, a réten található avas nádas és a Zobnaticánál 

levő avas nádas. 

A II. fokozatú védelem alá eső terület 178,11 hа-t tesz ki, magába foglalja a legérzékenyebb 

szárazföldi területi egységeket, melyet szigorúan védett növényfajok szempontjából kiemelten lényeges, 

vagy éppen élőhely fajtáját képező területek alkotnak (északi pusztagyep Karađorđevónál, déli pusztagyep 

Karađorđevónál, az öbölnél levő pusztagyep, mozaikos tőzeges részek Zobnaticánál). E védelembe 

tartoznak a tó elmocsarasodott részei is, melyek szigorú védelmet igényelnek a védett fajok szaporodásának 

vagy táplálkozásának érdekében (mozaik jellegű élőhelyek a Varga-tanyánál, északi nádas a réten, déli 

nádas a réten, mozaik jellegű élőhelyek  Zobnaticánál, sziget Zobnaticánál, sziget a művésztelepnél, sziget 

az Almási-tanyánál). 

A III. fokozatú védelem alá eső terület 327,64 hа-t tesz ki, magába foglalja a védett terület egy 

részét, melyen részben és/vagy teljesen megváltozott ökoszisztémák találhatók, melyek tudományos és 

használati jelentőséggel bírnak, s lefedik a rét kisebb részét, nagyobb részben jelen vannak a Karađorđevo 

melletti legelőn, s a Betyárvölgyben, míg a japánakác-sor s a Krivaja ökológiai folyosója  (ideértve a 

lóúsztatót), egészében az említett védelem alá tartozik. 

 

 

 

II. A TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÉS A KÖRNYEZET VÉDELME 

 

7. szakasz 

 Azok a személyek, akik a Topolya Völgyei védett területen élnek, tartózkodnak vagy munkát 

végeznek, kötelesek alkalmazni a természeti, kulturális és egyéb értékek, valamint a természet védelmére 

irányuló intézkedéseket, a törvénnyel, a rendelettel és e szabályzattal összhangban. 

 

8. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park területén tilos:  

 
1. az állatvilág megzavarása, tervszerűtlen begyűjtése és pusztítása; 

2. a vízi szárnyasok vadászata; 

3. a növényzet és vadon élő növényzet irtása és tervszerűtlen eltávolítása, valamint a kertművészeti örökség 

és értékes élőfák, a park bútorzata és kertépítészeti műtárgyak állapotának megzavarása; 

4. a rétek, legelők és nádasok felszántása és megbontása; 

5. az őshonos fafajták betolakodó fajokkal való minőségi és mennyiségi cseréje; 

6. a parkok zöldfelületei részvételi arányának csökkentése; 

7. a védett területek vízgazdálkodását, vagy vizes élőhelyek vízminőségét illető, tartós, kedvezőtlen 

változásokat okozó munkálatok kivitelezése; 

8. mindenfajta hulladék jellegű vagy veszélyes anyag lerakása, valamint veszélyes hulladék szállítási 

útvonalának megállapítása; 

9. levegő, talaj és talajvíz vagy vízszennyezettséget okozó munkálatok és tevékenységek folytatása; 

10. bármilyen fajta tevékenység folytatása, mely nem áll összhangban a védett terület védelmi céljaival. 
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9. szakasz 

 A Topolyai Völgyes Természetvédelmi Park területén korlátozás alá esik:  

1. a területek rendeltetésének átminősítése, a terep domborzatának módosítása és építkezés, csupán az 

élőhelyek helyrehozatala, a töltés rendszeres karbantartása és vízgazdálkodás végett, valamint a meglévő 

területi-tervezési okiratok által előirányzott módosítások esetében,  

2. a víztározó partjának rendezése idegenforgalom és szabadidős tevékenység céljából, a 

tervanyag/végzések által meghatározott szakaszok esetében, 

3. építkezés és közművesítés, valamint kerítések felállítása a part menti övezetben, a tervanyagot és műszaki 

iratanyagot illetően, melyek biztosítják a vadon élő fajok védelmét, s a part menti övezet átjárhatóságát a 

nehezebb mozgású fajok részére; 

3.a. új, kemény alapzatú utak kiépítése a vízgazdasági épületekhez vezető utakra, amelyek útvonala a lehető 

legrövidebb útszakaszon halad át a védett terület partövezetén; 

4. szennyvíz szűrés utáni leeresztése, amennyiben ennek minőségi jellemzői a határértékek a végső 

befogadókba eresztendő víz minőségi szabványai alá kerülnek; 

5. látogatók és gépjárművek mozgása az ilyen célra előirányzott ösvényeken és utakon, a terület 

tűrőképességével összhangban; (a korlátozás nem vonatkozik a vízügyi és mezőgazdasági földterületek 

rendszeres használati tevékenységeire vagy az infrastruktúrák kiépítésére/fenntartására) 

6. belsőégésű motorokat alkalmazó csónakok mozgása, vízgazdálkodáson kívül; 

7. villanymotoros csónakok mozgása, idényjellegű szabadidős és idegenforgalmi vízi járműre korlátozván, a 

tervszerűen megállapított útvonalakon; 

8. vadászat az I. fokozatú védelem alá eső területek határát övező, 250 méternyi védövben, egészségügyi 

kilövés esetében;  

9. gazdasági halászat;  

10. ellenőrzött haletetés a tervszerű horgászversenyeken; 

11. nem őshonos fajok behurcolása és terjesztése, melyek nem minősülnek betolakodónak a pannóniai 

bioföldrajzi régióban; 

12. növényzet égetése, a tervszerű kezelési tevékenység kivételével; 

13. magas növésű növények termesztése a gyepes és vizes területeken, az őshonos fajok korlátozott 

csoportos és tervszerű felújításán kívül; 

14. tűlevelű fajok részvétele, mégpedig legfeljebb a 20% lefedettség mellett, a táblák vagy tömbök 

zöldfelületein belül; 

15. zöldfelületek rendezése terv vagy tervezési iratanyag nélkül, az irtások vagy omlás helyrehozatalát 

kivéve; 

16. ösvények és pihenőhelyek szilárd burkolása a parkokban, a létesítményekhez való hozzáférés javítása 

végett, mégpedig az illető táblák vagy tömbök területének legfeljebb 5%-áig; 

17. az odvas törzsek kidöntése az augusztustól októberig terjedő időszakban; 

18. tűzgyújtás, az erre a célra előirányzott helyszíneken; 

19. a vízpart erózió elleni védelme, a biológiai-technikai megoldások alkalmazását kivéve; 
20. a vízi és mocsári növényzet eltávolítása, a területileg és időben korlátozott munkálatokon, az 
úszónövényzet legalább 30%-ának megőrzése mellett; 
21. a réteken való legeltetés és kaszálás, valamint nádvágás a területileg és időben korlátozott 
munkálatokon, a nádas legalább 30%-ának, emellett a rétek legalább 15%-ának érintetlenül hagyása mellett, 
mindez évente, egyenletesen eloszló területek formájában.  
 

Az I. fokozatú védelemi rendszer alá eső területen tilos a természeti tartalékok kitermelése és az 
építkezés, míg korlátozandók a munkálatok és tevékenységek a tudományos kutatás és a természeti 
folyamatok figyelemmel kísérése, a szakmai képzés végetti, ellenőrzött látogatás, valamint védelmi, 
helyrehozatali és egyéb elkerülhetetlen intézkedések lebonyolítás esetén, például tűzesetek, elemi csapások 
és balesetek, emellett növényeket és állatokat sújtó járványok, kártevők túlszaporodása idején,  a  
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) jóváhagyásával. 

 

A II. fokozatú védelemi rendszer alá eső területeken, a jelen határozat 6. szakaszának 2. 

bekezdésében említett korlátozások mellett, korlátozandó:  

1. mólók, úszó és más építmények építése, a kezelés feladatköreinek építményeit kivéve; 

2. idegenforgalmi tevékenységek, területileg és időben korlátozott öko- és falusi turizmus formáinak 

kivételével; 

3. sport és szabadidős jellegű horgászhelyek kialakítása, a partvonal hosszának legfeljebb 20%-ában; 
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4. az idegen fajok erdei ültetvényeinek vagy csoportjainak felújítása, az említett csoportok védett terület 

őshonos fajaival való, tervszerű cseréje érdekében; 

5. kíséret nélküli látogatók napközi mozgása a kezelő által biztosított kísérő nélkül; 

6. vízi járművek mozgása, a kezelési feladatköröket kivéve; 

7. a mólók és más építmények használata, melyek nem állnak összhangban a természeti értékek 

védelmével, mégpedig a jelen határozat meghozatalától számított, legfeljebb öt éves időszakra; 

8. vegyszerek használata, a kezelési feladatkörök ellátásakor való alkalmazás kivételével, a törvénnyel 

összhangban; 

9. idegen fajok behurcolása, a parkok kertépítészetének tervszerű felújítását kivéve, ezek 

művelődéstörténeti jellemzőivel összhangban. 

 

A III. fokozatú védelemi rendszer alá eső területeken, a jelen határozat 6. szakaszának 2. 

bekezdésében tárgyalt korlátozások mellett, korlátozandó:  

1. mólók kiépítése, a megszabott, típusokba rendszerezett, természetes anyagokból készülő mólók 

kivételével, a terv által kijelölt partszakaszon; 

2.  sport és szabadidős jellegű horgászhelyek kialakítása, a partvonal legfeljebb 70%-án, az illető védelem 

alatt álló területeken; 

3. üdülők számára fenntartott ösvények és területek kialakítása, az illető védelem alá eső területek 

partvonalának legfeljebb 70%-án, s a vízparttól legalább 10 m távolságra; 

4. a meglevő erdei ültetvények felújítása s újak telepítése, többemeletes védövet eredményező, őshonos 

fajokból álló ültetvények kivételével, a gyepes és vizes élőhelyek körül, s mely szélessége legalább 10 

m; 

A jelen szabályzat 6. szakaszában foglalt jogi és természetes személyek kötelesek tartani magukat a 

természetvédelmi törvényhez (a továbbiakban: törvény), a rendelethez és e szabályzat rendelkezéseihez, az 

információs táblákon és egyéb jelzéseken lévő információkhoz, valamint Topolya Telekrendezési, 

Útkezelési, Kommunális és Területtervezési és –rendezési Közvállalat által alkalmazott őr vagy más 

meghatalmazott személy utasításához vagy meghagyásához (a továbbiakban: kezelő). 

 

10. szakasz 

 A Topolya Völgyei védett terület természeti értékeinek használatáért és a kezelő szolgáltatásaiért 

térítmény fizetendő. A térítményfizetőket, a térítmény összegét és fizetési módját a kezelő írja elő külön 

aktussal, a törvény 70. szakaszával összhangban, valamint a halászati terület használatáért fizetendő 

térítményt is, a helyi önkormányzati egység illetése szervének előzetes jóváhagyásával.  

 

11. szakasz 

 A kezelő biztosítja a belső rendet a Topolya Völgyei Természeti Park védett területén, a törvénnyel 

és e szabályzattal összhangban, mégpedig őrszolgálat megszervezésén, a helyi lakossággal, a 

közvállalatokkal és intézményekkel, valamint a polgári egyesületekkel való együttműködésen, továbbá az 

államigazgatási és a helyi önkormányzati szervekkel való együttműködésen keresztül. 

 

12. szakasz 

 Tilos olyan munkálatok és egyéb tevékenységek végzése, amelyek kedvezőtlen változásokat 

idézhetnek elő a környezetben, a talajban, a vízben és a levegőben, túlzott zajt kelthetnek, valamint az 

emberre és az élővilágra káros sugárzást okozhatnak.  

 Olyan objektumok, munkálatok és tevékenységek tervezéséhez, amelyek jelentősebb hatással 

lehetnek a környezetre, be kell szerezni az illetékes szerv jóváhagyását, a stratégiai környezeti 

hatásvizsgálatról szóló törvénnyel és a környezeti hatásvizsgálatról szóló törvénnyel összhangban.  

 

 

III. A LÁTOGATÓK MOZGÁSA ÉS TARTÓZKODÁSA 

 

13. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén való mozgás a közutakon, a mezei utakon, a 

kijelölt ösvényeken, a szabadidős felületeken, valamint a pihenésre és kempingezésre kialakított terepeken 

engedélyezett. 
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14. szakasz 

 Tilos motorcsónak használata, kivéve a kezelő szükségleteire, október 1-je és május 1-je között tilos 

motorcsónakot tartani a vízen és használni azt, kivéve a kezelő szükségleteire. 

 A csónakok és egyéb hajózási eszközök használatához, a tavon való mozgás céljából, ezen eszközök 

tulajdonosai és használói kötelesek beszerezni a kezelő jóváhagyását, s tartani magukat a szabályzat 

rendelkezéseihez.  

 

15. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett terület látogatói minden, erre kijelölt helyszínen 

tartózkodhatnak, a szabályzat rendelkezéseinek és a védett terület őre által adott utasítások tiszteletben 

tartásával.  

 

16. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a gépjárművel való közlekedés a közutakon és 

a megjelölt mezei utakon megengedett.  

 A járművek leparkolása a kijelölt területeken megengedett. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park területén az ingatlanok tulajdonosai megközelíthetik 

parcelláikat a mezei utakon, és leparkolhatnak azok mellett mezőgazdasági munkálatok végzése során.  

 Szükség esetén a kezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat járművei használhatják a mezei utakat. 

 

17. szakasz 

 Az építési parcellán kívüli kempingezés és sátorozás a Topolya Völgyei védett területén kizárólag 

az erre a célra külön kijelölt és rendezett helyeken szervezhető, a kezelő előzetes írásos jóváhagyásával.  

 Kivételesen más helyen is szervezhető kempingezés és sátorozás, az őr kíséretében és a kezelő 

jóváhagyásával, rövid időtartamban és kevés személy részére, mégpedig kutatómunka és ökoturizmus 

céljából.  

 A kempingezésre és sátorozásra kijelölt helyeken kívül nyílt tűzhelyen történő tűzgyújtás az erre 

külön kijelölt helyeken engedélyezett.  

 

18. szakasz 

 A földek és egyéb ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek átjárást biztosítani az őrök és a 

kezelő más meghatalmazott személyei számára szolgálati teendőik végzése során, valamint azoknak a 

személyeknek, akik a kezelő jóváhagyásával kutató vagy egyéb tevékenységek végeznek a Topolya Völgyei 

Természeti Park védett területén.  

 

IV. TEVÉKENYSÉGVÉGZÉS ÉS A TERMÉSZETI FORRÁSOK HASZNÁLATA 

 

19. szakasz 

 A mezőgazdasági tevékenység, illetve a földművelés és a zöldség- és gyümölcstermesztés a 

törvénnyel, a rendelettel és e szabályzattal összhangban végzendő. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén nem engedélyezett a felszín rendeltetésének 

megváltoztatása (a mezők és legelők megművelhető földdé tétele, mezőgazdasági föld gyümölcsössé és 

szőlőültetvénnyé alakítása, halastó kiépítése és egyebek), kivéve a Topolya Völgyei Természeti Park védett 

terület védelme és fejlesztése céljából.  

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a II. védettségi fokozatú területeken tilos: 

kaszálás nehézgéppel és kaszálás a generatív időszakban.  

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos a vegetáció égetése, kivéve a természetes 

vegetáció szukcessziójának irányítása céljából, a törvénnyel, a tűzvédelmi törvénnyel összhangban, valamint 

természetvédelmi feltételek és a kezelő jóváhagyásának beszerzésével.  

 

20. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos vegyi anyagok és műtrágya alkalmazása, 

kivéve, amikor ez elengedhetetlen a természeti ritkaságok aktív védelmére irányuló intézkedések 

lefolytatásához, beszerzett jóváhagyás és természetvédelmi feltételek mellett. 

 Az I. és II. védettségi fokozatú területeken tilos vegyi anyagok és műtrágya használata. 
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 A III. védettségi fokozatú zónában vegyi anyagok és műtrágya használata csak az elengedhetetlen 

esetekben megengedett, a törvény által előírt módon.  

 

21. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a II. védettségi fokozatú zónában korlátozva 

van az erdei ültetvények vagy a nem őshonos fajok csoportjának megújítása ezen összetevőknek a védett 

terület őshonos fajaival történő tervszerű cseréje. 

 

22. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a III. védettségi fokozatú zónában az erdősítés 

csak fragmentáltan engedélyezett, a vidék tervezett fejlesztési intézkedéseinek megvalósítása céljából, s a 

természetvédelmi feltételek beszerzése mellett. 

 

23. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén engedélyezett: a tó vizének öntözésre történő 

használata az előírt biológiai minimumig, úgy hogy ne kerüljön veszélybe a Topolyai-tó halászati terület 

növény- és állatvilága. 

 

24. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén a II. védettségi fokozatú területeken tilos 

hidromeliorációs tevékenységek végzése, amelyek a talajvízszint csökkenéséhez vezetnének (új csatornák 

kiásása, a meglévők kiszélesítése, stb.); a terep domborzatának megváltoztatása (a part felásása és feltöltése, 

homoknyerőhely megnyitása, stb.), kivéve a lakóhely hidrológiai és ökológiai feltételeinek javítása céljából; 

a Topolya Völgyei Természeti Park teljes területén. 

 A Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat köteles a kezelő számára lehetővé tenni a 

szennyezők és a vízgazdálkodási létesítmények kataszteréből származó adatokba való betekintést, amely 

adatok a Topolya Völgyei Természeti Park területére vonatkoznak.  

 

25. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területen nem engedélyezett kőolaj, gáz, ásványi 

nyersanyag, tőzeg és építési anyag kiaknázása. 

 

 

V. VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT 

26. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos vadásztevékenységet folytatni, kivéve, 

amikor szükség van rá a populáció számának megőrzése és a fertőző betegségek elleni védelem céljából, a 

természetvédelmi feltételek beszerzése mellett, a vadon élő állatokról és a vadászatról szóló törvénnyel 

(SZK Hivatalos Közlönye, 10/18. szám), az azon törvény alapján hozott előírásokkal, a törvénnyel, a 

rendelettel és e szabályzattal összhangban. 

Tilos a vízi szárnyasok vadászata. 

 

27. szakasz 

 A halak tenyésztését, védelmét, vadászatát és hasznosítását a Topolya Völgyei Természeti Park 

védett területén a halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos 

Közlönye, 09/36. és 13/32. – AB-határozat szám), a halászatot szabályozó egyéb előírásokkal és e 

szabályzattal, valamint a Topolyai-tó halászati területté nyilvánításáról szóló határozattal összhangban 

végzik. 

 

28. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos gazdasági halászattal foglalkozni, viszont 

engedélyezett a sporthorgászat és a szelektív halászat. 

 Tudományos-kutatási céllal is végezhető halászat, a törvény, a Topolya Völgyei halászati terület 

irányítási programja és e szabályzat által meghatározott feltételekkel. 

 A Topolyai-tó halászati terület területén tilos csónakból és elektromos etetőhajóból etetni a halakat.  
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29. szakasz 

 A Topolya Völgyei halászati területen a halászat módját a halállomány védelméről és fenntartható 

használatáról szóló törvény, e törvény törvénynél alacsonyabb rendű aktusai, a halászati terület irányítási 

programja és e szabályzat alapján állapítják meg. 

 

30. szakasz 

 A kezelő a halászati terület irányítási programjával és a halállomány védelméről és fenntartható 

használatáról szóló törvény alapján hozott előírások keretében, határozza meg azt az időszakot és időpontot, 

amikor engedélyezett a szabadidős horgászat, a rendelettel és e szabályzattal összhangban.  

 

31. szakasz 

 A Topolyai-tó halászati területen lehet sporthorgászversenyt szervezni, a szabályzattal és a halászati 

terület irányítási programjával összhangban, a védett terület kezelőjével jóváhagyása alapján. 

 

32. szakasz 

 Tilos a halászok zajjal és lármával történő megzavarása más halászok vagy egyéb személyek 

részéről, kivéve, ha közúti közlekedésről és bejegyzett vagy megengedett tevékenység vagy cselekvés 

végzéséről van szó.  

 

33. szakasz 

A kezelő minden évben, a halászati terület éves irányítási programjának meghozatalát követően, 

megfelelő módon elérhetővé teszi a nyilvánosság és az érdekelt szabadidős horgászati szervezetek számára, 

ez a program állapítja meg a szabadidős horgászat éves rendszerét és egyéb információkat, amelyek 

jelentősek a halászati vizek védelme és használata szempontjából.  

 

34. szakasz 

A szabadidős horgászat végzési módja a Topolyai-tó halászati terület keretében 

A kezelő mint a Topolyai-tó halászati terület használója adja ki a szabadidős horgászengedélyeket 

és megszervezi azok elosztását, az előírásokkal összhangban. 

Érvényes szabadidős horgászengedély nélkül tilos a horgászat a Topolyai-tó Természeti Park 

halászati területén. 

Az éves engedély összegét a kezelő határozza meg, külön aktussal, a helyi önkormányzati egység 

illetékes szervének jóváhagyásával. 

A szabadidős horgászat a Topolyai-tó halászati terület keretében a partról és a bejegyzett mólókról 

végzendő. 

Tilos az úszó létesítmények horgászati célra történő használata. 

A szabadidős horgászatot horgászfelszerelésekkel végzik, mégpedig legfeljebb három bottal és két-

két horoggal minden boton. 

A 14 évesnél fiatalabb személyek engedély nélküli végezhetnek szabadidős horgászati 

tevékenységet, mégpedig egy bottal, olyan személy jelenlétével, aki érvényes szabadidős 

horgászengedéllyel rendelkezik. 

Tilos hálós felszerelések (háló, merítőfej, lesháló, varsa) és horgászfelszerelések (gereblyézés, 

háromágú horog, horog, szólóhorog és horogsor) használata. 

A Topolyai-tó halászati terület határain belül szabadidős horgászat végezhető: 

- a téli időszámítás ideje alatt 5.00 és 18.00 óra között 

- a nyári időszámítás ideje alatt 3.00 és 21.00 óra között. 

A szabadidős horgász köteles nyilvántartást vezetni a horgászzsákmányról E-1-es űrlapon, amit az 

éves sporthorgászengedély mellé kap. 

A szabadidős horgász a Topolyai-tó halászati területen történő szabadidős horgászat végzése 

alkalmával köteles mérleget és mérőszalagot tartani magánál. 

A szabadidős horgász naponta legfeljebb 5 kg őshonos halfajtát foghat. 

Tilos a horgászat a betongáton, a Karađorđevo település felé vezető úton lévő betonhídon, a 

fürdőzésre előirányzott területeken és azokon a helyeken, amelyek külön halélőhelyként vannak megjelölve 

(Betyár-völgy), amelyek táblával jelöltek, valamint a jéghorgászat végzése a Topolyai-tó halászati terület 

határain belül. 
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Mindarra, amit e szabályzat nem szabályoz, a halállomány védelméről és fenntartható használatáról 

szóló törvény, az ezzel a törvénnyel kapcsolatos törvénynél alacsonyabb rendű előírások és az irányítási 

program rendelkezései érvényesek. 

 

VI. SPORT, TURIZMUS ÉS SZABADIDŐ 

35. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén lehet sportversenyt szervezni, amennyiben e 

tevékenységekkel nem károsítják meg vagy veszélyeztetik a környezet természeti értékeit és minőségét.  

 Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt versenyek esetében, amelyek a Topolya Völgyei védett 

területen valósulnak meg, a szervező az esemény előtt hát nappal beszerzi a kezelő jóváhagyását és befizeti 

a térítményt, a térítményekről szóló határozattal összhangban, melyet a kezelő hoz. 

 Azoknak a tervezett sporttevékenységeknek az esetében, amelyekről megalapozottan feltételezik, 

hogy kihatással lehetnek a Topolya Völgyei védett terület természeti értékeire és a környezet minőségére, a 

szervező beszerzi a Tartományi Természetvédelmi Intézet feltételeit is. 

 

36. szakasz 
 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén végezhetők idegenforgalmi és szabadidős 
tevékenységek, a törvénnyel, a rendelettel és e szabályzattal összhangban. 
 Turisztikai jellegű szállás- és vendéglátó-ipari szolgáltatásokat jogi és természetes személyek 
nyújthatnak a Topolya Völgyei védett területen, az idegenforgalmi törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 
09/36., 10/88., 11/99. és 12/93. szám), a rendelettel és e szabályzattal összhangban. 
 

37. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területének turistacsoportok általi látogatását és 

értékeinek megtekintését az utazás szervezője, illetve az idegenforgalmi vagy vendéglátó-ipari 

szolgáltatások nyújtója hét nappal az esemény előtt jelenti a kezelőnek. 

 A kezelő megszervezi a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt turistacsoportok vezetését, vagy 

jóváhagyást ad ki, amellyel más jogi vagy természetes személyt hatalmaz fel a látogatók vezetésére az 

említett jóváhagyás által megállapított módon, helyeken és időben. 

 A kezelő dolgozza ki és hozza meg a Topolya Völgyei védett terület idegenforgalmi látogatásának 

programját, amellyel közelebbről rendezi a látogatás engedélyezett módját és helyét, az egyes helyeken 

ugyanabban az időben tartózkodó látogatók számát és egyéb kérdéseket, amelyek jelentősek a rezervátum 

értékeinek megtekintése és bemutatása szempontjából, különösen pedig az ökoturisztikai tevékenységek 

szervezését a helybeli lakosokkal együttműködve. 

 

38. szakasz 

 A védett terület használata utáni térítményeket, azok összegét és a behajtás módját a kezelő a 

Topolya Völgyei Természeti Park védett területének és a Topolyai-tó halászati terület használata utáni 

térítményekről szóló határozattal írja elő, a helyi önkormányzati egység illetékes szervétől beszerzett 

jóváhagyás mellett.  

 

VII.  ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE ÉS TERÜLETRENDEZÉS 

 

39. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park területén építmények építése és a terület rendezése a Tervezési 

és építkezési törvénnyel (SzK Hivatalos Közlönye 2009/72, 2009/81 –mód., 2010/64. – AB határozat, 

2011/24., 2012/121., 2013/42.– AB határozat, 2013/50. – AB határozat, 2013/98. – AB határozat), 

Rendelettel, Rendezési tervvel és ezen Szabályzattal összhangban történik.  

 A területi és városrendezési tervekkel kapcsolatban, amelyek a Rezervátum teljes egészére, vagy 

annak egyes részére vonatkoznak, környezeti hatástanulmányt végeznek a törvénnyel összhangban, illetve 

ellenőrzik az értékelés szükségességét a terv típusától és tartalmától és a lehetséges jelentős környezeti 

hatásoktól függően. 

E szakasz 2. bekezdésében említett stratégiai értékelési eljárást a terv elfogadásában illetékes 

hatóság hajtja végre, megfelelő feltételek, véleményezések és beleegyezések, illetve a nyilvánosság 

részvételének biztosítása mellett, a Törvénnyel és a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányról szóló 

törvénnyel összhangban (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135 és 2010/88). 
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40. szakasz 

 Topolya Völgyei Természeti Park II. védelmi fokozatú területén tilos új építmények kiépítése, 

kivéve az ideiglenes építményeket, amelyek a védelmi tevekénységek és javak fejlesztése érdekében 

szükségesek, továbbá tilos a már meglévő épületek újjáépítése során bővíteni azok emeleteit és térméreteit, 

tilos mólók építése, kivéve hagyományos kikötők a régi tanyák területén, illetve tudományos kutatási 

célokra szükséges mólókat illetően. 

 Topolya Völgyei Természeti Park III. védelmi fokozatú területén tilos új építmények kiépítése, 

kivéve az ideiglenes építményeket, amelyek a védelmi tevekénységek és javak fejlesztése érdekében 

szükségesek, továbbá tilos a már meglévő épületek újjáépítése során bővíteni azok emeleteit és térméreteit a 

tervdokumentumokkal összhangban, tilos mólók építése, kivéve hagyományos kikötők a régi tanyák 

területén, illetve tudományos kutatási célokra szükséges mólókat illetően. 

 A Topolya Völgyei természetvédelmi területén levő azon épületekkel kapcsolatban, amelyek 

kiépítését és újjáépítését a Rendelet és a Szabályzat nem tiltja, környezeti hatástanulmányt szükséges 

végezni, és meghatározzák a szükséges védelmi intézkedéseket összhangban a Törvénnyel és a Stratégiai 

környezetvédelmi hatástanulmányról szóló törvénnyel. 

 A várostervezési dokumentumok és az építési engedélyek megszerzése előtt a várostervezésért és 

építésért felelős testületnek vagy a befektetőnek meg kell szereznie a természetvédelmi feltételeket és a 

terület vezetésével megbízott Kezelő véleményét. 

 

41. szakasz 

 A Topolya Völgyei védett területén nem engedélyezhető a mezőgazdasági háztartások, valamint az 

építési területeken és építési területeken kívüli ideiglenes létesítmények lakó-, gazdasági és kiegészítő 

létesítményeinek építése és rekonstrukciója. 

 Az e szakasz 1. bekezdésében említett építési övezeteket és építési területeket, a szerkezetek típusát 

és célját, illetve a tervezési és építési szabályokat megfelelő várostervezési tervek és dokumentumok 

határozzák meg. 

A tervek és az e szakasz 2. bekezdésében említett dokumentum elfogadásáig Topolya Völgyei 

természetvédelmi területein a mezőgazdasági háztartások létesítményeinek építése, rekonstrukciója és 

kiterjesztése csak a meglévő építkezéseken belül végezhető el, a természetvédelmi feltételeknek kötelező 

beszerzésével a Tartományi Természetvédelmi Intézettől, valamint a városrendezési feltételek és az 

építkezés engedélyek beszerzésével. 

 

42. szakasz 

 A projekt tulajdonosának kötelessége írásban beszámolni a Kezelőnek a tervezett munkákról és 

tevékenységekről, azaz a projekt végrehajtásáról. A kérelemnek tartalmaznia kell az építési munkálatok, 

azaz kivitelezésének kezdő időpontját és határidejét, illetve ha az építési engedélyt az előzetes terv alapján 

adják ki, a fő projekt műszaki ellenőrzéséről szóló jelentés egy példányát be kell nyújtani. A Kezelő hét 

napon belül köteles értesíteni a projektet tulajdonosát/ befektetőt a végrehajtási lehetőségeiről, valamint a 

további eljárásról a Törvénnyel összhangban. 

 

VIII. TISZTASÁGFENNTARTÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉS 

 

43. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park területén a tisztaságfenntartást és a hulladékkezelést a 

Törvénnyel, a Hulladékkezelési törvénnyel (SzK Hivatalos Közlönye 2009/36 és 2010/88 szám), illetve 

ezen Szabályzattal összhangban végzik. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park területén nem engedélyezett a kezeletlen kommunális 

szennyvíz és kémiailag mérgező és veszélyes anyagok, illetve kommunális és egyéb szilárd hulladék 

kiöntése és elhelyezése a vízfolyásokba és földterületekre.   

 

44. szakasz 

A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos bármilyen típusú hulladék elhelyezése. 

A Topolya Völgyei Természeti Park védett területeinek felhasználói és látogatói kötelesek a 

meghatározott területen kívül, vagy a kifejezetten erre a célra elrendezett és kijelölt helyen összegyűjteni és 

elhelyezni a hulladékot. 
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 A Kezelő a látogatók által látogatott helyekre megfelelő felszerelést, például vödröket, kosarakat 

vagy zsákokat helyez el a szilárd hulladék ideiglenes tárolására, és megszervezi azok ürítését és elszállítását 

a Topolya Völgyei Természeti Park védett területen kívülre.  

 A kezelő együttműködik a tisztaságfenntartás ügykörében illetékes kommunális szolgáltatókkal 

szemetes konténerek szervezett elhelyezését és azok rendszeres ürítését illetően, olyan helyeken, ahol 

nagyszámú látogató gyülekezik. 

 

45. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett övezetében lévő ingatlan tulajdonosai és felhasználói 

kötelesek tiszta és rendezett állapotban tartani azokat. 

 

IX MEGJELÖLÉSEK ÉS JELZÉSEK ELHELYEZÉSE, FÉNYKÉPEZÉS ÉS FILMEK KÉSZÍTÉSE 

 

46. szakasz 

 A Kezelő köteles az előírt módon megjelölni a védett területet az előírt kinézetű táblákkal és 

tartalommal azokon a helyeken, ahol a közutak átszelik a Topolya Völgyei védett területet, valamint a védett 

terület határait az előírt jelzésekkel kell ellátnia. 

Az kezelő a törvény által előírt határidőn belül és a törvénytől alacsonyabb rendű aktusok által előírt 

módon a halászati terület határát és a halászati terület azon részének határát jelöli, ahol tilos vagy korlátozott 

a halászat. 

 A kezelő a megfelelő táblákkal jelzi azokat a helyeket és létesítményeket, ahol a belépés és a 

tartózkodás tilos vagy korlátozott. 

 Az kezelő táblákat vagy egyéb jelöléseket állít fel a belső rend szabályairól és a szabadidős 

horgászat szabályairól. 

 Az kezelő elhelyezhet más táblákat és fontos jelöléseket a védelmi intézkedéseinek végrehajtása és 

Rezervátum értékeinek bemutatása érdekében, mint például pannókat, óriásplakátokat, látogatóutakat, 

kemping- és sátorhelyeket, etetési területeket, hulladéklerakókat stb. 

 Tilos ezen szakaszban említett táblák, a táblákon található írás és más jelölések rongálása, illetve 

eltávolítása, továbbá ezek eltakarása vagy más tárgyakkal való elrejtése. 

 

47. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tilos jogi és természetes személyek nevét 

tartalmazó tájékoztató táblák, valamint a hirdetési és egyéb pannók elhelyezése a kezelő engedélye nélkül. 

 A forgalmi és közutak, az erdészet, a vadászat, a vízgazdálkodás és az energia területén szabályozott 

előírásoknak megfelelő hivatalos táblák és más jelölések elhelyezéséhez a kezelő jóváhagyását kell, hogy 

adja. 

 Az e szakasz 1. bekezdésében említett táblák és pannók felállítása és tartása esetén a kezelő díjat 

számíthat fel a díjakról szóló határozattal összhangban. 

 

48. szakasz 

A Topolya völgyei Természeti Park védett területén fényképek, videofelvételek és filmek készítése 

engedélyezett. 

Az e szakasz 1. bekezdésében említett, Topolya Völgyei Természeti Park védett területein 

kereskedelmi célú tevékenységekhez szükséges a kezelő jóváhagyását megszerezni, aki hét napon belül 

hozzájárulását adja, és amely tevékenységek végzéséért térítményt kell fizetni a díjakról szóló határozat 

értelmében. 

A Topolya Völgyei védett övezetében rögzített fényképeket, videókat és filmeket a nyilvánosság 

számára nyilvánosan be kell mutatni vagy nyilvánosságra kell hozni, a természetes vagy jogi személy, 

akinek a költségére végzik ezen tevékenységeket, köteles az elkészült anyag egy példányát eljuttatni a 

kezelőnek. 

Az e szakasz 3. bekezdésében említett kötelezettségekkel ismertetik személyeket a forgatás során, és 

ha az nem lehetséges, úgy kell tekinteni, hogy az illető ismeretében van a jelen szabályzat meghozatalával 

és annak nyilvánosságra hozatalával. 
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X. KUTATÓ- ÉS NEVELŐMUNKA 

49. szakasz 
 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén tudományos és egyéb kutatási és oktatási 
tevékenységek végzése megengedett a természetben összhangban a törvénnyel, a rendelettel és ezen a 
szabályzattal. 
 Az e szakasz 1. bekezdésében említett kutatási és oktatási tevékenységeket oly módon kell 
végrehajtani, hogy ne károsítsák vagy semmisítsék meg a jelentős természeti értékeket, és ne szennyezzék a 
környezetet. 

 

50. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területén végzett kutatások esetében szükséges a kezelő 

jóváhagyását beszerezni, valamint a környezetvédelmi feltételeket, melyet a Tartományi Természetvédelmi 

Intézet ad ki. 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területein végzett ichthyofauna kivizsgálása érdekében a 

halászati tevékenységek ügykörében illetékes minisztérium által kiadott törvényes engedély mellett a kezelő 

jóváhagyását is meg kell szerezni. 

 

51. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területen végzett geológiai és biológiai kutatások során a 

törvény által előírt, az illetékes minisztérium engedélye mellett meg kell szerezni a kezelő jóváhagyását és a 

Természetvédelmi Tartományi Intézet által kiadott természetvédelmi feltételeket is. 

 Az erdészet, a mezőgazdaság és a pedológia, a hidrológia, a környezetvédelem, a turizmus, a 

közlekedés, az energia, a területrendezés és a várostervezés, a demográfia és a kulturális javak területén 

végzett kutatásokat időben be kell jelenteni a kezelőnél. 

 Az e szakasz 2. bekezdésében említett kutatás nem kezdődhet meg, amíg a kezelő meg nem erősíti a 

kutatási kérelem kézhezvételét. A kutatási kérelemnek tartalmaznia kell releváns információkat a típus, a 

cél, a tartalom, az időtartam, a vállalkozó és a kutatási résztvevők számáról. A kérelem magában foglalhatja 

a kezelő által elvárt szolgáltatások vagy segítségek is. 

 A kezelő hét napon belül köteles a kérelem benyújtóját értesíteni arról, hogy tudomást szerzett a 

tervezett kutatásról, a kért szolgáltatások és segítségnyújtás lehetőségeiről, ajánlásokat tesz a belső rendezési 

szabályok tiszteletben tartására vonatkozóan, vagy szükség esetén kérheti a kérelmezőtől, hogy szerezze be 

a természetvédelmi feltételeket vagy a kezelő jóváhagyását, ha a kutatást az ebben a szabályzatban 

meghatározott helyeken tervezik. 

 

52. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területein végzett oktatási tevékenységeket, mint például 

a természet iskola, a terepoktatás és a szakmai kirándulásokat, időben be kell jelenteni a kezelőnél. 

Az e szakasz 1. bekezdésében említett tevékenységek nem kezdődhetnek el, amíg a kezelő meg nem 

erősíti az ilyen tevékenységekről szóló értesítés kézhezvételét. A tervezett oktatási tevékenységekről szóló 

kérelemnek tartalmaznia kell a típusra, a célra, a tartalomra, az időtartamra, a szervezőre és a résztvevők 

számára vonatkozó releváns információkat. A kérelem magában foglalhatja a kezelő által elvárt 

szolgáltatások vagy segítségek is. 

 

53. szakasz 

Az 50., 51. és 52. szakaszban foglalt kutatások engedélyezéséhez szükséges kérelmek különösen az 

alábbiakat tartalmazzák: az intézmény nevét és címét, a vezető és a kutatási résztvevők nevét, a projekt neve 

és teljes időtartama, a terepmunka megkezdésének és befejezésének időpontja, amelyre a jóváhagyást 

megadják, a kutatás főbb módszerei és technikái, az élő és az élettelen természetű mintákról, amelyekkel 

kapcsolatban a mintavételt tervezik, és azokat a tárgyakat, amelyeken a kutatást végzik. 

A kutatás jóváhagyása - az e szakasz 1. bekezdésében említett adatokon kívül - különleges 

feltételeket és intézkedéseket tartalmaz a természet és a környezet védelmére, amelyet a kutatás során 

tiszteletben kell tartani vagy alkalmazni kell. 

A helyszíni kutatási munka és az oktatási tevékenységek befejezését követő 15 napon belül a 

jóváhagyás kérelmezője, illetve a 50., 51., 52. szakaszban említett kutatási és oktatási tevékenységre 

jelentkező köteles egy rövid Jelentést tenni a kezelőnek az elvégzett kutatási és oktatási tevékenységekről, 

valamint a legfontosabb látható eredményekről. 
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Azok, akik nem tudják megfelelő időben benyújtani a jelen szakasz 3. bekezdésében említett 

jelentést, az ellenőr megtagadhatja a további kutatások engedélyezését, azaz az oktatási tevékenységek 

végzéséhez szükséges információk és szolgáltatások tekintetében. 

A tanulmány, illetve az eredmények közzétételét követően a vizsgálatot végző, illetve a jóváhagyás 

kérelmezője köteles 15 napon belül értesíteni a kezelőt, valamint a tanulmányt vagy a közzétett munkát a 

kezelő számára el kell juttatnia. 

 

 

XI. ŐRSZOLGÁLAT 

54. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területe belső rendjének biztosítása érdekében a kezelő 

őrszolgálatot szervez. 

 Az őrző szolgálat a következőket foglalja magában: őr -vezető, őr, halőr, aki a törvény által 

szabályozott felhatalmazásokkal és kötelességekkel rendelkezik, valamint szolgáltatási koordinátor, aki 

jogosult a szolgálat munkájának megszervezésére, megfelelő nyilvántartást vezet és jelentéseket nyújt be a 

munka (havi, időszakos és éves) munkájáról a természetvédelmi szektor vezetője vagy más meghatalmazott 

személy számára. 

 Az őrszolgálat feladatait a felhatalmazott személy minőségben az őr és az őrszolgálat koordinátora 

(a továbbiakban: őr) végzi közvetlenül. 

 Azokat a feltételeket, amelyeket az e szakasz 3. bekezdésében említett személyeknek, ezen 

személyek számának és más, a munkaköri státusuk és feladatai elvégzésének fontossága szempontjából 

jelentőséggel bíró kérdéseknek meg kell felelniük, a kezelő a munkahelyek és a munkahelyek 

rendszerezéséről szóló törvény alapján határozza meg. 

 Az őrszolgálat megszervezését a törvény és a halállomány védelméről és fenntartható használatáról 

szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09 és 32/13 – AB rend.) rendelkezései szerint végzik. 

55. szakasz 

 A Topolya Völgyei Természeti Park védett területe belső rendjének védelme alatt a növényzet, az 

állatvilág és a víz védelme és megóvása a szennyezés és károsodás minden formájától, valamint a táblák és 

információs táblák védelme, megőrzése és helyreállítása, látogatói infrastruktúrájának, a kezelő 

létesítményeinek védelme és a tűzvédelem. 

 

56. szakasz 

Az őrszolgálatot az őrzónák szerint szervezik. 

A jelen Szabályzat értelmében az őrzónákat Topolya Völgyei védett területének logikai térbeli 

egységekből álló területek alkotják, a terep konfigurációja, élőhelyi lehetőségek szerint kompakt természeti 

egységet tesz ki, amelyen belül az irányítást, a belső rendet és a védelmet sikeresen biztosítják. 

Az őrzés megszervezése más módon is szervezhető, a szolgáltatás szükségességétől, 

hatékonyságától és költséghatékonyságától függően, járőrözéssel, helyhez kötött ellenőrzésekkel vagy a fent 

említett módszerek kombinációjával vagy a terepmunkák egyéb alkalmazásával. 

57. szakasz 

Az őrzónák mérete különbözik, és függ, a terep konfigurációjától, megközelíthetőségétől, 

átláthatósága és különösen a Topolya Völgyei egyes területeinek veszélyeztetettségi fokától. 

 

58. szakasz 

Ha Topolya Völgyei védett övezetben őrző ellenőrzést végző őr olyan személyt talál, aki a törvény, 

a rendelet és a jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik, vagy megalapozott feltételezés 

alapján bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, akkor felhatalmazást kap és köteles: 

1) figyelemmel kíséri a látogatók mozgását és tevékenységét, és igazoltatja azokat a személyeket, akik a 

védett területen tartózkodnak; 

2) ellenőriz minden járműtípust, hajót és rakományt; 

3) minden ellenőrzést elvégez, kivéve a lakások és egyéb helyiségekét, amelyekhez bírósági végzés 

szükséges; 

4) ideiglenesen elkobozza azokat a tárgyakat, amelyekkel szabálysértést vagy bűncselekményt követtek el, 

valamint az ilyen bűncselekmény elkövetésével létrehozott vagy megszerzett tárgyakat, és haladéktalanul 

átadják ezeket az ügyeket a kezelőnek megőrzés céljából; 
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5) a tiltott cselekmények végrehajtása során tetten ért személyazonosító okmány nélküli személy a belső 

ügyek illetékes szervéhez kísérik; 

6) az előzőleg fennálló feltétel visszaállítását eszközöli, illetve intézkedéseket rendel el a káros 

következmények megelőzésére és megszüntetésére; 

7) együttműködik a Rezervátum területén levő ingatlanok tulajdonosaival és az ingatlanjogosultakkal 

védelem céljából; 

8) együttműködik a természeti erőforrások felhasználóival a Rezervátum területén, és koordinálja közös 

akciókat a természeti erőforrások védelme és ésszerű felhasználása érdekében; 

9) figyelemmel kíséri a növény- és állatfajok állapotát, valamint a Rezervátum egyéb értékeit; 

10) segítséget nyújt a Rezervátum látogatóinak és a helyi lakosságnak. 

 Minden végrehajtott cselekményről, különösen ha, az észlelt cselekmények során szabálysértés, 

bűncselekmény, gazdasági bűncselekmény, illetve kár keletkezik, amikor az ingatlant lefoglalták, az őr 

jegyzőkönyvet készít. 

 

59. szakasz 
 A jegyzőkönyv vagy a jegyzőkönyvbe feltüntetendő leírás tartalma a felfedezett, megtalált, 
megállapított vagy más módon megszerzett és rögzített információ felfedése. 
 A jegyzőkönyvben leírtaknak kötelezően tartalmazniuk kell: 

- közelebbi adatok a különböző jogosulatlan cselekmények elkövetőiről (név és vezetéknév, apja 
neve, címe, foglalkoztatási és egyéb azonosító adatai), 

- a cselekmény elkövetésének módja, 
- a szemtanúk adatai és a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok, amelyeket be lehet szerezni, 
- adatok az esetleges károkról, különösen annak mennyiségről, darabszámról, átmérőjéről, 

típusról és egyéb adatokról. 
A jegyzőkönyvet annyi példányban kell összeállítani, amennyit az adott helyzet megkövetel, és ha az 
ellenőrzésen egy másik érdekelt fél jelen van, a jegyzőkönyv egy példányát neki is át kell adni. 

 

60. szakasz 
 Az 58. szakaszban említett ideiglenesen lefoglalt tételekről az őr bizonylatot ad ki, amely pontos 
adatokat tartalmaz a típusról és a mennyiségről. 
 A Kezelő biztosítja az ideiglenesen lefoglalt tárgyak karbantartására és tárolására vonatkozó 
feltételeket, azaz az ideiglenesen lefoglalt állat- vagy növényfajok a természetbe való visszaengedését vagy 
ellátását. 
 Az ideiglenesen lefoglalt tárgyakról e kezelő nyilvántartást vezet a mennyiség típusáról, az 
ideiglenes elkobzás okairól, az ideiglenesen lefoglalt tárgyakról és az őrségről, vagy aki átmenetileg 
lefoglalta a tárgyakat. 

 

61. szakasz 
 A védett terület őrzője a jelen szabályzat 58. szakaszában említett felhatalmazásokon túlmenően 
különösen köteles: 
1. Teljes egészében és alaposan ismeri az által védett területet, és különösen a Topolya Völgyei védett 
terület külső és belső határait, 
2. Megelőzi az illegális legeltetést, az illetéktelen talajművelést, a vegyszerek túlzott felhasználását, az 
egyes tárgyak illegális kiemelését, az illegális vadászatot és a halászatot. 
3. Időben tájékoztatja az illetékes ellenőrző szervet a védett területen végzett illegális tevékenységekről, 
valamint a halászati területen végzett gazdálkodási tevékenységről a vállalkozás illetékes testületén 
keresztül. 
4. Rendszeresen meglátogatja, őrzi és felügyeli a Topolya Völgyei védett területeit az illetéktelen 

használatan megelőzése érdekében, valamint felügyeli és fenntartja a Kezelő eszközeit és létesítményeit 

(Látogatói központ minden létesítményét, látogatói útvonalak berendezéseit, információs táblákat stb.). 

5. Foglalkozik és ellenőrzi a Topolya Völgyei védett terület tűzvédelmére szolgáló megelőző intézkedések 

végrehajtását. 

6. Részt vesz szükség szerint a területen működő egyéb szolgáltatók munkájában, és részt vesz más 

engedélyezett szolgálatok és hatóságok közös felügyeletében és járőrözésében. 

7. Terepnaplót vezet - naponta beviszi az adatokat, és felügyeleti ellenőrzés esetében a naplót átadja 

betekintés céljából. 

8. Vigyáz rájuk és felújítja a határjeleket, tájékoztató táblákat, jeleket és egyéb jelöléseket. 

9. Szolgálati öltezéket visel, és magánál tartja az azonosítóját. 



Број 8. 22.03.2018. СТРАНА   107. OLDAL 2018.03.22. 8. szám 

 
 

 

 

62. szakasz 

 A Kezelő hivatalos személyeként, az őr a helyszínen, a ráruházott hatáskörök által, szakértelemmel, 

illetékesként és felelősként lép fel minden olyan tevékenységgel kapcsolatban, amelyekre felhatalmazást 

kapott. 

 Az őr tetteinek minden esetben összhangban kell lennie a közfelhatalmazásaival, különös tekintettel 

a kezelő megfelelő képviseletére és jó hírére. 

 

63. szakasz 

 Az ökoszisztéma-védelem ügyében az őr köteles naponta ellenőrizni és nyilvántartani az elfogadott 

adatokat, például a hőmérsékletet, a páratartalmat, a széleket, az egyes növényfajok virágzását, egyes 

állatfajok és mások megjelenését. 

 Az adatokat beviszik a terepi naplóba és a megfelelő nyilvántartásokba, és átadják a kezelőnek. 

 A Topolya Völgyei védett övezetében a természetvédelmi őr a szolgáltatás igényeinek, a különböző 

szakértői elemzéseknek és adatgyűjtésnek megfelelően egyéb szakértői tevékenységet is végez. 

 A Topolya Völgyei védett övezetében a természetvédelem őrzője aktív védelmi intézkedések 

megvalósítását és szervezését is magában foglalja. (aljnövényzet vágása, fűnyírás, invazív fajok eltávolítása 

stb.) 

 

64. szakasz 

Minden olyan megfigyelt jelenség esetében, amely különböző módon veszélyezteti az állami 

vagyont, jogellenes eltulajdonítás, kár vagy zavar okozása által, az őr köteles sürgősen és haladéktalanul 

cselekedni. 

 

65. szakasz 

 A terep hivatali személyeként a Rezervátum őrzője részt vesz a látogatók fogadásában, a 

turistacsoportok és egyéb látogatók körbevezetését megelőzően tájékoztatást és szükséges információkat ad, 

és szükség esetén látogatást tesz a látogatóutak mentén. 

 A turisztikai és tájékoztatási tevékenységek során az őr köteles ismerni a Topolya Völgyei védett 

területének minden fontos jellemzőjét, megfelelő tartalommal, jelentős természeti, kulturális, történelmi 

értékkel, valamint a tartalék terület helyes bemutatásához szükséges egyéb jellemzőkkel. 

66. szakasz 

A Topolya Völgyei védett terület őrzőjénél legitimáció kell, hogy legyen, amellyel bizonyítja a 

személyazonosságát, hivatali személyi jogállását és felhatalmazásait a Törvénnyel összhangban. 

 Az őr azonosítóját a Kezelő a törvénynek megfelelően bocsátja ki. Az őrszolgálat hivatalos 

azonosítójának kinézetét az illetékes miniszter írja elő. 

 Az Kezelő külön nyilvántartást vezet a kibocsátott azonosítókról. 

 

67. szakasz 

 A Topolya völgyei védett területének őre, a Szabályzat 61. szakaszban említett tevékenységek 

elvégzése előtt köteles felmutatni azonosítóját. 

 

68. szakasz 

 Az a személy, aki nem végezi tovább az őrszolgáltatásokat, köteles az azonosítót a szolgáltatás 

megszüntetésétől számított három napon belül visszaküldeni a Kezelőnek. 

 A kezelő köteles törölni az e szakasz 1. bekezdésében említett visszaadott azonosítót, és ezeket az 

adatokat a nyilvántartásba beírni a hivatalos dokumentumok nyilvántartásáról szóló szabálykönyvnek 

megfelelően. 

 

69. szakasz 
Az azonosító elvesztése vagy eltűnése esetén az őr köteles haladéktalanul értesíteni erről a kezelőt. 
Az elvesztett vagy hiányzó azonosítót érvénytelenné nyilvánítják a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében, és törlik a kibocsátott legitimációk nyilvántartásból, és új azonosítót adnak ki az őr számárai. 
 

70. szakasz 

 Az őr szolgáltatását egyenruhában nyújtja. Az egyenruha összhangban van az illetékes minisztérium 

különleges szabályzatával. 
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 Az egyenruhát melletti őrök egyéb védelmi eszközökkel is rendelkeznek, amelyeket külön törvény 

ír elő. 

 

71. szakasz 

 A Topolya Völgyei védett övezet őre rendelkezhet a következő eszközökkel: 

- kommunikációs eszközök, 

- közlekedési eszközök (terepjáró, motor, csónak), 

- a szállítóeszközök felszereléseivel, 

- zseblámpák vagy akkumulátoros lámpák, 

- fényképezőgép, 

- a munka sikeres elvégzéséhez szükséges egyéb felszerelések. 

 

XII. TŰZVÉDELEM 

72. szakasz 

 A rendkívüli helyzetekben végzett műveleteken kívül az kezelő folyamatosan végrehajtja a 

tűzvédelmi intézkedések végrehajtására irányuló tevékenységeket a tér többi felhasználójával 

együttműködve. 

 Az alábbiak kerülnek megvalósításra: az éghajlati viszonyok és az éghető anyagok állapotának napi 

megfigyelése a tűz előfordulásának jelenlegi veszélyének felmérése érdekében, megfigyelés és tájékoztatás 

tűz kialakulásáról a tűzgyújtási szezon során, Topolya Völgyei védett területének különösen veszélyeztetett 

részeiben - mint például a régi nádasok vagy a gyepterületeken levő nagy területek -  fokozott szezonális 

felügyeletet hajtanak végre, a kirándulóhelyek helyszínei tűz használati- és gyújtási felügyelet alatt állnak, a 

tűz elleni védelem Topolya helyi önkormányzati egységének mezőőrszolgálatával és Topolya BM 

Belügyminisztérium tűzoltóságával együttműködésével valósul meg. 

 

XIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

73. szakasz 

 A jelen szabályzat alkalmazásával kapcsolatos felügyeletet az illetékes minisztérium és a helyi 

önkormányzat illetékes szerve végzi. 

 

74. szakasz 

Ez a szabályzat a Topolya Község Hivatalos Lapjában történő közzétételének napjától számított 

nyolcadik napon lép hatályba az illetékes helyi önkormányzati szerv jóváhagyásával. 

 

Tölgyesi Huba s.k.  

a Felügyelőbizottság  

elnöke 

 

39. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 

2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. – helyesb., 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99. és 

2017/113. szám) és Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 2017/30. szám) alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője 

meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 

 

I. 

A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság és Topolya Község által 

megkötött, a szennyvízcsatorna kiépítésének és újjáépítésének társfinanszírozására irányuló eszközök 

odaítéléséről szóló, 104-401-1060/2017-04  számú, 2017. 04. 06-i keltezésű (a mi számunk: 016-21/2017-

V, kelt: 2017. 04. 06-án) Szerződés és a titkárság 104-401-1060/2017-04-3 számú, 2018. 02. 1-jei keltezésű 

(a mi számunk: 016-21/2017-V, 2018. 02. 02-án) végzése alapján, megnyitjuk az alábbi költségvetési tételt 
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az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal 

keretein belül, 6. Program - KÖRNYEZETVÉDELEM, Projekt: 0401-P5 – Szennyvízelvezető 

csatornahálózat kiépítése a Petőfi Sándor és a József Attila utcában Bácskossuthfalván, 520. 

feladatkör, támogatási forrás 07, gazdasági besorolás 511, 109.1. – Épületek és építmények helyrendi 

ponton, 252.038,44 dinár tervezett összegben.      

 

II. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 

értelembe vett célirányos tőketranszfer összegét a VAT részéről községi szintű haszonra (kontó: 

733252) megnöveljük 252.038,44 dinárral, így 53.661.408.20 dinár helyett a teljes összeg 53.913.446,64 

dinár lesz.    

  

III. 

A jelen végzés I. szakaszában említett eszközöket az eszközök folyósítójával kötött szerződéssel 

összhangban használják fel.  

 

IV. 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AT 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

Szám: 400-4/2018-III-4 

Kelt: 2018. 02. 9-én 

Topolya  

 

 

Szedlár Péter, s.k. 

a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke 2018. 02. 9-én jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  

 

Kislinder Gábor, s.k. 

Topolya községi elnöke 

 

 

40. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 

2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99. és 
2017/113. szám), illetve a Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozat 10. szakasza (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2017/30 szám) alapján, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 

I. 

A Topolya 2018. évi községi költségvetéséről szóló határozatban, 5. rész – KÖZSÉGI 

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A HELYI 

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0009. számú programtevékenység – 

Folyó költségvetési tartalék, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 234. – Folyó 

költségvetési tartalék helyrend alatt megállapított eszközökből engedélyezzük az eszközök 

átcsoportosítását összesen 286.064,00 dinár összegben az alapfokú oktatásban dolgozók szolidaritási 

támogatási költségeinek finanszírozása címén, a mellékelt kérelmek és dokumentáció alapján.   

 

II. 

A jelen végzés I. pontjában említett eszközöket átcsoportosítjuk az 5. rész – KÖZSÉGI 

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 9. Program: ALAPFOKÚ 

OKTATÁS, 2002-0001 - programtevékenység – Az általános iskolák működése, 912. feladatkör, 01-es 

pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás, 137. – A dolgozók szociális juttatásai.   
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III. 

Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek. 

 

IV. 

E végzés végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik, az Általános Tevékenységügyi 

Ügyosztállyal együttműködve. 

 

V. 

E végzést továbbítjuk a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókjához is, s 

megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.   

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

- Községi Elnök - 

Szám: 400-7/2018-III-2  

Kelt: 2018. 03. 13-án 

Topolya  

 

 

Kislinder Gábor s.k.  

Topolya 

községi elnöke 

 

 

Sor- 

szám 

 

T A R T A L O M  

 

Oldal 

   

20. Záróhatározat Topolya Községi Képviselő-testülete képviselői mandátuma 

megszűntének megerősítéséről 67 

   

21. Jelentés Topolya Községi Képviselő-testülete képviselői mandátumainak 

odaítéléséről 67 

   

22. Záróhatározat Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselői mandátumának 

megerősítéséről 69 
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megerősítéséről 69 

   

24. Határozat Topolya község 2018. évi Helyi Foglalkoztatási Cselekvési Tervének 

meghozataláról 70 

   

25. Határozat állami tulajdonú mezőgazdasági földterület haszonbérleti elsőbbségi 

jogáról 70 

   

26. Határozat a Topolya község köztulajdonában álló, ingó vagyontárgy – állati 

eredetű hulladék elszállítására szolgáló speciális tehergépjármű– használati 

jogának Komgrad KV részére való átruházásáról   72 

   

27. Határozat a Topolya község köztulajdonában lévő ingatlanoknak a topolyai 

Komgrad Közvállalat részére történő használatra bocsátásáról 73 
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valamint a lakó- és a lakó-üzleti épületekben a kirendelt hivatásos épületgondnok 

munkája utáni térítmény megállapításáról Topolya község területén 76 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 

Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 

2018. 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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