
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
szám) és Topolya község Satútuma 42. szakaszának 1. pontja, emellett ugyanezen okirat 127. szakaszának 6. 
bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, Topolya Községi 
Képviselő-testülete, a 2012. november 8-i ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T   
 

TOPOLYA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

Topolya község Statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15; 2009/1. és 2010/6. szám) 16. 
szakaszának 20. pontja módosul és ezentúl így hangzik: 
 

 20. а) Megszervezi a polgári lakosság védelmét és mentését az illetékességébe tartozó törvényhozó 
ténykedés által, megfelelő tervanyagot hoz, megfelelő műveleti szakmai testületeket alkot – polgári védelmi 
szolgálatokat és egységeket, egyeztetve tevékenykedik és együttműködik az illetékes szolgálatokkal, 
együttműködik a szomszédos helyi önkormányzatokkal, a szomszédos országok községeivel és térségeivel, a 
katasztrófavédelem területén,  emellett részt vesz rendkívüli helyzetek és a lakosságot, környezetet és a község 
területén levő anyagi javakat sújtó egyéb veszélyek megakadályozásában, az érvényes törvénnyel és a törvény 
alapján hozott előírásokkal összhangban.  
     b) Tűzvédelmet szervez, az illetékességébe tartozó általános és egyes tárgyra vonatkozó okiratok 
meghozatala által, biztosítja a tűzvédelmi intézkedések lebonyolításának feltételeit, megfelelő, tervben foglalt 
teendők által, a területi és urbanisztikai tervekben, okiratokat hoz a tűzvédelem területén tapasztalható állapotok 
előmozdítása végett, tervanyagot hoz a községi szintű tűzvédelemről, megalakítja és felszereli a község 
hivatásos tűzoltóegységét, szakmai-műveleti testületeket alkot  – a tűzvédelem megelőző és műveleti 
ténykedésével foglalkozó szolgálatokat, megszervezi a segítségnyújtást a tűzkárok következményeinek 
elhárításánál, az érvényben levő törvénnyel és a törvény alapján hozott előírásokkal összhangban.  
    c) Megszervezi a helyi önkormányzat előkészületeit a polgárok háborús és rendkívüli helyzetben való 
életének és munkájának folytatása érdekében, védelmi előkészületeket szervez melyek keretében 
megvalósíthatók a Szerb Köztársaság Védelmi Tervének feladatai.  
 

2. szakasz 
 

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