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95. 

A tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 

2009/81., 2010/64. –SZK AB-határozat, 2011/24., 2012/121., 2013/42. –SZK AB-határozat, 2013/50. –AB-

határozat, 2013/98. –SZK AB-határozat, 2014/132.,2014/145., 2018/83., 2019/31., 2019/37. –másik 

törvény, 2020/9. szám és 2021/52. szám) és az építési telekről szóló határozat 17. szakasza (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 2017/7-1. és 2021/22. szám) alapján, Topolya Telekrendezési, Útkezelési, 

Kommunális és Településtervezési és –rendezési Közvállalata Felügyelőbizottságának 229-1/2022-1. 

számú, 2022. 05. 26-i javaslata nyomán, Topolya Községi Tanácsa 2022. 06. 01-jén meghozta az alábbi: 

 

HATÁROZATOT  

NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL A TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ 

ÉPÍTÉSI TELEK ELIDEGENÍTÉSÉRE (ELADÁSÁRA) VONATKOZÓ AJÁNLATOK 

BEGYŰJTÉSÉRE, ÉPÍTÉSI CÉLOKKAL 

  

 

 

1. Az elidegenítés (eladás) tárgyát Topolya község, Tito marsall utca 30. sz., köztulajdonában lévő 

építési telek képezi, amelyet bejegyeztek a Köztársasági Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri 

Szolgálatánál Topolya - város K. K. 6569-es számú ingatlanlapjába a 7011. számú parcellán, Josip 

Merković utca, 2. osztályú szántóföld, 551 m
2
 területen, városi építési telek.   

A tárgyalt parcella esetében az építési feltételeket és szabályokat Topolya általános rendezési terve 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 97/3. szám) határozza meg. 

A parcellát északról a 7012., 7013. és 7014. helyrajzi számú kataszteri parcella, keletről a 6999. és a 

7000. helyrajzi számú kataszteri parcella, délről a 7010. helyrajzi számú kataszteri parcella, nyugatról 

pedig a 7581. (közterület - Josip Merković utca) helyrajzi számú kataszteri parcella határolja, melyek 

Topolya k.k területén találhatók.  

A jelenlegi helyzet szerint a tárgyalt parcella városi építési telek, 2. osztályú szántóföld, objektum 

nélkül. 

 

2. A kataszteri parcella rendeltetése 

Az Általános Terv szerint a tárgyalt parcella a 22. számú blokkban található, amely egyéni lakhatásra 

szolgál. A rendezés és az építés a tervvel összhangban kiadott településrendezési feltételek alapján 

végzendő. Azon a részen, ahol az építési terület kibővült, településrendezési projekt készítése kötelező. 

A déli elkerülő út építéséhez kötelező a megfelelő törvényekben előírt projektdokumentáció 

elkészítése.  

 

3. A rendezettségről –a kommunális felszereltség szintjéről szóló adatok  

A parcella beépítetlen, kommunális szempontból nem felszerelt, lehetőség van a nyilvános 

infrastruktúrára való rákapcsolódásra 

 

4. Építési feltételek  

Kivonat az Általános rendezési tervből: 

„7.1. Alapfeltételek a tér elrendezéséhez a felületek rendeltetése szerint  

Az beépítettségi arány az egyéni lakóépületeket illetően legfeljebb 40%, a kollektív és vegyes 

lakóépületeket illetően pedig 30%.  

Az új lakótömbök beépítettségi együtthatója max. 50%.  

Az egyéni lakóépületek szintezettsége legfeljebb Fsz + 1 + Tt, a kollektív lakóépületeké pedig Fsz + 4 

+ Tt.  
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Az egyéni ház telkének mérete a lakóépület típusától függ:  

● szabadon álló épületek esetén 350,00–1 000,00 m², attól függően, hogy épülnek-e a telken 

melléképületek és milyen típusúak (melléképületek lakhatási célból vagy mezőgazdasági 

melléképületek)  

● ikerházak esetén 275,00–800,00 m², a melléképületek kiépítésének igényétől függően.  

● sorházak esetében 250,00 - 600,00 m² telkenként, a kiegészítő létesítmények típusától függően.  

A telek homlokvonalának szélessége a különböző építési típusokat illetően a következő:  

● szabadon álló létesítmények esetén min. 14,00 m,  

● ikerházak esetén min. 10,00 m parcellánként, azaz 2 x 10,00 m = 20,00 m,  

● sorházak esetén min. 6,00 m  

Szabadon álló épületek esetében az épület minimális távolsága a szomszédos telektől 1,00 m; ha az 

épület eresze nagyobb, mint 0,50 m, a tető és a szomszédos telek közötti távolság min. 0,50 m; két 

szomszédos épület közötti minimális távolság 5,00 m. 

Az építkezési telekhez biztosítani kell a hozzáférhetőséget az utca felől, azaz a közforgalmú 

közlekedési területekhez.  

A szomszédos épületekhez és telkekhez, valamint a közterületekhez való viszony meghatározásával 

kapcsolatos építési szabályokat Topolya általános rendezési terve tartalmazza (Topolya Község 

Hivatalos Lapja 97/3. szám).” 

Az építési szabályokat a fenti terv részletesen leírja. 

 

5. A földterület rendeltetési céljának való átadási határideje és az objektum kiépítésének határideje nem 

lehet több három (3) évnél, a melléképületek esetében pedig 1 (egy) évnél, az építési telek elidegenítési 

szerződésének megkötésétől számítva.   

 

6. Az építési telek elidegenítésének kezdőára az ajánlatok begyűjtési folyamatában 324.350,01 dinár. 

Az ajánlatgyűjtési folyamatban részt vevő személyek kötelesek egy letétet befizetni a részvételért, 

amely a földterület kezdőárának 10%-át teszi ki, mégpedig Topolya község letéti számlájára, 

melynek száma: 840-311804-87, minta: 97, hivatkozási szám: 62-206, amit a Szerb Köztársaság 

Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókintézeténél vezetnek.  

A letétet a kérelmezőn kívül más személy nem fizetheti be, és az ilyen kifizetett letéttel kapcsolatos 

kérelmet szabálytalannak kell tekinteni.  

 

7. A legkedvezőbb ajánlatot tevő személy esetében a befizetett letétet beleszámolják a földterület árába, 

és levonják az az ajánlatok nyilvános felnyitásának eljárása során elért értékből. A többi ajánlattevőnek, 

akik nem szerezték meg a föld felvásárlási jogát, a befizetett letétet a nyilvános ajánlatnyitástól 

számított 7 (hét) napon belül visszafizetik. 

Az ajánlattevők kötelesek az ajánlat űrlapján feltüntetni a pontos számlaszámukat, s a bankjuk nevét, a 

letét visszatérítése végett.  A bérbeadó nem vállal felelősséget a letét visszatérítésének pontosságáért, 

amennyiben az ajánlattevő számlaszáma és bankjának neve hiányos vagy pontatlan.  

 

8. Az építési telek elidegenítési folyamatában való részvételre minden érdekelt jogi és természetes 

személy jogosult, aki befizette a letétet, s időben benyújtja a megfelelő írásbeli ajánlatot.  

 

9. Az ajánlat benyújtási határideje 2022. július 8-a, 12.00 óra.  

Az ajánlatokat a köztulajdonban lévő építési telkekkel megbízott bizottságnak kell benyújtani, a 

Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalat iktatójában, Topolya, Tito marsall utca 

70.  Időben beérkezőnek tekintenek minden ajánlatot, amelyet az említett határidőig eljuttatnak a 

közvállalat iktatójába.  Az ajánlat hiányos, ha nem tartalmaz mindent, ami elő van írva, ha nem 

mellékelnek minden iratot, ahogy a nyilvános hirdetés előirányozza.   

A határidőn túl beérkező és hiányos ajánlatokat elvetik és nem veszik figyelembe. 

 

 



Број 19. 01.06.2022. СТРАНА   352. OLDAL 2022.06.01. 19. szám 

 
 

 

 

10. Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a következő jelöléssel:  

az elülső oldalon: 

AJÁNLAT A NYILVÁNOS HIRDETÉSRE – NEM FELBONTANDÓ 

A kataszteri parcella száma _______  

a hátsó oldalon:  

Az ajánlattevő vezeték- és utóneve/elnevezése, valamint a címe/telefonszáma 

 

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:  

-  Jogi személyek esetében: elnevezés és székhely, törzsszám, adóazonosító jel, a képviseletre 

felhatalmazott személy neve és telefonszáma, mindez a felhatalmazott személy aláírásával és 

pecsétjével hitelesítve.  

-  Természetes személyek esetében: vezeték- és utónév, cím, személyi szám, telefonszám s amennyiben 

a személy vállalkozó, akkor a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség nyilvántartásába történő bejegyzés 

adatai és az adóazonosító jel is, valamint alá kell írni őket. 

 

Az ajánlat mellé a résztvevő köteles csatolni a következőket: 

- A regisztrációról szóló aktus hitelesített fénymásolata, amely a hirdetmény megjelenésétől számítva 

30 napnál nem régebbi/ a személyi igazolvány fénymásolata 

- az adóazonosító jelről szóló igazolás fénymásolata (jogi személyek és vállalkozók számára);  

- A letét befizetéséről szóló bizonyíték,  

- Nyilatkozat a hirdetés feltételeinek elfogadásáról,  

- Azoknak a résztvevőknek, akik székhellyel, illetve lakhellyel rendelkeznek Topolya község 

területén, az arról szóló bizonyíték is, hogy rendezték adókötelezettségüket helyi közbevételek 

címén, ezt Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető 

Osztálya adja ki.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell azon kataszteri parcella minden adatát, amelyre vonatkozik, valamint 

az ajánlott árat, amely azonos a nyilvános hirdetésben megállapított kezdőárral vagy magasabb annál.  

Az ajánlatok nyilvános felbontásán részt kell hogy vegyen az ajánlattevő, illetve törvényes képviselője 

vagy meghatalmazott képviselője.  

Amennyiben a nyilvános hirdetésre csak egy személy jelentkezik, a köztulajdonban lévő építési telket 

el lehet adni, feltéve, hogy a résztvevő a legalacsonyabb kezdőárat ajánlotta, s elfogadta a hirdetésben 

szereplő összes feltételt.  

 

12. Az ajánlatok nyilvános felbontását 2022. július 8-án, 14.00 órai kezdettel tartjuk Topolya Községi 

Képviselő-testületének Kistermében, Topolyán, a Tito marsall utca 30. sz. alatt, a bizottság és az 

érdekelt ajánlattevők jelenlétében.  

 

A köztulajdonban lévő építési telkek ajánlatok begyűjtése általi elidegenítési eljárását a Topolya 

községi elnöke 02-190/2017-V. számú, 2017. 11. 8-án kelt végzése által kinevezett, az építési telkekkel 

megbízott bizottság folytatja le, amely jegyzőkönyvet vezet a munkájáról, s a jegyzőkönyvet a 

jelenlévő ajánlattevőknek azonnal az eljárás lezárultával átadja, a többi ajánlattevőnek 3 (három) napon 

belül, valamint a megfelelő javaslattal megküldi Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vagyonjogi 

teendőkben illetékes részlegének is, az ülés megtartásától számított 8 (nyolc) napos határidőn belül.  

Amennyiben az ajánlatok nyilvános felbontása során megállapítják, hogy két vagy több ajánlat 

ugyanakkora összeget tartalmaz, az ajánlattevőket szóban értesítik arról, hogy a felszólítás átvételének 

napjától számított 3 (három) napos határidőn belül küldjenek új írásos ajánlatot, amelyben magasabb 

árat kínálnak az előző ajánlathoz képest.  

Az újonnan beérkezett ajánlatokat a jelen pont második bekezdésében foglalt határidő lejártától 

számított 3 (három) napon belül felbontják, amiről az ajánlattevőket írásban értesítik.  

Amennyiben a felszólított ajánlattevők 3 (három) napos határidőn belül nem küldenek új ajánlatot, 

illetve, ha az ajánlattevők új ajánlatában ugyanakkora összeg szerepel, a bizottság fenntartja a jogot, 

hogy szabad belátása szerint válassza meg a legkedvezőbb ajánlatot tevő személyt.  
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13. A nyilvános ajánlatbontási folyamat lezárultával Topolya Községi Tanácsa meghozza a végzést a 

köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről (a továbbiakban: végzés). A végzést megküldik 

minden ajánlattevőnek.   

Az a személy, akinek az építési telket elidegenítik, köteles a végzés kézbesítésének napjától és a teljes 

ár befizetésétől számított 30 (harminc) napon belül megkötni a köztulajdonban lévő építési telek 

elidegenítéséről szóló szerződést (a továbbiakban: szerződés), amellyel szabályozzák az egymásközti 

viszonyokat, a törvényi előírásokkal és az építési telekről szóló határozattal összhangban.  

 Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztott személy az ajánlatok begyűjtési folyamatának 

lezárulta után eláll az ajánlattól, vagyis nem köt szerződést, elveszíti a jogot a letét visszatérítésére. 

 A nyilvános árverés azon résztvevője, aki úgy véli, hogy az építési telket a törvény, illetve az építési 

telekről szóló határozat rendelkezéseivel ellentétesen idegenítették el, s ily módon sérültek a jogai, 

keresetet nyújthat be az illetékes bíróságnál az elidegenítési szerződés megsemmisítésére, a 

szerződéskötés felismerésétől számított nyolc napos határidőn belül, de legkésőbb a szerződéskötés 

napjától számított 30 napos határidőn belül.  

 

14. Az az ajánlattevő, akinek az ajánlatát elfogadják (vevő), a felajánlott (megállapított) árat az építési 

telek elidegenítéséről szóló végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidőn belül köteles kifizetni az 

építési telekért.  

 

15. Az adóköltségeket és a szerződés hitelesítésének, az abszolút jogok átruházása utáni adó, valamint az 

illetékek és térítmények költségeit az illetékes állami szervek felé a nyertes ajánlattevő állja, aki 

szerződést köt a köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről.  

 

16. A köztulajdonban lévő építési telek elidegenítésére vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló 

határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, valamint Topolya község hivatalos 

honlapján, www.btopola.org.rs. 

 

17. A hirdetéssel kapcsolatos információk a topolyai Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési 

Közvállalattól (Tito marsall utca 70.) kaphatók, minden munkanapon 10.00-től 13.00 óráig, a 024/715-

177-es telefonszámon.  

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 464-13/2022-V 

Kelt: 2022. 06. 01.    

Topolya  

 

SZATMÁRI ADRIÁN, s.k. 

A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
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96. 

A Topolya község területén való menetrend szerinti közúti személyszállításról szóló határozat 6. 

szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/6. szám) és Topolya község Statútuma 68. szakasza 1. 

bekezdésének 2) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, Topolya Községi 

Tanácsa a 2022. június 1-jén tartott ülésén meghozta az alábbi: 

 

SZ A B Á L Y Z A T O T 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MEGVALÓSULÓ MENETREND SZERINTI VÁROSI-

ELŐVÁROSI KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS TARIFARENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 

SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 

 

A Topolya község területén megvalósuló menetrend szerinti városi-elővárosi közúti személyszállítás 

tarifarendszeréről szóló Szabályzat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/13) 5. szakasza módosul, és 

így hangzik: 

„Az átmeneti zónák az alábbiak szerint vannak felosztva: 

1) Az 1/2, 2/3 és 3/4 átmeneti zóna magában foglalja a két szomszédos tarifazóna települései 

közötti összes utazást, kivéve a Topolya irányába történő utazást, az első tarifazóna ára szerint. 

 2) Az 1/3 és 2/4 átmeneti zóna magában foglalja az egy tarifazónába tartozó települések közötti 

utazásokat, a szomszédos tarifazónán keresztül a következő tarifazónában lévő településig, a második 

tarifazóna ára alapján, amely kizárná Topolyát mint kiindulási pontot vagy célállomást. 

 3) Az 1/4 átmeneti zóna magában foglalja az 1. tarifazónában lévő települések és a 4. tarifazónában 

lévő települések közötti utazásokat, illetve a 4. tarifazónában lévő településektől az 1. tarifazónában lévő 

településekig, a harmadik tarifazóna ára alapján, amely kizárná Topolyát mint kiindulási pontot vagy 

célállomást. 

Az egyéni jegyet váltó utasok egy utazásra szereznek jogot, egy járművel, átszállás nélkül, azon a 

zónán vagy zónákon belül, amelyekre a megvásárolt jegy érvényes. 

A több vonal használatát igénylő utazásokat a vonalak érintkezési pontjain történő átszállással 

hajtják végre. A „szomszédos zónák” kifejezés egyetlen vonal mentén található szomszédos zónákra utal.” 

 

2. szakasz 

 

E szabályzat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép hatályba.  

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 110-13/2022-V  

Kelt: 2022. 06. 01. 

Topolya   

Szatmári Adrián, s.k. 

Topolya 

Községi Elnöke 
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97. 

 A közvállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 3) pontja (A Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 16/15. és 19/88. szám), Topolya község Statútuma 68. szakaszának 9) pontja (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 19/5. szám) és a Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 37. szakasza (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 20/25.2 szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2022. június 1-jei ülésén 

meghozza az alábbi 

 

VÉGZÉST 

A TOPOLYAI KOMGRAD KV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI 

ÁRAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 Ezennel JÓVÁHAGYJUK a topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásai árainak 

módosításáról szóló, 559. számú határozatot, melyet 2022. május 26-án hozott meg a Felügyelőbizottság, 

az alábbiak szerint: 

 

1. VÍZVEZETÉK 

 

1.1. IVÓVÍZELLÁTÁS – POLGÁROK 

 
SOR 

SZ. 

DÍJFAJTA MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL  

1. Vízdíj  din/m
3
 55,65 61,22 

2. Az átalányos felhasználók díja 7 m
3
 389,54 428,50 

3. Az átalányos felhasználók díja – 

személyenként, kollektív lakhatás 

5 m
3 

 278,25 306,08 

4. Szennyvízelvezető vízgazdálkodási  

létesítmények használati díja 

Vízóradíj  

din/lakóegység 

havonta 

din/csatlakozás 

havonta 

90,69 

 

          36,67 

 

 

Összesen: 127,26 

99,76 

 

40,23 

 

 

Összesen: 139,99 

5. Vízdíj – a falusi vízvezetékek, melyek 

nem tartoznak Topolya település városi 

vízvezetékéhez 

din/m
3
  

44,52 

 

48,97 

6. Az átalányos felhasználók díja 

személyenként – a falusi vízvezetékek, 

melyek nem tartoznak Topolya 

település városi vízvezetékéhez  

7 m
3
  

311,62 

 

342,78 

7. Az átalányos felhasználók díja, 

kollektív lakhatás  

5 m
3 

  

222,59 

 

244,84 

8. Blokk tarifa 30 m
3
 felett 83,47 91,82 

9. Vízdíj – átalányosan – személyenként, 

ahol nincs vízóra, de a műszaki 

feltételek adottak a vízóra beépítéséhez 

– 2023. 01. 01-jétől 

  

800,00 

 

880,00 

10. Űrlap - kérvény darab 83,33 100,00 
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1.2 IVÓVÍZELLÁTÁS – GAZDASÁG 

SORSZ. DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG 
ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. Vízdíj  din/m
3
 142,91 157,20 

2. Vízhasználati díj din/m
3
 0,8 0,88 

3. Vízvédelmi díj din/m
3 
 0,71 0,78 

4. Szennyvízelvezető vízgazdálkodási  

létesítmények használati díja 

din/alany havonta 273,38 300,72 

5. Vízóradíj  din/csatlakozás 

havonta 

91,13 100,24 

 

1.3 IVÓVÍZELLÁTÁS – KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK HELYI SZINTEN 

 

SORSZ. DÍJFAJTA 
MÉRTÉK-

EGYSÉG 
Ár áfa nélkül Ár áfával  

1. Vízdíj  din/m
3
  

56,73 

 

62,40 

2. Szennyvízelvezető vízgazdálkodási  

létesítmények használati díja 

Vízóradíj  

din/alany 

havonta 

273,38 

 

91,13 

 

ÖSSZESEN: 364,51 

300,72 

 

100,24 

 

ÖSSZESEN: 400,96 

 
 

1.4. A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS DÍJA 

 
SOR

SZ. 

SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL  

1. A csatlakozási feltételek kiadása a polgárok 

kérésére 

Darab 1.250,00 1.500,00 

2. Mindenfajta feltétel és vélemény kiadása a 

vízvezetékre, a csatornahálózatra és a 

hővezetékre való csatlakozáshoz és 

egyebekhez, jogi személyek részére 

Darab 5.236,36 6.283,63 

3. Mindenfajta feltétel és vélemény kiadása a 

vízvezetékre, a csatornahálózatra és a 

hővezetékre való csatlakozáshoz és 

egyebekhez, természetes személyek részére 

Darab 1.600,00 1.920,00 

4. Mindenfajta jóváhagyás kiadása a 

csatlakozásra, valamint a vízvezetékre, a 

csatornázásra és a hővezetékre vonatkozó 

dokumentációra vonatkozóan jogi 

személyek részére 

Darab 9.500,00 11.400,00 

5. Mindenfajta jóváhagyás kiadása a 

csatlakozásra, valamint a vízvezetékre, a 

csatornázásra és a hővezetékre vonatkozó 

dokumentációra vonatkozóan a polgárok 

részére  

Darab 3.200,00 3.840,00 

6. A munkálatok kivitelezése  m 1.963,64 2.160,00 

7. Betonvágás, a beton elszállítása, 

újrabetonozás 

m
2
 1.854,55 2.040,00 

8. Klasszikus vízóra beépítése - 

CSATLAKOZÁS 

darab 20.000,00 24.000,00 

9. Vízóra beépítése GPS berendezéssel darab 11.666,67 14.000,00 

10. Klasszikus vízóra beépítése darab 6.250,00 7.500,00 

11. Befagyott vízóra cseréje darab 2.916,67 3.500,00 
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2.A SZENNYVÍZELVEZETÉS 

 

2.A.1. POLGÁROK 

 
SORSZ. 

DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG 
ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. Szennyvízelvezetési díj din/m
3
 27,49 30,24 

 

2.A.2 KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK 

 
SORSZ. 

DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG 
ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. Szennyvízelvezetési díj din/m
3
 27,49 30,24 

 

2.A.3 GAZDASÁG 

 
SORSZ. 

DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG 
ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. Szennyvízelvezetési díj din/m
3
 70,46 77,51 

 

 

2.B A SZIPPANTÓS KOCSI SZOLGÁLTATÁSAI 

 

2.B.1 POLGÁROK 

 
SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. Az emésztőgödör tisztítása 

szippantós kocsival, lakott 

településen, 6 m
3
 

forduló 1.890,00 2.079,00 

2. Az emésztőgödör tisztítása 

traktorvontatású szippantóval, 

lakott településen, 4 m
3
 

forduló 1.500,00 1.650,00 

3. Az emésztőgödör tisztítása 

szippantós kocsival, lakott 

településen kívül  

Az üzemanyag ára:  

10 km-ig 500,00 din  

áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig 1.000,00 din 

áfa nélkül 

20 km-től 30 km-ig 1.500,00 din 

áfa nélkül 

forduló  

1.890,00 

 

2.079,00+ az 

üzemanyag ára 

 

4. Az emésztőgödör tisztítása 

traktorvontatású szippantóval, 

lakott településen kívül  

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig 1.000,00 din 

áfa nélkül 

20 km-től 30 km-ig 1.500,00 din 

áfa nélkül 

forduló 1.500,00 

 

 

 

1.650,00 + az 

üzemanyag ára 

 

 

5. Az akna dugulásának kézi 

elhárítása lakott településen 

óra 2.291,66 2.750,00 

6. Az akna dugulásának kézi 

elhárítása lakott településen kívül 

óra 2.291,66 2.750,00+ az 

üzemanyag ára  
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7. A csatornahálózat dugulásának 

elhárítása szippantós kocsival 

lakott településen 

óra 2.603,33 3.124,00 

8. A csatornahálózat dugulásának 

elhárítása szippantós kocsival 

lakott településen kívül 

óra 2.603,33 3.124,00+ az 

üzemanyag ára  

 

2.B.2 GAZDASÁG 

 
SORSZ. 

SZOLGÁLTATÁS 
MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. Az emésztőgödör tisztítása 

szippantós kocsival lakott 

településen, 6 m
3
 

forduló 4.730,00 5.203,00 

2. Az emésztőgödör tisztítása 

traktorvontatású szippantóval 
lakott településen, 6 m

3
 

forduló 4.500,00 4.950,00 

3. Az emésztőgödör tisztítása 

szippantós kocsival lakott 

településen kívül, 6 m
3 
  

forduló 4.730,00+  az 

üzemanyag ára  

5.203,00+  az 

üzemanyag ára 

4. Az emésztőgödör tisztítása 

traktorvontatású szippantóval 
lakott településen kívül, 6 m

3 
   

forduló 4.500,00 + az 

üzemanyag ára 

4.950,00+  az 

üzemanyag ára 

5. Az akna dugulásának kézi 

elhárítása lakott településen 

óra 3.666,66 4.400,00 

6. Az akna dugulásának kézi 

elhárítása lakott településen kívül 

óra 3.666,66 + az 

üzemanyag ára 

4.400,00+  az 

üzemanyag ára 

7. A csatornahálózat dugulásának 

elhárítása szippantós kocsival lakott 

településen 

óra 3.978,34 4.774,00 

8. A csatornahálózat dugulásának 

elhárítása szippantós kocsival lakott 

településen kívül 

óra 3.978,34 + az 

üzemanyag ára 

4.774,00+ az 

üzemanyag ára  

 

 

2.C A CSATORNAHÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS DÍJA 

 
SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR 

ÁFÁVAL 

1. A csatlakozási feltételek kiadása a polgárok 

kérésére 

darab 1.250,00 1.500,00 

2. Mindenfajta feltétel és vélemény kiadása a 

vízvezetékre, a csatornahálózatra és a 

hővezetékre való csatlakozáshoz és egyebekhez, 

jogi személyek részére 

darab 5.236,36 6.283,63 

3. Mindenfajta feltétel és vélemény kiadása a 

vízvezetékre, a csatornahálózatra és a 

hővezetékre való csatlakozáshoz és egyebekhez, 

természetes személyek részére 

darab 1.600,00 1.920,00 

4. Mindenfajta jóváhagyás kiadása a csatlakozásra, 

valamint a vízvezetékre, a csatornázásra és a 

hővezetékre vonatkozó dokumentációra 

vonatkozóan - jogi személyek részére 

darab 9.500,00 11.400,00 

5. Mindenfajta jóváhagyás kiadása a csatlakozásra, 

valamint a vízvezetékre, a csatornázásra és a 

hővezetékre vonatkozó dokumentációra 

vonatkozóan - a polgárok részére  

darab 3.200,00 3.840,00 
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6. Csatlakozás építése a csatornahálózatra, 15 

méterig 

15 méterig 50.000,00 55.000,00 

7. 15 méter felett (méterenkénti számítás) méterenként 4.363,64 4.800,00 

8. A munkálatok kivitelezése  m 4.363,64 4.800,00 

9. Betonvágás, a beton elszállítása, újrabetonozás m
2
 1.854,55 2.040,00 

 

 

3. SZEMÉTSZÁLLÍTÁS ÉS –LERAKÁS 

 

3.1 POLGÁROK 

 

SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

Ár áfa nélkül Ár áfával 

1. Szemétszállítási díj (összegyűjtés 

és elszállítás) 

din/m
2
  

4,96 

 

 

5,46 

 

2. A hulladéktárolók folyó 

karbantartásának és cseréjének a 

díja   

 

A hulladéklerakó rendezési díja 

din/lakóegység 

havonta 

 

din/lakóegység 

havonta 

36,57 

 

 

36,57 

 

ÖSSZESEN: 73,14 

40,23 

  

 

           40,23 

 

ÖSSZESEN: 80,46 

 

3. Szemétszállítási díj - lakóközösség din/lakóegység 

havonta 

422,96 465,26 

4. Zsákok  din/szabvány 

zsák/zsák 

83,33 100,24 

5.  Szemétszállítás a településekről – a helyi közösségekkel 

kötött szerződés alapján 

6.  Szemétszállítás a településekről - 

havonta 1-szer 

din/szabvány 

kuka/havonta 

127,58 140,34 

 

3.2 KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK 

 

SORSZ. 
SZOLGÁLTATÁS 

MÉRTÉK-

EGYSÉG 
Ár áfa nélkül Ár áfával 

1. Szemétszállítási díj din/m
2 
 4,96 5,46 

2. A hulladéktároló edények 

karbantartásának és cseréjének a 

díja   

din/alany 

havonta 

182,25 200,48 

3. A hulladéklerakó rendezési díja din/alany 

havonta 

20% a szolgáltatás 

árából/alany 

 

4 Zsák  din/zsák 83,33 100,24 
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3.3 GAZDASÁG 

 
SORSZ. DÍJFAJTA MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. I. gazdaság                                                           din/m
2
      13,09 14,40 

2. II. - Az önálló tevékenységeket végzők a szemétszállítást 

az üzlethelyiség területe alapján fizetik: 50 m
2
-ig 

din/hó 

3. I. Csoport: aranyművesek, órások, 

galériák, műtermek, vegytisztítók, 

optikusok 

din/hó 801,92 882,11 

4. II. Csoport: ügynökségek, 

kávépörkölők, gyógyszertárak, 

magánóvodák és -iskolák 

bankok, pénzváltók, ügyvédi irodák  

din/hó 1202,88 1.323,17 

5. III. Csoport: fogadóirodák, 

élelmiszeripari kereskedések, 

temetkezési vállalkozások,  

virágüzletek, italboltok, fodrász- és  

kozmetikai szalonok, edzőtermek 

din/hó 1336,53 1.470,18 

6. IV. Csoport: élelmiszer-kereskedés,  

Vendéglátó-ipari létesítmények, 

pizzériák, csevapsütők, rendelők, 

autószerelő műhelyek, 

asztalosok, pékek, halárusok 

din/hó 1603,84 1764,22 

7. V. Csoport: piacok - vásárcsarnokok,  

zöldségesek                                               

din/m
2
 1871,14 2058,25 

8. - az 50 m
2
 feletti területekre az átalány mellett egyes csoportok számára  

 A hulladéktároló edény folyó 

karbantartásának és cseréjének a díja, 

gazdaság  

din/hó 1518,78 1.670,66 

9. A hulladéktároló edény folyó 

karbantartásának és cseréjének a díja,  

az első és második csoportba 

tartozó önálló tevékenységek 

din/hó 91,13 100,24 

10. A hulladéktároló edény folyó 

karbantartásának és cseréjének a díja,  

a harmadik csoportba tartozó 

önálló tevékenységek 

din/hó 182,25 200,47 

11. A hulladéktároló edény folyó 

karbantartásának és cseréjének a díja, 

a negyedik csoportba tartozó önálló 

tevékenységek 

din/hó 607,52 668,27 

12. A hulladéklerakó rendezési díja din/hó 20% a 

szolgáltatás 

árából/alany 

 

13. A hulladéklerakó használati díja Din/forduló 1.735,80 1.909,38 
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TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
3.4 POLGÁROK 

 
Sorsz

ám 

SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. Konténer kiadása a háztartási hulladék 

elszállítására, 24 órás periódusra, a 

polgárok kérésére  

5m
3
 

 

 

1,1m
3
 

 

2.600,00 

 

         1.500,00 

            

             2,860,00 

 

             1.650,00 

2. Konténer kiadása a háztartási hulladék 

elszállítására, 24 órás periódusra, a 

polgárok kérésére, településen kívül 

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din  

áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig  1.000,00 din áfa 

nélkül 

20 km-től 30 km-ig  1.500,00 din áfa 

nélkül 

5m
3
 

 

 

 

1,1m
3
 

 

2.600,00+ az 

üzemanyag ára 

 

1.500,00+ az 

üzemanyag ára 

 

 

 

 

2.860,00+ az 

üzemanyag ára 

 

1.650,00+ az 

üzemanyag ára 

 

 

3. Az építési hulladék elszállítása pótkocsis 

traktorral, a polgárok kérésére (5 km-ig) 

forduló  

2.860,00 

 

3.146,00 

4. Az építési hulladék elszállítása 

kamionnal - billenccsel, a polgárok 

kérésére (5 km-ig) 

forduló  

4.125,00 

 

4.537,50 

5. Az építési hulladék elszállítása 

kamionnal - billenccsel, a polgárok 

kérésére, településen kívül 

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din  

áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig  1.000,00 din áfa 

nélkül 

20 km-től 30 km-ig  1.500,00 din áfa 

nélkül 

forduló  

4.125,00 

 

4.537,50+ az 

üzemanyag ára 

 

 
3.5 GAZDASÁG 

 
Sorszám SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 

ÁR ÁFÁVAL 

1. Konténer kiadása a kommunális 

hulladék elszállítására, 24 órás 

periódusra, jogi személy kérésére  

5m
3
 

 

1,1m
3
 

 

8.000,00 

 

3.500,00 

 

8.800,00 

 

3.850,00 

2. Konténer kiadása a kommunális 

hulladék elszállítására, 24 órás 

periódusra, a polgárok kérésére, 

településen kívül 

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din  

áfa nélkül 

10 km-től 20 km-ig  1.000,00 din áfa 

nélkül 

20 km-től 30 km-ig  1.500,00 din áfa 

nélkül 

5m
3
 

 

 

 

1,1m
3
 

 

8.000,00+ az 

üzemanyag ára  

 

3.500,00+ az 

üzemanyag ára 

 

8.800,00+ az 

üzemanyag ára 

 

3.850,00+ az 

üzemanyag ára 
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3. Az építési hulladék elszállítása, jogi 

személy kérésére (5 km-ig) 

Pótkocsi 

 

kamion 

8.800,00 

 

10.400,00 

9.680,00 

 

11.440,00 

4. Az építési hulladék elszállítása (5 

km-ig) jogi személy kérésére, 

településen kívül 

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din áfa nélkül (600) 

10 km-től 20 km-ig  1.000,00 din áfa 

nélkül (1200) 

20 km-től 30 km-ig  1.500,00 din áfa 

nélkül (1800) 

Pótkocsi 

 

 

 

kamion 

 

8.800,00+ az 

üzemanyag ára 

 

10.400,00 + az 

üzemanyag ára 

 

9.680,00+ az 

üzemanyag ára 

 

11.440,00 + az 

üzemanyag ára  

 

 

4. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 

 

Sorszám SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG 
ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. A kóbor kutyák befogása és 

menhelyre szállítása Topolya 

településen  

akció 

 

1.650,00 

 

1.980,00 

2. A kóbor kutyák befogása és 

menhelyre szállítása településen 

kívül, az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din áfa nélkül (600 

din) 

10 km-től 20 km-ig  1.000,00 din áfa 

nélkül (1200 din) 

20 km-től 30 km-ig  1.500,00 din áfa 

nélkül (1800 din)   

akció 

 

 

1.650,00 + az 

üzemanyag ára 

 

 

1.980,00+ az 

üzemanyag ára  

3. A kutyák elszállásolása és etetése az 

ideiglenes menhelyen 
nap 

132,00 158,40 

4. Kiszállás a terepre, bejelentés 

alapján, amikor igazolt okból nem 

került sor a befogásra 

akció 

 

903,10 

 

1.083,72 

5. Az állati eredetű hulladék szállítása 

és mindenféle eredetű állattetem 

elszállítása 

forduló 

 

7.500,00 

 

9.000,00 

6. A kutya visszaszállítása a tulajdonos 

kérésére 

 

* Plusz az 1., 3. pontokban foglalt 

többi költség 

Kutyánként  

 

4.166,67 

 

5.000,00 
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5. A TÉLI SZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSAI 

 
Sors

zám 
SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. A terület tisztítása a szolgáltatás 

megrendelőjének kérésére 

Munkaóra  1.000,00 1.200,00 

2. Gehl Munkaóra 3333,34 4.000,00 

3. FAP hóekével és sószóróval  Munkaóra 12.500,00 15.000,00 

4. FAP sószóróval Munkaóra 10.000,00 12.000,00 

5 FAP hóekével Munkaóra 10.000,00 12.000,00 

6. Árokásó-rakodó gép Munkaóra 1666,67 2.000,00 

7. A hó kézi eltakarítása Munkaóra 666,67    800,00 

8. Traktor hóekével Munkaóra 10.000,00 12.000,00 

9. Traktor hóekével és sószóróval Munkaóra 12.500,00 15.000,00 

10. Az utcák kézi tisztítása (terek és utak) m
2 2,92 3,21 

11. A járdák sózása a téli időszakban m
2 4,46 4,90  

 

 

6. A DOLGOZÓK ÓRABÉRE 

 
SORSZ. SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG Ár áfa nélkül Ár áfával 

1. SZAKKÉPZETLEN DOLGOZÓ DIN/h 401,50 481,80 

2. BETANÍTOTT DOLGOZÓ DIN/h 630,30 756,36 

3. SZAKKÉPZETT DOLGOZÓ DIN/h 787,60 945,12 

4. MAGASAN SZAKKÉPZETT 

DOLGOZÓ 

DIN/h 946,00 1.135,20 

5. SÜRGŐS BEAVATKOZÁSOK  DIN/h 1.177,00 1.412,40 

 

 

7. KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK 

 
SOR

SZÁ

M 

SZOLGÁLTATÁS 
MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. Terepi kiszállás a polgárok hívására darab 1.100,00 1.320,00 

2. Kézi kaszálás - közterületek m
2
 1,74 1,91 

3. Kézi kaszálás m
2
 5,31 6,37 

4. Ágvágás  Munkaóra 500,00 550,00 

5. A virágok rendezése m
2
 3,50 3,85 

6. A papír és a műanyag kézi gyűjtése  m
2
 0,38 0,42 

7. A levelek és a száraz fű összegyűjtése, 

valamint elszállítása a gyűjtőhelyre  

m
2
 0,38 0,42 

8. Kaszálás traktorra kapcsolt fűnyíróval m
2
 6,6 7,92 
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9. Kaszálás traktorra kapcsolt fűnyíróval – 

közterületek 

 m
2
 6,6 7,26 

10. A levelek gépi fújása aszfaltozott, 

betonozott, kövezett felületekről és járdákról 

m
2
 3.06 3,36 

11. Lombszívás betonozott és aszfaltozott 

felületeken és járdákon 

m
2
 4,29 5,15  

 

8. KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

SORSZÁM SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG 
ÁR ÁFA 

NÉLKÜL 
ÁR ÁFÁVAL 

1. Kéménytisztítás hívásra településen 

belül  

darab  916,66 1.100,00 

2. Kéménytisztítás hívásra településen 

kívül  

Az üzemanyag ára: 

10 km-ig 500,00 din áfa nélkül (600 

din) 

10 km-től 20 km-ig  1.000,00 din áfa 

nélkül (1200 din) 

20 km-től 30 km-ig  1.500,00 din áfa 

nélkül (1800 din)   

darab 916,66 1.100+ az 

üzemanyag ára 

3. Kéménytisztítás jogi személy hívása 

alapján  

darab 6.737,50 8.085,00 

 

9. GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
SORSZÁM SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL  

ÁR ÁFÁVAL 

1. FAP kamion munkája Munkaóra  6.600,00 7.920,00 

2. Fűnyíró traktor munkája Munkaóra 2.750,00 3.300,00 

3. Csapadékvíz-elvezető csatorna 

tisztítása – kotró-rakodógép munkája, 

hidromek  

Munkaóra  

6.365,00 

 

7.590,00 

4. A besorolatlan utak rendezése – gréder 

munkája  

Munkaóra  

4.400,00 

 

5,280,00 

5. Rakodógép – ult Munkaóra 7.333,34 8.800,00 

6. Bomag munkája Munkaóra 8.066,67 9.680,00 

7. Kompresszor munkája Munkaóra 3.180,84 3,817,00 

8. Kaszálás traktorral – szárzúzó-

mulcsozó 

m
2
 3,66 4,40 

9. Gehl kanalas markoló Munkaóra 2.566,67 3.080,00 

10. Bobcat munkája, mini rakodógép 

szállítással 

Munkaóra 4.400,00 5.280,00 

11. Traktor munkája, egy fuvar Forduló 4.125,00 4.950,00 
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12. Döngölőgép munkája Munkaóra 2.566,67 3.080,00 

13. Iszapszivattyú  Munkaóra 2.566,67 3.080,00 

14. TAM 80,75 munkája egy fuvar - Ford Munkaóra 3.025,00 3.630,00 

15. Hidromek munkája Munkaóra
 

6.325,00 7.590,00 

16. Gépi földásás 2 m mélységig m 
3 

880,00 1.056,00 

17. Kézi ásás m
3
 1.430,00 1.716,00 

18. Homok telepítése az árokba, szigetelés m
3
 440,00 528,00 

19. Szállítás 2 km-ig kamionnal, 

rakodással 

m
3 

605,00 726,00 

 
10. TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
SORSZÁM SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKEGYSÉG ÁR ÁFA 

NÉLKÜL  

ÁR 

ÁFÁVAL 

10.1 A HALOTTASKOCSI HASZNÁLATA 

1. A temetkezési kellékek és a maradványok 

szállítása a kellékek előkészítésével és 

fertőtlenítéssel, településen belül  

eset 1.159,64 1.275,61 

2. A temetkezési kellékek és a maradványok 

szállítása a kellékek előkészítésével és 

fertőtlenítéssel, településen kívül  

az üzemanyag ára: 

 

- 1 km – 114,38 áfa NÉLKÜL, illetve 

125,82 áfával 

 

eset 1.159,64+ 

az 

üzemanyag 

ára 

1.275,61+   

az 

üzemanyag 

ára 

3. A temetkezési kellékek és a maradványok 

szállítása a kellékek előkészítésével és 

fertőtlenítéssel  

településen belül, kísérővel és várakozással 

eset 1.478,14 1.625,95 

4. A temetkezési kellékek és a maradványok 

szállítása a kellékek előkészítésével és 

fertőtlenítéssel  

településen kívül, kísérővel és várakozással 

az üzemanyag ára: 

 

- 1 km – 114,38 áfa NÉLKÜL, illetve 

125,82 áfával 

  

eset  

1.478,14+ 

az 

üzemanyag 

ára 

 

1625,95 

5. A temetkezési kellékek és a maradványok 

szállítása a kellékek előkészítésével és 

fertőtlenítéssel, sürgős beavatkozás (közlekedési 

baleset, erőszakos halál) 

óra  

3.568,14 

 

3.924,95 

6. A név ráírása a keresztre és a koporsóra darab 700,00 770,00 

7. Az elhunyt átvétele más szolgálatoktól és 

elhelyezése:  

munkaidőben 

munkaidőn kívül  

22.00 és 6.00 óra között 

eset  

 

356,92 

535,22 

 1070,44 

 

 

392,61 

588,74 

1.177,48 
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10.2 A RAVATALOZÓ HASZNÁLATA 

8. A ravatalozó használata a maradványok 

elhelyezésére (villamos energia, fertőtlenítés, 

takarítás)  

(a kápolna használatának a jelen alpont 1. 

bekezdésében foglalt ára maradványok 

elhelyezésére a szociálisan veszélyeztetett 

személyek számára 50 %-kal alacsonyabb)   

eset  

1.784,06 

 

1.962,47 

9. Hűtőberendezés használata óra 168,30 185,13 

         10. Kegyeleti szertartás 

Az elhunyt elszállítása a kápolnától a sírhelyig 

vagy járműig, a kíséretet, a koszorúk szállítását, 

a zenét és a fertőtlenítést is beleszámítva 

A kegyeleti szertartásnak a jelen alpont 1. 

bekezdésében említett ára a szociálisan 

veszélyeztetett személyek számára 75 %-kal 

csökken 

eset  

5.530,60 

 

6.083,65 

12. Felszolgálás  eset 2.000,00 2.200,00 

10.3 AZ ELHUNYT ELTEMETÉSE  

                              

13 

Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését 

és a fertőtlenítést is beszámítva  

Gyermeksírhely kiásása és betemetése  

darab  

1.338,04 

 

1.471,84 

14 Az elhunyt eltemetése, a sír kiásását, betemetését 

és a fertőtlenítést is beszámítva  

felnőttsírhely kiásása és betemetése (a 

szociálisan veszélyeztetett személyek számára az 

ár 50 %-a) 

darab  

3.568,14 

 

3.924,95 

15 Betonkeretes sír kiásása és betemetése darab 3.924,94 4.317,43 

16 Elmozdítható fedőlappal ellátott  

betonkeretes sír kiásása és betemetése 

darab 5.352,18 5.887,40 

17 Rögzített fedőlappal ellátott betonkeretes  

sír kiásása és betemetése 

darab 6.244,23 6.868,65 

18 Hagyományos sírbolt bejáratának kiásása és 

betemetése 

darab 4.905,11 5.395,62 

19 Sorban levő sírbolt montázslapjának 

levétele és visszahelyezése 

darab 5.352,18 5.887,40 

20 A csontok higiéniai kezelése a sír kiásása 

alkalmával   

darab 713,64 785,00 

21 A koporsó és a csontok higiéniai kezelése a 

sírboltban    

darab 1.962,46 2.158,71 

10.4 SÍRHELYBÉRLÉS 

22 Sírhely éves bérleti díja személyenként  

 

év 249,92 274,91 

23 Sírbolt éves bérleti díja – 4 személyes sírbolt, 1 

év   

darab 668,27 735,10 

24 Sírbolt éves bérleti díja – több mint 4 személyes 

sírbolt, 1 év   

darab 892,81 982,1 

10.5 A MARADVÁNYOK EXHUMÁLÁSA  

25 A rokonság vagy az igazságügyi szervek 

kérésére végzett exhumálás magában foglalja: 

a koporsó kiemelését, szállítását és új sírba vagy 

járműbe helyezését, valamint a fertőtlenítést  

(nyugalmi idő 5-10 év) 

eset  

6.244,23 

 

6.868,65 
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26 A) gyermeksírhely kiásása és betemetése 

B) sírgödör kiásása és betemetése 

C) betonkeretes sírhely kiásása és betemetése 

d) eltávolítható lappal ellátott, betonkeretes 

sírhely kiásása és betemetése, 

e) fix lappap ellátott, betonkeretes sírhely kiásása 

és betemetése 

f) sírbolt kinyitása és bezárása, oldalsó bejárat 

g) sírbolt kinyitása és bezárása, felső bejárat  

eset 1.784,00 

4.460,15 

5.352,18 

 

6.690,25 

8.028,30 

 

6.690,25 

5.352,18 

1.962,4 

4.906,17 

5.887,40 

 

7.359,28 

8.831,13 

 

7.359,28 

5.887,40 

10.6 KŐMŰVES ÉS KŐFARAGÓ MUNKÁLATOK  

27 Engedély sírkeret felállításához egy személy 

részére  

darab 1.069,67 1.176,64 

28 Engedély sírkeret felállításához két személy 

részére 

darab 2.140,89 2.354,98 

29 Engedély sírkeret felállításához – több mint két 

személy 

darab 3.211,31 3.532,44 

30 Engedély síremlék vagy sírjel elhelyezéséhez 

egy személy részére  

darab 713,64 785,00 

31 Engedély síremlék vagy sírjel elhelyezéséhez két 

személy részére 

darab 1.427,25 1.569,98 

32 Engedély síremlék vagy sírjel elhelyezéséhez 

több mint két személy részére 

darab 2.140,88 2.354,97 

33 Engedély sírkő elhelyezéséhez a sírbolton 

személyenként  

darab 1.349,46 1.484,41 

34 Engedély emlékmű elhelyezésére a sírbolton 

személyenként  

darab 2.140,88 2.354,97 

35 Engedély a sírhely vagy a sírbolt kisebb 

javításához személyenként  

darab 713,64 785,00 

10.7 A SÍRHELY FENNTARTÁSA  

36 A sírhelyek fenntartása személyenként darab 455,34 500,87 

37 Családi sírbolt fenntartása darab 285,47 314,01 

10.8 A MARADVÁNYOK ELTEMETÉSE  

38 Urna eltemetése, hamvak szórása eset 1.955,34 2.150,87 

39 Engedély impala gránitlap elhelyezéséhez az 

Emlékezés Kertjében lévő falon  

Személyenként 1.349,46 1.484,41 

40 A rekeszek, sírok és sírboltok felnyitása és 

bezárása –  

a lap eltávolítása és felhelyezése 

eset 5.653,56 6218,92 

41 Rekesz éves bérleti díja a kolumbáriumban 

(4 urna) 

év 240,59 264,65 

42 Egy kolumbáriumban fenntartott rekesz  

temetői karbantartási díja 

darab 561,34  617,47 

43 Rekesz a kolumbáriumban darab 36.048,00 39.652,8  

Az árjegyzékben nem szereplő temetkezési szolgáltatásokra külön ajánlatot dolgozunk ki. 

 

MEGJEGYZÉS: Az exhumálás költségei a maradványok nyugalmi időszakának függvényében nőnek, 

mégpedig: - 2 évig: 100 %-os növekedés, 2-5 év: 50 %-os növekedés. Az exhumálás megkezdése előtt 

ellenőrizni kell a minimális nyugalmi időszakot.  

 

44. Sírbolt két személy részére darab 133.100,00 146.410,00 

45. Sírbolt négy személy részére darab 157.300,00 173.030,00 

 

Készpénzfizetés esetén 10 %-os engedmény. 
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11. FŰTÉS 

 

SSZ SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉK-

EGYSÉG 

ÁR ÁFA 

NÉLKÜL  

ÁR ÁFÁVAL  

1. A hőenergia-ellátás szolgáltatása m² 100,36 110,40 

2 A fűtőtest eltávolítása Fűtőtestenként 1.500,00 1.800,00 

3. Rákapcsolás a rendszerre - 

csatlakozás 

Fűtőtestenként 2.000,00 2.400,00 

 

II. 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, s 2022. július 1-jétől alkalmazandó.  

 

KÖZSÉGI TANÁCS 

TOPOLYA 

Szám: 38-4/2022-V 

Kelt: 2022. 06. 01-jén 

Topolya 

Szatmári Adrián, s.k. 

a Községi Tanács 

elnöke 

 

 

 

98. 

A köztulajdonról szóló törvény 22. szakaszának 7. és 10. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2011/72., 2013/88., 2014/105., 2016/104. - más. törv., 2016/108, 2017/113., 2018/95. és 2020/153. szám), 

Topolya Község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdésének 12) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 

2019/5. szám) és a Topolya község köztulajdonába tartozó vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, 

kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 4. szakaszának 5. bekezdése (Topolya 

Község Hivatalos Lapja 2012/9. szám) alapján Topolya Községi Elnöke 2022. 05. 23-án meghozza az 

alábbi: 

 

HATÁROZATOT 

a Topolya község köztulajdonába tartozó azon ingatlanok feletti használati jog megvonásáról, 

melyek használati jogának élvezője Bácskossuthfalva Helyi Közösség 

 

1. szakasz 

 

MEGVONJUK A HASZNÁLATI JOGOT Bácskossuthfalva Helyi Közösségtől, Pacséri út 2., 

Bácskossuthfalva, azon ingatlanok felett, amelyek Topolya község 1/1 részbeni köztulajdonát képezik, s 

Bácskossuthfalva k.k. 4848 számú ingatlanlapjába van bejegyezve, mégpedig: 

 

 742. sz. telekrész, Orgona utca 41A., a telekrész száma 1, épület és egyéb objektum alatti 

földterület, családi lakóépület, melynek területe 130 m
2
, a telekrész száma 2., épület és 

egyéb objektum melletti földterület, melynek területe 288 m
2
, a teljes terület 418 m

2
, 

földterület építési területen; 

 1157. sz. telekrész, Dózsa György utca 19., a telekrész száma 1, épület és egyéb objektum 

alatti földterület, családi lakóépület, melynek területe 56 m
2
, a telekrész száma 2., épület 

és egyéb objektum alatti földterület, melynek területe 27 m
2
, a telekrész száma 3, épület 

és egyéb objektum melletti földterület, melynek területe 500 m
2
 és a telekrész száma 4., 

2. osztályú szántóföld, melynek területe 124 m
2
,
 
a teljes terület 707 m

2
, földterület 

építési területen; 
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 2844. sz. telekrész, Ivan Modrčin utca 34., a telekrész száma 1, épület és egyéb objektum 

alatti földterület, családi lakóépület, melynek területe 128 m
2
, a telekrész száma 2., 

épület és egyéb objektum melletti földterület, melynek területe 390 m
2
, a teljes terület 

518 m
2
, földterület építési területen és 

 3501. sz. telekrész, Magyar utca 21., a telekrész száma 1, épület és egyéb objektum alatti 

földterület, családi lakóépület, melynek területe 67 m
2
, a telekrész száma 2., épület és 

egyéb objektum alatti földterület, melynek területe 22 m
2
, a telekrész száma 3, épület és 

egyéb objektum melletti földterület, melynek területe 357 m
2
,
 
a teljes terület 446 m

2
, 

földterület építési területen. 

 

2. szakasz 

 

E határozat alapján az ingatlanokról és az azok feletti jogokról szóló nyilvántartásokban törölni 

kell Bácskossuthfalva Helyi Közösségnek a jelen határozat 1. szakaszában felsorolt ingatlanok feletti 

használati jogát, az ingatlanok feletti jogok bejegyzését rendező törvénnyel összhangban.  

 

3. szakasz 

 

E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÖZSÉGI ELNÖK  

Szám: 464-11/2022-V 

Kelt: 2022. 05. 23. 

Topolya 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 
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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 

2022. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 

költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 

szám 

 

T A R T A L O M  

 

Oldal 

   

95. Határozat nyilvános hirdetés kiírásáról a Topolya község köztulajdonában lévő 

építési telek elidegenítésére (eladására) vonatkozó ajánlatok begyűjtésére, építési 

célokkal 350 

   

96. Szabályzat a Topolya község területén megvalósuló menetrend szerinti városi-

elővárosi közúti személyszállítás tarifarendszeréről szóló szabályzat 

módosításáról és kiegészítéséről 354 

   

97. Végzés a topolyai Komgrad KV kommunális szolgáltatásai árainak 

módosításáról szóló határozat jóváhagyásáról 355 

   

98. Határozat a Topolya község köztulajdonába tartozó azon ingatlanok feletti 

használati jog megvonásáról, melyek használati jogának élvezője 

Bácskossuthfalva Helyi Közösség 368 


