
A helyi önkormányzatokról szóló Törvény 44. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (SzK 

Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2014/83 - más. törv., 2016/101- más. törv. és 2018/47. számok), 

Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 

2019/5. szám), a 2021.03.22-i keltezéssel, 10-8/2021-V-2 szám alatt meghirdetett Topolya község 

területén a közmunkák 2021. évi megvalósításának megszervezésére irányuló nyilvános felhívás, 

valamint a Helyi Foglalkoztatási Tanács 2021. évi közmunkák Topolya község területén történő 

megvalósításának megszervezéséhez szükséges pénzeszközök elosztásáról szóló 10-8/2021-V-2 

számú Záróhatározata alapján Topolya község elnöke 2021.04.09-én meghozza az alábbi   

 

H A T Á R O Z A T O T  
eszközök odaítéléséről a 2021. évi közmunkák megvalósításának megszervezéséhez Topolya 

község területén 

 

 

I 

 

Eszközöket ítélünk oda 10.183.500,00 dináros összegben a 2021. évi közmunkák 

megvalósításának megszervezéséhez Topolya község területén az alábbi munkakivitelezőnek: 
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17 9.918.000,00 36.000,00 59.500,00 170.000,00 10.183.500,00 

 

II 

Az eszközöket és a munkálatokat 12 hónapos időtartamra hagyják jóvá a vállalkozó számára.  

 

III 

A jelen Határozat megvalósításához szükséges eszközöket Topolya község 2021. évi 

költségvetésében terveztek (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2020/33. szám) a 3. Program: Helyi 

gazdaságfejlesztés, 1501-4301 Programtevékenység, 412 feladatkör, 423 gazdasági besorolás, 1501-

4301 Projekt - Közmunkák - Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások részben 

 

IV 

A jóváhagyott pénzeszközök megvalósítása A közmunkák megvalósításának 

megszervezésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról szóló Szerződés alapján történik, amelyet 

Topolya Község és a jelen határozat I. pontjában meghatározott kivitelező köt.  

 

V 

A jelen Határozat megjelenésének napján lép hatályba. 



 

Indoklás 
 

Topolya Község a Topolya község 2021. évi foglalkoztatási cselekvési terve alapján, 

melynek száma 10-8/2021-V-1, meghirdette a 10-8/2021-V-1 számú Nyilvános felhívást a 

közmunkák 2021. évi megvalósításának megszervezésére Topolya községben. 

A nyilvános felhívás előirányozza, hogy A közmunkák végrehajtásának megszervezéséhez 

szükséges pénzeszközök odaítéléséről szóló határozatot a községi elnök hozza meg a Helyi 

Foglalkoztatási Tanács javaslata nyomán.  

2021.04.08-án a Helyi Foglalkoztatási Tanács meghozta a 10-8 / 2021-V-2 számú 

Záróhatározatot a közmunkák megvalósításának megszervezéséhez szükséges pénzeszközök 

elosztásáról 2021-ben Topolya községben, és tekintettel arra, hogy az e határozat végrehajtására 

szánt eszközöket Topolya község 2021. évi költségvetéséről szóló határozatában tervezték (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 2020/33. szám), a község elnöke a rendelkező rész szerint hozta meg a 

határozatot.  
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