СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

TOPOLYA KÖZSÉG

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

HIVATALOS LAPJA

Број 12 – Година LIII
25. мај 2021. г. , Бачка Топола

LIII. évfolyam–12. Szám
Topolya, 2021. május 25.

Број 12.

25.05.2021.

СТРАНА 278. OLDAL

2021.05.25.

12. szám

102.
A köztulajdonról szóló törvény 33. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye,
2011/72., 2013/88., 2014/105., 2016/104. – másik törvény, 2016/108., 2017/113., 2018/95. és 2020/153.
szám), Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdésének 10) pontja (Topolya Község Hivatalos
Lapja, 2019/5. szám) alapján, Az ingó vagyontárgyak – szolgálati gépjárművek Topolya község
köztulajdonából való elidegenítéséről szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/10. szám)
összhangban, az ingó vagyontárgyak – szolgálati gépjárművek Topolya község köztulajdonából való
elidegenítését célzó nyilvános hirdetés, illetve írásos ajánlatok vételének eljárását lefolytató bizottság
javaslata alapján, Topolya Községi Elnöke 2021. 05. 25-én meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL INGÓ VAGYONTÁRGYAK – SZOLGÁLATI
GÉPJÁRMŰVEK TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRE
és kiírja az alábbi
NYILVÁNOS HIRDETÉST
ÍRÁSOS AJÁNLATOK VÉTELÉRE A TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ
INGÓ VAGYONTÁRGYAK – SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVEK ELIDEGENÍTÉSE CÉLJÁBÓL
1. Topolya község, mely székhelye 24 300 Topolya, Tito marsall u. 30. sz, mint az ingó
vagyontárgyak – szolgálati gépjárművek feletti tulajdonjog kedvezményezettje, felszólítja
valamennyi érdeklődő ajánlattevőt, hogy nyújtson be írásos ajánlatot a tárgyalt ingó vagyontárgyak
– szolgálati gépjárművek felvásárlására.
2. Az ingó vagyontárgyak – szolgálati gépjárművek köztulajdonból való elidegenítése írásos
ajánlatok vételi eljárása által történik.
3. Az elidegenítés tárgyát az alábbi ingó vagyontárgyak – szolgálati (személy-) gépjárművek képezik:
Sorszám

1.

A jármű márkája,
motorerősség,
hengerűrtartalom,
üzemanyag, szín

Alvázszám,
Motorszám

Gyártási év,
rendszám

FIAT PUNTO CLASSIC 1.2
60KS ACTUAL, 44 KW,
1242 cm3, ólommentes
benzin, 3D sötétpiros,
metalizált
ZASTAVA 101 SKALA 55,
40,40 KW, 1116 cm3, benzin
98, 3М piros

ZFA18800007044564
188A4006372103

VX1128A0001115622
128A0641627083

2008
BT 006- SJ

3.

ZASTAVA 101 SKALA 55,
40,40 KW, 1116 cm3,
ólommentes benzin, 74 piros

VX1128A0001115696
128А0641627109

2008
BT 007- EN

4.

FIAT PUNTO CLASSIC 1.2
60КS ACTUAL, 44 KW,
1242 cm3, benzin, E barna B
FIAT PUNTO CLASSIC 1.2
60КS ACTUAL, 44 KW,
1242
cm3,
ólommentes
benzin, 8B világosbarna,
metalizált

ZFA18800007040474
188A40006227129

2011
BT 028- XG

ZFA18800007039609
188A40006248382

2011
BT 011- ZD

2.

5.

2013
BT 016- ČY

A
Kezdőár
A letét
regisztráció
(euró)
összege
érvényessége,
(dinár)
vezethető
állapotban
van-e (év és
hónap,
igen/nem)
2021. 04. 25. 1350,00
8.000,00
IGEN

LEJÁRT
A 107,00
REG.
2014. 09. 10.
NEM
LEJÁRT
A 107,00
REG.
2014. 10. 05.
NEM
2021. 05. 12. 980,00
IGEN
2021. 05. 12.

IGEN

1046,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

6.000,00
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4. Az ingó vagyontárgyak – szolgálati gépjárművek köztulajdonból való elidegenítésének kezdőárát
Topolya Községi Elnökének 404-41/2021-V. számú, 2021. 04. 08-i, Ingó vagyontárgyak –
szolgálati gépjárművek Topolya község köztulajdonából való elidegenítéséről szóló határozata
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/10. szám) állapítja meg, s mely összegeket a tárgyalt
gépjárművek piaci értékének felbecslését követően állapították meg, mely becslést Milan Vasović
szabadkai okl. mérnök, közlekedési, szállítási és biztonsági igazságügyi szakértő végezte el 2021.
04. 06-án.
A kezdőárat euróban fejezték ki, azzal, hogy a kifizetés dinár ellenértékben történhet, a Szerb
Nemzeti Bank befizetés napján érvényes hivatalos középárfolyama szerint.
Az ingó vagyontárgyak elidegenítésekor a vásárló a gépjárművet látott állapotban veszi át, mely
kizárja az összes utólagos reklamációt és panaszt az eladóval szemben, mégpedig e vagyontárgyak
minőségét és esetleges hiányosságait, műszaki kifogástalanságát, teljességét, valamint műszaki
jellemzőit illetően.
5. A legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásának feltétele a legmagasabb felkínált vételár.
A legmagasabb vételárat felkínáló résztvevő nyilatkozatot ír alá a felkínált árról, melyet a jelen
hirdetésben szabott határidőn belül befizetni köteles.
Amennyiben két vagy több ajánlattevő, zárt borítékban ugyanazon összegű ajánlatot nyújtana be, s
mely egyben a legmagasabb felkínált vételárnak is bizonyulna, a Bizottság nyertesként azon
ajánlattevőt hirdeti meg, mely korábban tett ajánlatot, a Topolya Községi Közigazgatási Hivatala
iktatójánál való átvételt igazoló, átvételi bélyegző dátuma és időpontja alapján.
A legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásáról szóló határozatot, az írásos ajánlatok vételi
eljárásának lebonyolítását követően, a Községi Elnök hozza meg, a Bizottság javaslatára. E
határozatot az eljárás minden résztvevőjéhez kézbesítik. E határozattal szemben, az eljárás
résztvevője panaszt nyújthat be a Községi Tanácshoz. A Községi Tanács határozata végleges.
6. A legkedvezőbb ajánlattevőnek megállapított ajánlattevő köteles a legkedvezőbb ajánlattevő
megválasztásáról szóló határozat hatályba lépésétől számított 8 (nyolc) napon belül az elért vételár
teljes összegét befizetni, s hozzálátni az adásvételi szerződés megkötéséhez.
A legkedvezőbb ajánlattevő által befizetett letétet beszámítják a teljes adásvételi árba, s levonják
az írásos ajánlatok nyilvános felbontásakor elért értékből.
7. Az illető gépjárművek megtekinthetők Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Tito marsall u. 30.
sz. alatti épületének udvarában, minden munkanapon, 10.00 és 13.00 óra között, 2021. 05. 26-tól
2021. 06. 08-ig, a 064 8624465-ös telefonszámon való, előzőleges bejelentkezés mellett, a
kapcsolattartással megbízott személy Ivanics Zoltán, a Bizottság elnöke.
8. Az ajánlattevő köteles az ajánlat komolyságának bizonylataként, valamint az írásos ajánlatok vételi
eljárásában való részvétel feltételeként befizetni a letétet, melyet dinár ellenértékben feltüntettünk
a táblázatos részben minden jármű esetébe, mégpedig Topolya község 840-311804-87 számú letéti
számlájára, minta: 97, hivatkozási szám: 62-206, mely számlát az SZK Pénzügyminisztériuma
Államkincstárának Szabadkai Fiókjánál vezetik.
9. A többi, felvásárlási jogot nem nyert ajánlattevő részére, a befizetett letét összegét visszatérítik 5
(öt) munkanapon belül, az írásos ajánlatok nyilvános felbontását követően.
Az ajánlattevők kötelesek az ajánlat űrlapján feltüntetni a pontos számlaszámot és a bank
elnevezését a letét visszatérítéséhez.
Az eladó nem vállal felelősséget a letét visszatérítésének pontosságára, amennyiben a
számlaszámot és a bank elnevezését illető adatok pontatlanok lennének.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevőként megválasztott ajánlattevő nem kötne adásvételi
szerződést a megszabott határidőn belül, vagy nem fizetné be a megállapított összeget, az általa
befizetett letétet nem térítik vissza, s a vásárlástól elálltnak tekintendő. A legkedvezőbb
ajánlattevőről szóló határozatot hatályon kívül helyezik, s meghozzák a következő, legkedvezőbb
ajánlattevőről szóló határozatot, mellyel felkínálják az adásvételi szerződés megkötését.
10. Az írásos ajánlatok vételi eljárásában való részvételre jogot formálhat minden jogi és természetes
személy, valamint vállalkozó.
11. Az ajánlatot tartalmazó, zárt borítéknak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Az írásos ajánlatok vételi eljárásában való részvételre való jelentkezést, az alábbiak szerint:
- jogi személyek esetében: elnevezés, illetve üzleti elnevezés, székhely, törzsszám, adószám,
telefonszám, kapcsolattartó személy, a felhatalmazott személy pecséttel hitelesített aláírása;
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- természetes személyek és vállalkozók esetében: teljes név, apja neve, lakcím, személyi szám, a
személyi igazolvány száma, s ennek kibocsátási helye, telefonszám és aláírás.
A jelentkezéshez csatolandó: rendes, közjegyző által hitelesített képviseleti felhatalmazás, illetve
megbízás, személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolata természetes személyek és vállalkozók
esetén, míg jogi személyek és vállalkozók esetében 30 napnál nem régebbi, eredeti kivonat a
Gazdasági Alanyok Jegyzékéből, az adott jogi személyre, illetve vállalkozóra vonatkozóan,
kereskedelmi banknál való folyószámla nyitásáról és vezetéséről szóló szerződés másolata, és az
odaítélt adóazonosító számról (PIB) szóló végzés fénymásolata;
- a befizetett letétről szóló bizonylat,
- feltétel nélküli ajánlat, világosan feltüntetett összeggel, euróban kifejezve, melyre az ajánlat
szól,
- a befizetett letét visszatérítésére szolgáló kitöltött űrlap.
A jelentkezési űrlap, az ajánlattal és a letét visszatérítésének űrlapja átvehető a Községi
Közigazgatási Hivatal iktatójában, valamint letölthető Topolya község www.btopola.org.rs
hivatalos honlapjáról.
12. Az írásos ajánlatok, a hirdetésben előirányzott teljes iratanyaggal, zárt borítékban kézbesítendők az
alábbi postacímre: Topolya község, Tito marsall u. 30. sz, Topolya, mégpedig közvetlenül Topolya
Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában, munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között, vagy
ajánlott levélben.
Az ajánlatot tartalmazó borítéknak tartalmaznia kell az alábbi feliratot: „A NYILVÁNOS
HIRDETÉSRE SZÓLÓ AJÁNLAT, gépjárművek elidegenítése céljából, a jármű sorszáma: _____
– NEM FELBONTANDÓ“, a boríték hátlapján pedig az ajánlattevő elnevezése és teljes
postacíme.
13. Az ajánlatok benyújtásának végső határideje 2021. 06. 09-e, 12.00 óra, ideértvén a postával küldött
ajánlatokat, melyek a jelzett időpontig beérkeznek.
Időben érkezettnek tekintendő minden olyan ajánlat, mely a Községi Közigazgatási Hivatal
iktatójába az említett határidő leteltéig megérkezik.
14. A Bizottság nem veszi figyelembe illetve kifogásolhatóként elveti az alábbiakat:
-

késve érkező ajánlatokat, vagyis melyek az ajánlatok benyújtására szabott határidő leteltét
követően érkeztek;

-

hiányos ajánlatokat, vagyis melyek mellé nem csatolták az összes megkövetelt iratanyagot;

-

a megállapított kezdőárnál alacsonyabb összeget tartalmazó ajánlatot.

A késve érkező, hiányos, illetve kifogásolható ajánlatok benyújtói nem vehetnek részt az írásos
ajánlatok felbontási eljárásában.
Amennyiben az idejében érkező és hiánytalan ajánlat tevője nem jelenne meg az írásos ajánlatok
felbontásánál, az ajánlattól elálltnak minősül.
15. Az írásos ajánlatok nyilvános felbontását a Bizottság bonyolítja le, s ugyanezt Topolya Községi
Képviselő-testületének Nagy Tanácstermében tartják, a Tito marsall u. 30. sz. alatt, a benyújtási
határidő utolsó napját követő első munkanapon, vagyis 2021. 06. 10-én, 12,00 órai kezdettel.
Az ajánlatok felbontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők vagy felhatalmazott képviselőik.
A nyilvános hirdetés kiírásáról szóló határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában,
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján és a helyi közösségek hirdetőtábláin, valamint
Topolya község www.btopola.org.rs hivatalos honlapján.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI ELNÖK
Szám: 404-53/2021-V
Kelt: 2021. 05. 25-én
Topolya

Szatmári Adrián, s.k.
Topolya
Községi Elnöke
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103.
A közvállalatokról szóló törvény 36. szakasz 3. és 4. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és
2019/88. száma), a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 18.
szakasza, valamint a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatójának kinevezésére vonatkozó
nyilvános pályázat lebonyolításáról szóló VIII/2021-13 számú Határozat, melyet a SZABADKAI
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG (a továbbiakban: Társaság) Közgyűlése hozott meg a 2021. 05. 21-én megtartott ülésén,
közzéteszi az alábbi
NYÍLT PÁLYÁZATI HIRDETÉST
a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatójának megválasztására
A
Társaságra
vonatkozó
adatok:
SZABADKAI
REGIONÁLIS
HULLADÉKTÁROLÓ
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Székhely: 24000
Szabadka, Békovai út 280. Törzsszám: 20354194 Adószám: 105425742 Fő tevékenység kódja: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése és tárolása
A munkakörre vonatkozó adatok: A közszférában működő közszolgálat / ügynökség / szervezet igazgatója,
aki a következő feladatokat látja el:
1) képviseli a közvállalatot és eljár a nevében,
2) megszervezi és irányítja a munkafolyamatot
3) ellátja a társaság ügyvezetését
4) felel a vállalat működésének törvényességéért
5) a társaság közgyűlése elé terjeszti az üzleti stratégia és a fejlesztés hosszú távú és középtávú tervét és
felel azok végrehajtásáért
6) előterjeszti az éves illetve hároméves működési tervet és felel annak végrehajtásáért
7) előterjeszti a pénzügyi jelentéseket
8) végrehajtja a társaság közgyűlésének döntéseit,
9) felel a társaság üzleti könyveinek szabályos vezetéséért
10) felel a társaság pénzügyi beszámolóinak pontosságáért,
11) biztosítja a közgyűlés valamennyi döntésének nyilvántartásba vételét,
12) munkájáról tájékoztatja a közgyűlést
13) meghozza a munkaköri besorolásról szóló okiratot
14) ellátja a törvénnyel és az alapítói szerződéssel meghatározott egyéb teendőket
Az igazgatónak az alábbi feltételeket kell teljesítenie:
1) nagykorú és cselekvőképes,
2) felsőfokú, legalább négyéves alapfokú egyetemi végzettséggel rendelkezik, illetve az egyetemi szintű
alapképzésen legalább 240 kreditpontot szerzett az ESPB szerint, vagy mesterfokozatot szerzett
egyetemen/szakfőiskolán, illetve specializációt egyetemen/szakfőiskolán,
3) legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik az előző fordulat szerinti felsőfokú végzettséget igénylő
beosztásban
4) legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a társaság tevékenységéhez kapcsolódó
munkakörben
5) jártas a cégvezetésben
6) munkatapasztalattal rendelkezik a munkaszervezés és irányítás terén,
7) nem tagja párttestületnek, illetve a párttestületben betöltött a tisztsége szünetel,
8) nem ítélték legalább hat havi börtönbüntetésre
9) esetében nem rendelték el a következő biztonsági intézkedések valamelyikét, a bűncselekményeket
szabályozó törvénnyel összhangban
(1) kötelező pszichiátriai intézményi kezelés;
(2) intézményen kívüli pszichiátriai kezelés
(3) kábítószer-függőség kötelező gyógykezelése
(4) alkoholizmus kötelező gyógykezelése
(5) hivatástól, tevékenységtől vagy köztisztségtől való eltiltás
10) hogy benyújtja a társaság működésére vonatkozó programjavaslatát a következő négy éves megbízatási
időszakra.
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Az igazgatót négy évre nevezik ki.
A munkavégzés helyszíne: 24000 Szabadka, Békovai út 280.
A szakmai felkészültség, tudás és készségek értékelésére az igazgatóválasztási folyamat során kerül sor a
jelentkezés és a kérelemhez csatolt bizonyítékok ellenőrzésével, írásbeli és szóbeli vizsga, vagy a Társaság
munkájának igényeivel összhangban és az igazgató kinevezésének kritériumai szerint más megfelelő
módon.
A pályázati jelentkezéseket a nyilvános hirdetménynek a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való
közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy: Grunčić Andrea, tel. 024-673-815.
A pályázati jelentkezést a feltételek teljesítését igazoló bizonyítékokkal együtt az igazgató kiválasztását
lebonyolító pályázati bizottsághoz kell továbbítani postai úton, ajánlott küldeményként, lezárt borítékban, a
következő címre: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Az igazgató kiválasztását lebonyolító pályázati
bizottsághoz 24207 Orom, PP 3, az alábbi megjelöléssel: Jelentkezés az igazgató kiválasztására
meghirdetett pályázatra - TILOS FELBONTANI A pályázathoz az alábbi bizonyítékokat kell mellékelni:
1) életrajz;
2) születési anyakönyvi kivonat;
3) az illetékes szociális védelmi központ által kiadott cselekvőképességről szóló igazolás (hat hónapnál
nem régebbi);
4) a végzettségről szóló igazolás
5) munkatapasztalatot bizonyító dokumentum
6) a cégvezetési jártasságot igazoló okirat
7) az illetékes szerv által kiadott hitelesített nyilatkozat arról, hogy az érintett személy nem tagja egyetlen
párttestületnek sem, illetve a politikai párt illetékes szervének okirata, melyben elrendelték a személy
párttestületben betöltött tisztsége gyakorlásának szüneteltetését (hat hónapnál nem régebbi)
8) bizonyíték arról, hogy nem ítélték el legalább hat havi börtönbüntetésre (hat hónapnál nem régebbi)
9) bizonyíték arról, hogy nem szabtak ki ellene a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel előírt
biztonsági intézkedést, mégpedig:- (1) kötelező pszichiátriai intézményi kezelést; (2) intézményen
kívüli pszichiátriai kezelést; (3) kábítószer-függőség kötelező gyógykezelését; (4) alkoholizmus
kötelező gyógykezelését; (5) hivatástól, tevékenységtől vagy köztisztségtől való eltiltást (hat hónapnál
nem régebbi), valamint
10) a Társaság munkatervét.
Valamennyi bizonyítékot eredeti példányban, vagy hitelesített fénymásolat formájában kell benyújtani.
A késve beérkezett, érthetetlen pályázatokat illetve azokat, melyekhez nem csatoltak minden szükséges
bizonyítékot, az igazgató kiválasztására meghirdetett pályázatot lebonyolító pályázati bizottság
záróhatározattal elveti, mely döntés ellen fellebbezni nem lehet.
A pályázati felhívást közzé kell tenni:
- a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében
- Szabadka Város Hivatalos Lapjában
- Zenta Község Hivatalos Lapjában
- Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában
- Törökkanizsa Község Hivatalos Lapjában
- Csóka Község Hivatalos Lapjában
- Topolya Község Hivatalos Lapjában
- Kishegyes Község Hivatalos Lapjában
- a Danas napilapban
- a www.deponija.rs hivatalos honlapon
- Szabadka város, valamint Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa
községek hivatalos honlapján

Kern Sólya Mária, s.k.
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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
2021. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi
költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára.

