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37. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. ,5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129, 2010/34.-Ab és 2011/54. szám) alapján, Topolya Községi Választási Bizottsága, benyújtja 
Topolya Községi Képviselő-testülete részére az alábbi  

 
J E L E N T É S T  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
KÉPVISELŐI MANDÁTUMAINAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL  

 
I. 
 

2016. 06. 09-én megerősítettük Topolya Községi Képviselő-testülete 41 képviselőjének mandátumát, akik 
névsorát A Topolya Községi Képviselő-testületébe való, 2016. 04. 24-i képviselőválasztás és a 2016. 05. 01-i, a 9. 
számú szavazóhelyen megismételt választások lebonyolításáról szóló Jelentés tartalmazza, A helyhatósági 
választásokról szóló törvény 56. szakaszából kiindulván.  

 
II. 
 

Topolya Községi Képviselő-testületének 2017. 03. 16-i ülésén megállapították a Községi Képviselő-
testület alábbi képviselői mandátumainak megszűntét:  

- Nemanja Simović, testnevelés szakos tanár, Topolya, Boszniai u. 5. sz. alatti lakos, benyújtott lemondás 
miatt és 

- Mészáros Heléna, hivatalnok, Pobeda, Moša Pijade u. 12. sz. alatti lakos, mert megválasztották Topolya 
Községi Tanácsának tagjává. Az említett képviselőnek az említett tisztségre való megválasztásával megszűnt a 
képviselői mandátuma Topolya Községi Képviselő-testületében, a helyi önkormányzatról szóló törvény 43. 
szakaszának 5. bekezdéséből és 45. szakaszának 8. bekezdéséből kiindulván.  

 
III. 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, amennyiben egy képviselő mandátuma annak megválasztásakor 
megszabott határidő letelte előtt szűnik meg, e mandátumot a megszűnt mandátumú képviselő jelölőlistáján 
szereplő, első, mandátumot nem szerzett képviselő részére ítélik oda.  

 
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 2017. március 
27-én a képviselői mandátumot az alábbi jelöltek részére ítélte oda: 

- Návai Natália, közgazdaságtan-hallgató, Tito marsall u. 73. sz. alatti lakos, aki az Aleksandar Vučić – 
Szerbia győzedelmeskedik koalíciós jelöltlista 18. sorszáma alatt szerepel. 

- Horváth Zsolt, a biológia magisztere, Topolya, Kozara u. 14. sz. alatti lakos, aki az Aleksandar Vučić – 
Szerbia győzedelmeskedik koalíciós jelöltlista 20. sorszáma alatt szerepel. 

Az említett jelöltek részére a Községi Választási Bizottság kiadta a bizonylatot arról, hogy 
megválasztották őket Topolya Községi Képviselő-testületének új képviselőivé a 2016. 04. 24-i választásokon és a 
2016. 05. 01-i, a 9. számú szavazóhelyen megismételt választásokon. 

Az új képviselők megbízatása a megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig terjedő időszakra 
érvényes.  

A képviselőjelöltektől beszereztük e mandátum elfogadásának jóváhagyását. 
 

V. 
 

A képviselői mandátum a mandátum megerősítésének napjától érvényes.  
A mandátum megerősítését a képviselővé választásról szóló bizonylat és a jelen, mandátum odaítéléséről 

szóló Jelentés alapján végezik.  
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VI. 

 
E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

Községi Választási Bizottság 
 

Szám: 013-15/2017-V 
Kelt: 2017.03.27.  

Nikolovics Elza, s.k. 
a Községi Választási Bizottság 

elnöke 
 
38. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5., és 6. bekezdése, valamint 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 2017. április 6-i ülésen 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 képviselője, NÁVAI NATÁLIA, 
közgazdaságtan-hallgató, Topolya, Tito marsall u. 73. sz. alatti lakos mandátumát, 2017.04.06-i hatállyal, a 
megszűnt mandátumú képviselő mandátumának lejártáig terjedő időszakra. 
 

II. 
 

 A jelen záróhatározat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, a jelen 
záróhatározat meghozatalától számított 48 órán belül.  
 

III. 
 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 013-19/2017-V Saša Srdić, s.k.  
Kelt:2017.04.06. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
39. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5., és 6. bekezdése, valamint 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 2017.április 6-i ülésen 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  
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I. 
 

 Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselője, HORVÁTH ZSOLT, a 
biológia magisztere, Topolya, Kozara u. 14. sz. alatti lakos mandátumát, 2017.04.06-i hatállyal, a megszűnt 
mandátumú képviselő mandátumának lejártáig terjedő időszakra. 
 

II. 
 

 A jelen záróhatározat ellen fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, a jelen 
záróhatározat meghozatalától számított 48 órán belül.  
 

III. 
 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 013-18/2017-V Saša Srdić, s.k.  
Kelt:2017.04.06. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 

40. 
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), Topolya Községi Képviselő-testülete a 2017. 04.06-i ülésén meghozta 
az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2017. ÉVI KÜLÖN MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2017. évi külön Működési programját, melyet e társaság 2017.03.06-i képviselő-testületi ülésén hoztak 
meg.  

 
II. 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-12/2017-V Srdić Saša, s.k.  
Kelt:2017.04.06. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 

41. 
A közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése 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), Topolya Községi Képviselő-testülete a 
2017. április 06-i ülésén meghozta az alábbi 
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V É G Z É S T  

 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2017-2021.-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 

KÖZÉPTÁVÚ MŰKÖDÉSI ÉS FEJLŐDÉSI TERVÉNEK A  
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017-2021.-es időszakra vonatkozó Középtávú működési és fejlődési tervét, melyet e 
társaság 2017.03.06-i képviselő-testületi ülésén hozták meg.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-11/2017-I-1 Srdić Saša, s.k.  
Kelt:2017.04.06. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
42. 

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése 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), Topolya Községi Képviselő-testülete a 
2017. április 06-i ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2017-2027.-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 

HOSSZÚTÁVÚ MŰKÖDÉSI ÉS FEJLŐDÉSI TERVÉNEK A  
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

I. 
 

 Ezennel jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017-2027.-es időszakra vonatkozó Hosszútávú működési és fejlődési tervét, melyet e 
társaság 2017.03.06-i képviselő-testületi ülésén hozták meg.  
 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 023-11/2017-I-2 Srdić Saša, s.k.  
Kelt:2017.04.06. a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
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43. 

A tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 09/72., 
09/81.-helyesbítés, 10/64.-Ab, 11/24., 12/121., 13/42.-Ab, 13/50.-Ab., 13/54.-Ab, 13/98.-Ab, 14/132. és 14/145. 
szám), a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 9. szakasz 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2004/135. és 2010/88. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakasza 7. pontja (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Község Tervbizottsága megszerzett 
véleménye szerint Topolya Községi Képviselő-testülete 2017. április 06-i ülésén meghozza a  

 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI 2. BLOKK EGY RÉSZÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV 
KIDOLGOZÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉRŐL 

 

1. Szakasz 
 

E határozattal hozzálátunk a topolyai 2. blokk egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv 
kidolgozásához (a továbbiakban: részletes szabályozási terv) Topolya Főtervével (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 97/3. és 2001/10. szám) összhangban. 

E határozat meghatározza a következőket is: a részletes szabályozási terv kerethatárait leírással, a 
magasabb rendű és szélesebb körű tervdokumentum feltételeit és irányelveit és a tervhez szükséges alapok 
jegyzékét, az érvényes tervdokumentumban lévő terület tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének 
elveit, a terv kidolgozásának vízióját és célját, a földterület használatának és a tervezésnek a konceptuális keretét a 
terület alapvető rendelkezésére vonatkozó javaslattal, a kidolgozás pénzelési módját, a kidolgozás birtokosának 
elnevezését és a kidolgozás határidejét, a nyilvános megtekintés helyét és módját, a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat kidolgozásáról vagy a kidolgozás elkezdésének elmaradásáról szóló határozatot, valamint a digitális 
és analóg formában kidolgozandó példányok számát.    
 

2. Szakasz 
 

A részletes szabályozási terv kerethatárait a következők képezik: északról a Nušić utca parcellája, keletről 
a Tito marsall utca parcellája, délről a városi park északi határa, nyugatról pedig a Svetozar Marković utca.  

A részletes szabályozási terv a következő határok által képezett területre vonatkozóan készül: a leírás 
kezdeti pontja, az 1. pont a tervezési terület északnyugati részén helyezkedik el a 4600-as és a 4597/1-es parcella 
mezsgyéjén. Az 1. ponttól a határ kelet felé keresztezi a 7446-os parcellát (Svetozar Marković utca), a 7447-es 
parcella (Nušić utca) északi mezsgyevonalával folytatódik, keresztezi a 7300-as parcellát (a Krivaja folyó medre), 
a 7451-es parcella (Nušić utca) északi mezsgyevonalával folytatódik, keresztezi a 7308-as számú parcellát, a 2. 
pontig. A 2. ponttól a határ dél felé a 7308-as parcella (Tito marsall utca) keleti mezsgyevonalát követi a 3. pontig. 
A 3. ponttól délnyugat irányban a határ keresztezi a 7308-as számú parcellát, az 5324/2-es parcella északi és 
nyugati mezsgyevonalát követi a 4. pontig. A 4. ponttól a határ az 5327-es parcella keleti mezsgyevonalát követi 
az 5336/1-es, az 5334-es és az 5333/2-es parcella hármas határáig az 5. pontig. Az 5. ponttól a határ az 5327-es 
számú parcella déli mezsgyevonalát követi, keresztezi a 7300-as számú parcellát (a Krivaja folyó medre) az 5309-
es számú parcella mezsgyevonaláig a 6. pontig. A 6. ponttól a határ az 5309-es számú parcella keleti és déli 
mezsgyevonalát, az 5307-es parcella keleti mezsgyevonalát követi a 7. pontig. A 7. ponttól a határ az 5307-es 
számú parcella déli mezsgyevonalát követi, keresztezi a 7446-os számú parcellát (Svetozar Marković utca) a 
7446-os és az 5254-es számú parcella mezsgyéjéig a 8. pontig. A 8. ponttól a határ a 7446-os számú parcella 
(Svetozar Marković utca) mezsgyevonalát követi az 1. pont kezdeti pontjáig.  

A tervezési terület végső határát a részletes szabályozás terv tervezetének kidolgozása alkalmával 
definiálják.  

A terv által lefedett keretterület P=118.000 m2. 
 

3. Szakasz 
 

A részletes szabályozási terv feltételeit és irányelveit a Topolya Főtervében szereplő feltételek és 
irányelvek képezik, amelyekkel definiálják a terület rendeltetését, amely megmarad sport és szabadidős jellegűnek 
is.  
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4. Szakasz 

 

A terület tervezése, használata és rendezése a fenntartható fejlődés elvén alapul a tervezéshez való 
integrált és folyamatos hozzáférésen, a földterület racionális és fenntartható használatán és a környezetvédelmen 
keresztül. A tervezés elvei az életminőség és az életkörülmények javításán alapulnak a hiányzó közrendeltetésű 
tartalmak megvalósításának és a meglévő tartalmak minősége és kapacitása javításának biztosításán, a 
nyilvánosságnak az élettér tervezésében és formálásában való részvételén, valamint a területtervezés és –rendezés 
területén meglévő európai előírásokkal és szabványokkal való összehangoltságon keresztül.  
  

5. Szakasz 
 

A részletes szabályozási terv kidolgozásának és meghozatalának víziója és célja a topolyai 2. blokk egy 
része területének meghatározása, valamint ugyanennek idegenforgalmi, sport és szabadidős jelleggel való 
felhasználása és különböző turisztikai-szabadidős funkciókkal való gazdagítása a meglévőkkel összhangban, a 
természeti potenciálok kihasználásával a komplexebb, átfogóbb és minőségesebb fejlődés érdekében, mindezt 
pedig az életminőség és a gazdasági hatások javítása céljából.  

- a földterület rendeltetésének megállapítása az egyéb rendeltetésű területeken és az építési szabályok 
meghatározása; 

- a köz- és egyéb rendeltetésű terület megállapítása az úthálózat alakítása vagy korrigálása, valamint a 
közlekedési és egyéb infrastruktúra kiépítési feltételeinek megteremtése céljából; 

- a településrendezési folytonosság megteremtése azok között a területek között, amelyeket korábban 
tervdokumentumok által feldolgoztak;  

A részletes szabályozási terv kidolgozásának és meghozatalának víziója és célja a terület rendezése, a 
sport és szabadidős célokat szolgáló objektum és terep kiépítése a szükséges kísérő tartalmakkal és a tervezett 
tartalom rendes működéséhez szükséges infrastruktúrával.  

 

6. Szakasz 
 

A terület tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének elvei Topolya Főtervéből erednek, a 
városi stadion helyszínének megtartása értelmében, a sport és szabadidős terület növelésének előirányzásával, a 
szabad felületek tájjellegű zöldítésével, valamint a városi park védelme feltételeinek meghatározása a Tartomány 
Természetvédelmi Intézet részéről.  

 

7. Szakasz 
 

A terv által felölelt alapvető rendeltetési szerkezetű tervezési terület tervezésének, használatának, 
rendezésének és védelmének és a földterület használatának konceptuális kerete meghatározza a 2. pont alatt 
definiált tervezési terület határait, a városi stadion megtartásával az objektum minőségének javítására célszerűség 
tekintetében, új kapacitástartalmak új fedett medence tervezésével melléképületekkel, valamint nyitott sport- és 
szabadidős pálya és új parkolók kialakítása.  

 

8. Szakasz 
 

A részletes szabályozási terv kidolgozásának effektív határideje a részletes szabályozási terv 
kidolgozásáról szóló határozat meghozatalának napjától számított legfeljebb 60 nap.  

Ebbe a határidőbe nem tartoznak bele azok a határidők, amelyek a feltételek és alapok begyűjtésére, 
valamint a részletek szabályozási terv elfogadási eljárásnak idejére vonatkoznak.  

 

9. Szakasz 
 

A részletes szabályozási terv birtokosa Topolya község, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
Építési, Lakásügyi-kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogi Osztály.  
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10. Szakasz 

 

A részletes szabályozási terv kidolgozásának pénzeszközei biztosítottak Topolya községi 
költségvetésében, a becslések szerint 3.000.000,00 dinárt tesznek ki.  

 

11. Szakasz 
 

A topolyai 2. blokk egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozásához való csatlakozásról 
szóló határozat elválaszthatatlan része a topolyai 2. blokk egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatának kidolgozásáról szóló 2017. 03. 08-i 350-4/2017-I. számú határozat. 

 

12. Szakasz 
 

A részletes szabályozási terv megtekinthető Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Szolgáltató 
Központjában.  

A részletes szabályozási terv megtekintésének kihirdetését Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
Építési, Lakásügyi-kommunális, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vagyonjogi Osztálya végzi.  

 

13. Szakasz 
 

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában történő megjelenésének napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba.  
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:350-4/2017-I 
Kelt:2017.04.06. 
Topolya 

Saša Srdić s.k. 
a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Topolya Község 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI-KOMMUNÁLIS, 
MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
VAGYONJOGI OSZTÁLY 
Szám: 350-2/2017-I 
Kelt: 2017. 03. 08.  
TOPOLYA 
 

A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 9. szakasza 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 
2004/135. és 2010/88. szám) alapján, a tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakaszával (SzK Hivatalos 
Közlönye, 09/72., 09/81.-helyesbítés, 10/64.-Ab, 11/24., 12/121., 13/42.-Ab, 13/50.-Ab., 13/54.-Ab, 13/98.-Ab, 
14/132. és 14/145. szám) és a Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozat 13. szakaszával (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) kapcsolatban az Építési, Lakásügyi-kommunális, Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Vagyonjogi Osztály meghozza a: 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A TOPOLYAI 2. BLOKK EGY RÉSZÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV 

STRATÉGIAI KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS KIDOLGOZÁSÁRÓL  
 

1. Szakasz 
 

Elkezdjük a topolyai 2. blokk egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv stratégiai környezeti 
hatásvizsgálatáról szóló jelentés (a továbbiakban: a stratégiai vizsgálatról szóló jelentés) kidolgozásához.  
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2. Szakasz 

 

A részletes szabályozási terv stratégiai környezeti hatásvizsgálata keretében megvizsgálják a terv által 
felölelt területen fennálló környezeti állapotot, a terv jelentőségét és jellemzőit, a tervezett tartalmaknak a mikro- 
és makrokörnyezetre gyakorolt hatásának jellemzőit, valamint egyéb környezetvédelmi kérdéseket és problémákat, 
a tervnek a környezetre gyakorolt lehetséges jelentősebb hatásának meghatározására vonatkozó kritériumokkal 
összhangban, figyelembe véve a tervezett rendeltetést – a részletes szabályozást.  

A terv elvégzett stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról jelentés készül, amely felöleli a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 12. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135. és 2010/88. szám) 
által megállapított kötelező elemeket. 

 

3. Szakasz 
 

A stratégiai vizsgálatról szóló jelentés a következő elemeket tartalmazza, illetve az alábbi módszertan 
alapján állítják össze: 

I. KIINDULÁSI ALAPOK 
A terv tartalma és céljai, valamint egyéb tervekkel való viszonya; 
A meglévő környezeti állapot áttekintése, a terület környezeti jellemzője, amelyet negatív hatás érhet; 
A tervben megvizsgált környezetvédelmi problémák és az értékelési eljárásban bizonyos problémák kihagyásának 
indoklása; 
A terv által előirányzott megoldásváltozatok bemutatása környezetvédelmi kontextusban; 
A stratégiai vizsgálat kidolgozása kapcsán az érdekelt szervekkel és szervezettek való előzetes konzultáció 
eredményei. 
 

II. A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES CÉLJAI (MUTATÓ 
KIVÁLASZTÁSÁVAL) 

 
III. A TERVVEL ELŐIRÁNYZOTT TEVÉKENYSÉGEK LEHETSÉGES KÖRNYEZETI 

HATÁSÁNAK FELBECSLÉSE A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKKEL 
 
A terv megoldásváltozatai környezeti hatásának felbecslése védelmi intézkedésekkel.  
A megoldásváltozatok összehasonlítása és a legkedvezőbb megoldás kiválasztása indoklással (beleértve a 

terv megvalósításának elmaradása esetében felmerülő megoldásváltozatot is). 
A tervezett megoldásoknak a következőkre gyakorolt hatásának felbecslése: 
 
1. Levegő 
2. Víz 
3. Talaj 
4. Növényvilág, állatvilág és biodiverzitás 
5. Természeti javak 
6. Táj 
7. Lakosság 
8. Település (építészeti örökség) 
9. ??? 
10. Infrastruktúra 

 

A HATÁSJELLEMZŐK LEÍRÁSA 
 

Az említett hatások összhangba hozatala az érvényes szabványokkal és előírásokkal; 
A módszertan használat a stratégiai értékelés kidolgozásában; 
A lehetséges határokon átívelő környezeti hatások azonosítása; 
A negatív hatások megakadályozására és korlátozására vonatkozó intézkedések. 
 
 
IV. AZ ALACSONYABB HIERARCHIASZINTŰ TERVEK IRÁNYELVEI 
 

V. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉNEK PROGRAMJA 
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Célok; 
Mutatók; 
Az illetékes szervek jogai és kötelezettségei; 
A baleset esetén alkalmazandó eljárás leírása; 
Egyéb elemek a terv fajtájától függően. 
 
VI. A MÓDSZERTAN HASZNÁLATÁNAK ISMERTETÉSE 
 
VII. A DÖNTÉSHOZATAL MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE A MEGVITATOTT MEGOLDÁSVÁLTOZATOK 
SZEMPONTJÁBÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEKNEK A TERÜLETI TERVBE VALÓ 
BEKAPCSOLÁSA MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE 
 
VIII. AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZVÉTELE A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉSRŐL SZÓLÓ JELENTÉS 
KIDOLGOZÁSI ÉS MEGVITATÁSI ELJÁRÁSÁBAN 
 
IX. A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS KIVONATA (A NEM MŰSZAKI JELLEGŰ REZÜMÉ 
ÖSSZEFOGLALÁSA) 
 

4. Szakasz 
 

A stratégiai hatásvizsgálatról szóló jelentés kidolgozásának birtokosa meghatározza a tervdokumentum 
kidolgozásának birtokosát.  

A stratégiai hatásvizsgálatról szóló jelentés kidolgozásához a kidolgozás birtokosa összeállít egy 
multidiszciplináris csapatot, amely a megfelelő jogosítványokkal és licencekkel rendelkező dolgozókból áll, és 
szükség szerint szakembereket vagy szervezeteket is alkalmaznak, amelyek képzettek a stratégiai vizsgálat 
elemeinek elemzése terén. 
 

5. Szakasz 
 

A stratégiai vizsgálatról szóló jelentés kidolgozásának határideje a terv kidolgozásáról szóló határozat 
hatályba lépésének napjától számított 60 nap.  
 

6. Szakasz 
 

A beruházó biztosítja a stratégiai vizsgálatról szóló jelentés kidolgozásához szükséges eszközöket.  
 

7. Szakasz 
 

A terv elkészítésében illetékes szerv, az építési osztály biztosítja a környezetvédelemre vonatkozó 
határozatok meghozatalában érdekelt szervek és szervezetek részvételét, a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról 
szóló törvény 18. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye, 04/135. és 10/88. szám) összhangban. 
 

8. Szakasz 
 

A stratégiai vizsgálat kidolgozásáról szóló jelentés elválaszthatatlan része a topolyai 2. blokk egy részére 
vonatkozó részletes szabályozás terv kidolgozásáról szóló határozatnak, s nyilvános megtekintésre lesz bocsátva a 
terv tervezetével együtt, a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 19. szakaszával (SzK Hivatalos 
Közlönye, 04/135. és 10/88. szám) és a tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakaszával (SzK Hivatalos 
Közlönye, 09/72., 09/81.-helyesbítés, 10/64.-Ab, 11/24., 12/121., 13/42.-Ab, 13/50.-Ab., 13/54.-Ab, 13/98.-Ab, 
14/132. és 14/145. szám) összhangban.  
 

9. Szakasz 
 

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában történő megjelenésének napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba.  

 

                                                                                         KISKÁROLY ZOLTÁN okl. építőmérnök, s.k. 
                                                                                         OSZTÁLYVEZETŐ 
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44. 

A természetvédelmi törvény 41а. szakaszának 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36, 2010/88., 
2010/91. és 2016/14 száma), Topolya község Statútuma 4. szakaszának 6. pontja (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám), mégpedig a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Minisztérium 353-02-2450/2015-17 sz. 2017.03.29-i jóváhagyása, valamint a Tartományi Településtervezési, 
Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság: 130-501-2128/2015-04 sz. 2016.04.05-i jóváhagyása alapján, Topolya 
Községi Képviselő-testülete, annak 2017. április 06-i ülésén meghozta   

 
H A T Á R O Z A T Á T 

 
a Topolya Völgyei Természeti Park 

védetté nyilvánítását illetően 
 

1. szakasz 
 

 E határozattal védetté nyilváníttatik a Krivaja patak fő medrét felölelő löszvölgy egy szakaszának területe 
(a Rét és Betyár-völgy néven ismeretes szakaszok, beleértve az akkumulációs tavat is) valamint a Karađorđevo 
irányában húzódó, oldalsó völgy, – III. fokozatú tájvédelmi parkként, vagyis helyi jelentőségű természetvédelmi 
területként, mely elnevezése Topolya Völgyei - Természeti Park (a továbbiakban Topolya Völgyei).    
 

2. szakasz 
 

 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 s 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 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 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, ennek védövével együtti határainak leírása, valamint e határok rajzos 
bemutatása a jelen határozat mellékletében szerepel, s ennek alkotórészét képezi.  
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4. szakasz 

 

A jelen határozat 2. szakaszában tárgyalt védelmi célok az alábbi tevékenységek által valósíthatók meg: 
 
- a védett fajok élőhelyeinek, illetve jelentős élőhely-fajtáinak fenntartása és revitalizációja, illetve 

újbóli elterjesztése; a fajok és élőhelyek tevékeny védelmi intézkedéseinek tervszerű alkalmazása; 
- 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 s minden felhasználója tevékenységének 
alkotórészei; 

- 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; 

- 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, a 
jelen határozat meghozatalától számított öt éven belül; 

- a parkok és park-erdők szakaszos megújítása többszintes növénytakaró létrehozatalának céljából, 
őshonos fajták többségének alkalmazásával; 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; 

- 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 s a terület természeti értékeinek hirdetése; a terület felhasználóinak 
képzése, ezen tevékenységének összhangba hozatala végett, e vidék természeti értékeinek megőrzése s 
az ökológiai idegenforgalom fejlődésének ellenőrzése végett.  

                                                   
5. szakasz 

 
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 Karađorđevonál, déli pusztagyep Karađorđevonál, 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  



Број 6. 06.04.2017. СТРАНА   113. OLDAL 2017.04.06. 6. szám 

  
 
 

 
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. 

 
6. 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 védelmével. 

 
A Topolya Völgyei Természeti 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 meglevő 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 bevezető 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 vízgazdálkodás végett; 
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 kivételével;  
9. horgászat csakis szabadidős és sporttevékenység céljából;  
10. ellenőrzött haletetés a tervszerű horgászversenyeken; 
11. külhoni fajok behurcolása és terjesztése, melyek nem minősülnek betolakodónak a pannóniai 
biogeográfiai régióban; 
12. növényzet égetése, a tervszerű kezelési tevékenység kivételével; 
13. magas növésű növények termesztése a gyepes és vizes területeken, az őshonos fajok 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  
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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 kívül; 
19. a vízpart erózió elleni védelme, a biológiai-technikai megoldások alkalmazását kivéve; 
20. a vízi és mocsári növényzet eltávolítása, a területileg és időben korlátozott munkálatokat kivéve, az 
úszónövényzet legalább 30%-ának megőrzése mellett; 
21. a réteken való legeltetés és kaszálás, valamint nádvágás a területileg és időben korlátozott munkálatokat 
kivéve, a nádas legalább 30%-ának, emellett a rétek legalább 15%-ának érintetlenül hagyása mellett, mindez 
évente, egyenletesen eloszló területek formájában.  

  
7. szakasz 

 

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

 

8. szakasz 
 

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; 
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 s 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. 
 

9. szakasz 
 

  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; 
 

10. szakasz 
 

A Topolya Völgyei Természeti Park védelmi övezetében tilos: 
 

1. ipari létesítmények létesítése; 
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2. a terület ökológiai vagy látképi egységét megbontó munkálatok kivitelezése; 
3. a védett terület vízgazdálkodását tartósan terhelő vagy a talaj, a levegő valamint a felszíni és talajvizek 

minőségét veszélyeztető munkálatok kivitelezése. 
 

A Topolya Völgyei Természeti Park védelmi övezetében korlátozandó: 
5) az építési területeken kívüli építkezés, vízgazdálkodási létesítmények, valamint az érvényben levő 

tervanyag által előirányzott közművesítés kivételével, a védelmi eljárás megindításáig terjedő 
időszakban; 

6) új építési övezet kialakítása azon területi egységekben melyek legkisebb távolsága az I. és II. fokozatú 
védelem alá eső területektől 200 m, a tevékenységek és tartalmak övezetekre való bontása mellett, a 
biodiverzitás és vízminőség megőrzését illető igényekkel összhangban, a tópart és a beépített területek 
közötti véderdősáv 50 m szélességű szakaszának kialakítása mellett; 

7) idegen fajok behurcolása és terjesztése, a pannóniai régióban nem betolakodónak minősített fajok 
kivételével; 

8) erdei ültetvények létesítése a védett terület határának közvetlen közelében, többemeletes, őshonos 
fajokból álló védöv kialakítását kivéve, a védett terület irányában, s melynek szélessége legalább 10 
m; 

9) új, szilárd burkolatú utak építése a védett terület határától számított, legalább 50 m távolságot kivéve; 
10) a megnövekedett zajszint, rezgés és/vagy az élővilág világítással történő megzavarásának esetleges 

forrásait képező idegenforgalmi vagy más tartalmak előirányzása, a védelnő érzékeny fajok 
élőhelyétől számított 200 m-nél nagyobb távolságot kivéve; 

11) vadászat, az I. fokú védelem alá eső terület határától számított 250 m távolságban, az egészségügyi 
kilövés kivételével; 

12) lakóépületek, vendéglátó és idegenforgalmi létesítmények építése, az építési övezetek kivételével, a 
vízparttól 50 m-nél nagyobb távolságban, ezek csatornázottsága esetén, míg csatornázás hiányában 
100 m távolságban. 

 

11. szakasz 
 

A Topolya Völgyei Természeti Park kezelője Topolya Telekrendezési, Településtervezési és -rendezési 
Közvállalata (a továbbiakban: kezelő). 

A védett terület kezelésekor a kezelő különösen köteles:  
 

1. a védett terület megőrzésére s az előírt védelmi intézkedések lebonyolítására; 
2. a védett terület előmozdítására és hirdetésére; 
3. a kezelési terv s a belrendről és őrszolgálatról szóló szabályzat meghozatalára, melyet ez a határozat által 

határoznak meg; 
4. a védett terület megjelölésére, határainak és védelmi fokozatainak tiszteletben tartására, a jelölésről szóló, 

külön szabályzattal összhangban (A természetvédelmi javak megjelöléséről szóló szabályzat, SzK 
Hivatalos Közlönye, 1992/30, 1994/24. és 1996/17. szám); 

5. biztosítja a természetes folyamatok akadálytalan lefolyását s a védett terület fenntartható használatát; 
5а. jóváhagyást bocsát ki tudományos kutatások ellátására, kutatási munkálatok kivitelezésére, 
filmfelvételezésre, ideiglenes létesítmények kihelyezésére, a védett övezeten belül, s egyéb jóváhagyásokat 
bocsát ki, a Környezetvédelmi törvénnyel és a belrendről valamint őrszolgálatról szóló szabályzattal 
összhangban; 
6. felügyeletet biztosít a természetvédelmi feltételek és intézkedések lebonyolításához; 
7. figyelemmel kíséri a látogatok mozgását és tevékenységeit s képzett vezetőket biztosít az idegenforgalom 

keretében idelátogatóknak; 
8. nyilvántartást vezet a természeti értékekről s erről adatokat szolgáltat az A Tartományi Környezetvédelmi 

Intézet részére; 
9. nyilvántartást vezet az emberi tevékenységekről, ténykedésekről és egyéb, a védett területet illető, 

veszélyeztetési és károsító tényezőt képező folyamatokról, s erről adatokat szolgáltat az Intézet és a 
Minisztérium részére; 

9а. nyilvántartást vezet az ingatlanokról a védett terület kezelése szempontjából lényeges adatokkal; 
10. a köztársasági és tartományi felügyeletekkel és biztonsági szervekkel való együttműködésben meggátol 

minden tevékenységet és ténykedést mely ellentétben áll a védelmi okirattal, s a védett terület 
veszélyeztetési és pusztítási tényezőjét képviseli; 

11. meghozza a díjakról szóló okiratot a Környezetvédelmi Törvénnyel összhangban; 
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12. egyéb, a törvény és a védelmi okirat által megszabott teendőket is ellát.                                               

 

12. szakasz 
 

A védett terület védelme, használata és kezelése lebonyolításának módja, a védelmi irányelvek és 
elsőbbséget élvező eljárások, valamint a védett terület természeti értékeinek védelme, valamint a fejlesztési 
irányelvek, a helyi lakosság igényeinek szem előtt tartása mellett, a Kezelési Terv alapján bonyolítandó le.  

Minden jogi személy, vállalkozó, s természetes személy, akik a védett terület határain belüli, 
meghatározott tevékenységet lát el, köteles tevékenységét a kezelési tervvel összhangban ellátni.  

A kezelési tervet a kezelő hozza meg, tíz éves időszakra, a természetvédelmet szabályzó törvény által 
előírt tartalommal és módon, a Tartományi Természetvédelmi Intézet előzőleges véleményezése mellett, s ezt, 
jóváhagyás elnyerése végett benyújtják Topolya Községi Képviselő-testületéhez. A kezelési tervhez a Kezelő 
köteles beszerezni a vízügyi ügyiratokat a Víztörvénnyel összhangban. 

A kezelési tervnek különösen tartalmaznia kell: 
1. a fő természetes és ember alkotta értékek, valamint a természeti tartalékok bemutatását; 
2. a természetvédelmi környezet állapotának felbecslését; 
3. a tényszerű tevékenységek és folyamatok áttekintését, melyek veszélyeztetési tényezőt jelentenek a 

védett terület szempontjából; 
4. a védelem, megóvás és a fenntartható fejlődés hosszútávú céljait; 
5. az említett célok megvalósításához szükséges feltételek elemzését és osztályzását; 
6. a természetes és ember alkotta értékeket illető, védelmi, fenntartási és figyelemmel kísérési, illetve 

előmozdítási intézkedések sürgős teendőit; 
7. a tudományos-kutatói és oktatói munka elsőbbséget élvező feladatait; 
8. a természeti értékek fenntartható felhasználását, a területfejlesztést és -rendezést illető, tervezett 

tevékenységeket; 
9. a tervezett rendeltetések területi azonosítását s a földterület használatának minősítését; 
10. a védett terület értékeinek népszerűsítésének tevékenységei 
11. a célok és tevékenységek lebonyolításához szükséges, tanulmányi, programszerű, tervezési és 

projektum jellegű iratanyagot; 
12. a helybeli lakossággal és más ingatlantulajdonosokkal és felhasználókkal megvalósítandó 

együttműködés és partnerség fajtáit; 
13. a terv végrehajtásához szükséges tevékenységeket és intézkedéseket, ütemtervvel, s e megvalósítás 

alanyaival, valamint e terv alkalmazási sikeressége osztályzásának módjával; 
14. a pénzeszközöket és más anyagi előfeltételeket a a védett terület kezelésekor átruházott teendők 

ellátása érdekében, emellett ezen eszközök biztosításának módját. 
 

             A kezelő köteles elemezni a kezelési terv végrehajtásának elemzését és a megvalósított eredményeket, és 
szükség szerint végrehajtsa ezek újratárgyalását. 

A kezelő köteles A kezelési terv végrehajtásáról szóló jelentést a helyi önkormányzati egység illetékes 
szervéhez eljuttatni, legkésőbb 60 nappal a terv meghozatalakor megállapított időszak letelte előtt .  

 

13. szakasz 
 

A kezelési terv megvalósítása az éves kezelési programok által valósítható meg (a továbbiakban: éves 
program), melyeket a helyi önkormányzati egység illetékes szerve hagy jóvá.  
            Az előző évi program megvalósításáról szóló jelentést a Kezelő eljuttatja a helyi önkormányzati egység 
illetékes szervéhez legkésőbb a folyó év december 15-ig, 
valamint a következő évi kezelési programot a Kezelő eljuttatja a helyi önkormányzati egység illetékes szervéhez 
legkésőbb a folyó év november 15-ig. 

 

14. szakasz 
 

A kezelő köteles meghozni a belrendről és az őrszolgálatról szóló szabályzatot  (a továbbiakban: 
szabályzat) s ezzel összhangban, biztosítani a védelem megfelelő fokozatának végrehajtását, illetve a védett terület 
belrendjét és őrzését.  

A környezetvédelemről szóló törvény által előírt tartalom keretében, e szabályzat közelebbről szabályozza 
a tiltott munkálatokat és tevékenységeket, valamint a munkálatok kivitelezésének szabályait és feltételeit, emellett 
az engedélyezett tevékenységeket. 

A szabályzatra a helyi önkormányzati egység illetékes szerve bocsát ki jóváhagyást.  
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E szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, s a kezelő által megszabott, egyéb 

megfelelő módon.  
 

15. szakasz 
 

A kezelő köteles a Topolya Völgyei Természeti Park előírt módon való megjelölésére, ennek külső 
határainak, és területi határainak, illetve egységeinek, valamint I, II. és III. fokozatú védelme megjelölésére, a 
kezelési programban előirányzott határidőn belül.  

 
16. szakasz 

 
 A védett terület pénzelési eszközeit Topolya községi költségvetése biztosítja, a Környezetvédelmi Alap  

által, a védett terület használatáért kirótt díjból, illetve a védett terület kezelői tevékenység megvalósításából 
befolyt jövedelemből, s más forrásokból, a törvénnyel összhangban.  
                                                                          

17. szakasz 
 

A kezelő köteles a Topolya Völgyei Természeti Park használatáért kirótt díjról szóló okirat (a 
továbbiakban: a díjazásról szóló okirat) meghozatalára, a jelen határozat életbe lépésétől számított egy éven belül, 
s ezt a helyi önkormányzati egység illetékes szervéhez eljuttatni, jóváhagyás elnyerése végett. 

A díjazásról szóló okirat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában s a kezelő által meghatározott, 
más megfelelő módon. 

 
18. szakasz 

 
A kezelő köteles meghozni a jelen határozat 11. szakaszában tárgyalt kezelési tervet, legkésőbb a jelen 

határozat életbe lépésétől számított egy éven belül.  
 

19. szakasz 
 
A jelen határozat 12. szakaszában szereplő kezelési terv meghozataláig, a kezelő a kezelési program 

alapján végzi a kezelési teendőket, melyet meghozni és helyi önkormányzati egység illetékes szervéhez, 
jóváhagyás elnyerése céljából benyújtani köteles a jelen határozat életbe lépésétől számított 30 napon belül.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő kezelési programnak különösképpen tartalmaznia kell: a 
feladatok illetve teendők részletes bemutatását  a kezelési terv meghozataláig terjedő időszakra, mégpedig a védett 
terület őrzéséről, fenntartásáról, előmozdításáról, bemutatásáról és fenntartható használatáról; az igazgatási 
okiratok, elsősorban a kezelési terv, a belrendről és őrszolgálatról szóló szabályzat, valamint a védett terület 
használatáért kirótt díjazás kidolgozását és meghozatalát illető, tényszerű teendők bemutatásáról; a védett terület 
megjelölését illető feladatok bemutatásáról; az érintett jogalanyok valamint szervezeti és anyagi feltételek 
bemutatásáról, a program végrehajtásáról, s a szükséges anyagi eszközök mértékéről és forrásairól.  

 

20. szakasz 
 

A kezelő köteles meghozni a jelen határozat 14. szakaszában tárgyalt határozatot, legkésőbb a jelen 
határozat hatályba lépésétől számított egy éven belül.  

 

21. szakasz 
 

A területek, erdők, vadász- és halászterületek, mezőgazdasági, vízgazdasági és mások rendezésének 
tervalapjait és programjait, amelyek magukba foglalják a védett területet, ezzel a határozattal és e ügyirat 12. 
szakaszában meghatározott Kezelési tervvel kerül összhangba. 

 

22. szakasz 
 

E határozat annak Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
életbe. 
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TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 501-28/2017-V      Srdić Saša s.k.   
Kelt: 2017.04.06.       a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
MEZŐGAZDASÁGI  
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI. MINISZTÉRIUM 
Szám:353-02-2450/2015-17 
Kelt: 29.03.2017. 
Nemanjina 22-26 
 

A környezetvédelemről szóló Törvény 41a szakasz 4. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye 09/36.,10/88., 
10/91-helyesbítés és 16/14. számok), valamint Az államigazgatási Törvény 23. bekezdés 2, szakasza (SzK 
Hivatalos Közlönye 05/79., 07/101., 10/95. és 14/99. számok) alapján A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Minisztérium 
 

J Ó V Á H A G Y Á S Á T  A D J A 
a 

A Topolya Völgyei Természeti Park védetté nyilvánításáról szóló határozati javaslatra 
 

I n d o k l á s 
 

Topolya Község Közigazgatási Hivatala az 501-73/15-I számú 2015. december 03. keltezésű átiratával 
megküldte a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumnak jóváhagyás céljából a Topolya Völgyei 
Természeti Park Védetté nyilvánításáról szóló határozati javaslatot” (a továbbiakban: határozati javaslat.) 

A Határozati javaslat által javasoljuk Topolya Község Közigazgatási Hivatalának, hogy az említett 
területet nyilvánítsa helyi jelentőségű III. fokozatú természeti parkká, A természetvédelmi törvény 41а. szakasz 4. 
bekezdésének (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/36, 2010/88., 2010/91.-helyesbítés és 2016/14 száma) megfelelően. 
Ugyanez a szakasz megállapítja, hogy a védett terület esetében, amelyet a helyi önkormányzati egység nyilvánít 
védetté, a kinyilvánítási eljárás során a környezetvédelmi ügyekben illetékes minisztériumnak, illetve az autonóm 
tartomány környezetvédelmi ügyekben illetékes szervének az előzetes véleményezését követően beszerzi a 
jóváhagyást az említett minisztériumtól.  

Topolya Község Közigazgatási Hivatala az 501-73/2015-I számú 2017. március 22. keltezésű átiratával 
megküldte a javított határozati javaslatot az illetékes minisztérium javaslataival összhangban, és amelyet a 
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyott. 

A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium pozitív véleményezést szerzett be a pénzügyi, 
bányászati és energetikai, erdészeti, kereskedelmi, idegenforgalmi, telekommunikációs, építészeti, közlekedési és 
infrastrukturális, az államigazgatási és helyi önkormányzati, gazdasági ügyekben megbízott illetékes 
minisztériumoktól és a Köztársasági Vízügyi Igazgatóságától. Továbbá, nyilvános betekintési eljárást és nyilvános 
vitát hajt végre a védett területté nyilvánításról szóló ügyirat javaslattal és a térképészeti dokumentációkat 
tartalmazó szakmai alapú környezetvédelmi tanulmánnyal kapcsolatban, a Környezetvédelemről szóló Törvény 
43. szakaszával összhangban. 

Az említett tényeket figyelembe véve, a minisztérium megállapította, hogy a Környezetvédelemről szóló 
Törvény 41a szakasz 4. bekezdése szerint teljesítésre kerültek a feltételek a Topolya Völgyei Természeti Park 
kinyilvánítási ügyiratainak meghozatalához. 

    
 

                                                                                                 ÁLLAMTITKÁR 
 

                                                                                                dr. Božović Stana, s.k.                
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45. 

A természetvédelmi törvény 41а. szakaszának 4. bekezdése, valamint ugyanezen törvény 51. szakasza 
(SzK Hivatalos Közlönye 2009/36,2010/88. és 2010/91. szám), Topolya község Statútuma  4. szakaszának 6. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15,2009/1, 2010/6, 2012/9. és  2014/12),Topolya Községi 
Képviselő-testülete, annak 2017. április 06-i ülésén meghozta az alábbi  

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A „zentagunarasi két tiszafa“ természetvédelmi területének  

védetté nyilvánításáról 
 

1.szakasz 

 E határozattal védetté nyilváníttatik a két tiszafa a zentagunarasi tanya közelében (Taxbus baccata L.),  
természeti emlékként, vagyis mint III. fokozatú, helyi jellegű természetvédelmi terület, mely elnevezése A 
zentagunarasi tanya két tiszafája. 
 ( a továbbiakban: természetvédelmi terület).  
 

2. szakasz 
 

 A természetvédelmi terület kinyilvánítása a két régi tiszafadendrológiai és kertművészeti értékének 
megőrzése végett történik, ezek őshonossága, látványossága, egységessége, látképbeli vonzósága, régisége, 
méretei és megkíméltsége miatt, mint Zentagunaras helység látképének összetevőjét illető, értékes elem. 
 

3. szakasz 
 

 A védett terület Topolya község területén található, Zentagunaras helység közelében, s magába foglalja 
Zentagunaras kk 1952 hrsz, illetve a lombozat által fedett rész.   
 A védett terület teljes felülete 358,6m2. A védett terület határa magába foglalja az 1952 hrsz. kataszteri 
telek egy részét és ennek teljes területe magántulajdonban áll. A használati jog Burány Terézia lakost illeti meg.  

E két fa Zentagunarasnál található, két különálló törzs formájában.  
 

4. szakasz 
 

A jelen határozat 2. szakaszában tárgyalt védelem céljai a védett terület megőrzése és rendes fenntartása 
által valósíthatók meg, az ápolás és óvásmegfelelő biotechnikai intézkedések végrehajtásával, a revitalizációs 
intézkedések s a védett terület kezelési tervének emellett a természetvédelmi feltételek végrehajtása mellett.  

 
5. szakasz 

 
A teljes védett területre III. védelmi fokozat érvényes.  

 
6. szakasz 

 
A védett területen tilos: 
 
1. A védett törzsek kidöntése, az ágak lecsupaszítása, a hajtások eltávolítása, a fakéreg károsítása és 

minden munkálat kivitelezése melyek megbontanák a törzsek életerejét.  
2. Minden olyan földmunka kivitelezése melyek veszélybe sodornák vagy megkárosítanák az említett 

törzsek gyökérzetét.  
3. Tűzgyújtás a törzsek közelében és/vagy a lombozat alatt. 
4. Minden törzseket illető, ártalmas cselekedet, e terület meghirdetésekor és jelölésekor.  
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5. Mindenfajta hulladék lerakása és tárolása. 
6     Minden olyan fajta munkálat kivitelezése melyek a kertművészeti értékek megbontását és pusztítását 
eredményezné.  
7.    Építési munkálatok kivitelezése.  
8. Közművesítés vezetékeinek átvezetése a védett területen vagy az felett.    
9. Erőszakos és idegen növényfajok behurcolása és ültetése.  

 

7. szakasz 
 

A védett területen korlátozás alatt áll: 
 

- A vegyszerek használata, mely csak a legszükségesebb esetekben engedélyezhető, a törvény által 
előirányzott módon.  

- Tudományos és kutatói munka, idegenforgalom, oktatás, tájékoztatói és hirdetői s egyébe 
tevékenység ellátása, melyek nem veszélyeztetik a természetes és teremtett értékeket.  

 

8. szakasz 
 

A védett terület kezelője Az Ökö-gerilla Egyesület  (a továbbiakban: kezelő). 
 

9. szakasz 
 

A zentagunarasi tanya két tiszafája elnevezésű természetvédelmi emlék védelme és fejlesztése a kezelési 
terv alapján bonyolítandó:  

A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt tervnek különösképpen tartalmaznia kell: 
1. a fő természeti és teremtett értékek valamint a természeti tartalékok bemutatását,   
2. a természetvédelmi terület állapotának felbecslését, 
3. a veszélyeztetési tényezőt képező, tényszerű tevékenységek, ténykedések és folyamatok áttekintését,  
4. a védelem, óvás, előmozdítás és fenntartható fejlődés hosszútávú céljainak kitűzése, 
5. az említett célok elemzését és megvalósításunk feltételeinek becslését, 
6. a védelem, fenntartás és állag figyelemmel kísérésének, valamint a természetvédelmi terület értékei 

előmozdításának elsőbbséget élvező tevékenységeit, 
7. a terület terv által előirányzott rendeltetéseinek területi azonosítását és használatának rendszerét, 
8. az értékek hirdetésének tevékenységeit, 
9. a helybeli lakossággal s más tulajdonosokkal, ingatlan felhasználóival való együttműködés formáit és 

társulásait, 
10. a terv végrehajtásának tevékenységei és intézkedései, ütemtervvel és jogalanyokkal, kezelési tervvel, 

és ezek alkalmazásának osztályázását illető móddal, 
11. az átruházott teendők végrehajtásához szükséges pénzeszközöket s más anyagi, kezelési előfeltételeket 

s a biztosítás módját. 
 

A kezelési tervet a kezelő hozza, öt éves időszakra, a természetvédelemről szóló törvény által szabott 
tartalommal és módon, s Tartományi Természetvédelmi Intézet előzőleges jóváhagyása mellett, s jóváhagyásért a 
községi elnökhöz is benyújtandó.  

A kezelési terv tartalmazza a megelőző, tűzvédelmi jellegű intézkedéseket is, az illető területet szabályzó 
törvényekkel, s az ezek alapján hozott előírásokkal összhangban. 

A kezelő köteles a kezelési terv meghozatalának tárgyát képező időszak letelte előtt elemezni e terv 
végrehajtását, s a megvalósított eredményeket, s szükségszerint végrehajtani ennek újratárgyalását.  
A kezelő köteles jelentést tenni e kezelési terv megvalósításáról, s azt a községi elnökhöz, a meghozatalakor 
érvényes időszak letelte előtti legfeljebb 60 nappal előbb benyújtani. 

 
10. szakasz 

 
A kezelési terv éves kezelési programok által valósítható meg (a továbbiakban: éves program), melyet az 

alapító hoz, s melyre jóváhagyást a községi elnök ad. Az éves kezelési tervnek különösen tartalmaznia kell: a 
feladatok illetve teendők részletes bemutatását a naptári év leteltéig, s melynek tárgya a védett terület megőrzése, 
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fenntartása, előmozdítása, bemutatása és fenntartható használata; a jogalanyok s a szervezeti és anyagi feltételek 
bemutatása, a program végrehajtása valamint a szükséges anyagi eszközök mértéke és forrása érdekében.  

A kezelő köteles az éves kezelési program megvalósításáról szóló jelentés benyújtására, az előző évet 
illetően, s a következő évre, az illetékes szervnél, legkésőbb a folyó év december 15-ig.  
 

11. szakasz 
 

A kezelő köteles szabályzatot hozni a belrendről és az őrszolgálatról (a továbbiakban: szabályzat) s ezzel 
összhangban, biztosítsaa védelmi fokozat végrehajtását, illetve a belrendet, a védett terület védelme végett. . 

A környezetvédelmi törvénnyel előírt tartalom keretében e szabályzat közelebbről meghatározza a tiltott 
munkálatokat, valamint a munkálatok ellátásának szabályait és feltételeit, emellett a megengedett tevékenységeket.  

A kezelő köteles eljuttatni a tárgyalt szabályzatot a községi elnökhöz, jóváhagyás végett, a jelen határozat 
hatályba lépésétől számított egy éven belül.  

A szabályzat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, vagy a kezelő által megszabott egyéb 
megfelelő módon.  

 
12. szakasz 

 
A kezelő köteles előírt módon megjelölni a védett területet, a kezelési terv által megszabott határidőn 

belül.  
 

13. szakasz 
 

A terv végrehajtásához szükséges eszközöket Topolya községi költségvetése biztosítja, mégpedig a 
Környezetvédelmi Alap által, a környezetvédelem területére érvényes programokra, tervekre és projektumokra 
biztosított eszközökből, adományok, segélyek és egyéb, törvénnyel összhangban álló források útján.  

 
14. szakasz 

 
A kezelő köteles meghozni a jelen határozat 9. szakaszában tárgyalt kezelési tervet, legkésőbb a jelen 

határozat hatályba lépésétől számított egy éven belül. 
 

15. szakasz 
 

A jelen határozat 9. szakaszában tárgyalt kezelési terv meghozataláig, a kezelő a tárgyalt program alapján 
látja el tevékenységeit, melyet köteles meghozni és jóváhagyás végett benyújtani a községi elnökhöz, a jelen 
határozat hatályba lépésétől számított, legfeljebb 30 napon belül. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kezelési programnak különösen tartalmaznia kell: a kezelési terv 
meghozataláig terjedő időszak feladatainak illetve teendőinek részletes bemutatását, a védett terület őrzését, 
fenntartását, előmozdítását, bemutatását és fenntartható használatát illetően;  tárgyszerű teendők bemutatását a 
kezelői okiratok kidolgozásánál és meghozatalánál, gondolván elsősorban a kezelési tervre, a belrendről és 
őrszolgálatról szóló szabályzatra, s a védett terület terület megjelölését illető feladatok bemutatására; a program 
végrehajtását illető jogalanyok és szervezeti,  anyagi feltételek bemutatására, a prorgram végrehajtására, a 
szükséges pénzeszközök mértékére és forrására.  
 

16. szakasz 
 

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

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
szám: 501-29/2017-V Srdić Saša s.k. 
kelt: 2017.04.06. a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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46. 

Az egészségvédelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése és 135. szakaszának 2. bekezdése 1. 
pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2005/107., 2009/72.-államtörvény, 2010/88., 2010/99., 2011/57., 2012/119., 
2013/45.-államtörvény, 2014/93., 2015/96. és 2015/106. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye,  2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény 
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 a 2017. április 06-i 
ülésén meghozta az alábbi  

 
V É G Z É S T  

 

A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL  
 

I. 
 

 Dr. Agyánszki János általános szakorvost, Topolya, Csáki Lajos u. 20. sz. alatti lakost ezennel felmentjük 
a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatói tisztségéből, 2017.04.06-i hatállyal, személyes kérelemre. 

 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-46/2017-V  Saša Srdić s.k.  
Kelt:2017.04.06.  a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
 
47. 

Az egészségvédelemről szóló törvény 130. szakaszának 3. bekezdése és 134. szakaszának 1. bekezdése 1. 
pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2005/107., 2009/72.-államtörvény, 2010/88., 2010/99., 2011/57., 2012/119., 
2013/45.-államtörvény, 2014/93., 2015/96. és 2015/106. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 
szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye,  2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény 
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 a 2017. április 06-i 
ülésén meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI DR HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ  
MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I. 
 

 Ezennel kinevezzük Tóth Zsuzsanna okl. közgazdászt, Topolya, Deák Ferenc u. 28. sz. alatti lakost a 
topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház megbízott igazgatójává, 2017.04.07-i hatállyal, 6 hónapos időszakra.  

 

 
II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-50/2017-V  Saša Srdić s.k.  
Kelt:2017.04.06.  a Községi Képviselő-testület  
Topolya elnöke 
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48. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T  
 

A TOPOLYAI CSÁKI LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Ezennel felmentjük JELENA MIHELČIĆ abszolvenst, Topolya, Vid napja utca 9/5., a topolyai Csáki 
Lajos Általános Iskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 2017.04.06-i 
hatállyal: 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-51/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
49. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A TOPOLYAI CSÁKI LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

Ezennel kinevezzük ZDENKA GARDAŠEVIĆET, gimnázium, Topolya, Laza Lazarević utca 8b., a 
topolyai Csáki Lajos Általános Iskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 2017. 
04.07-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-52/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 
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50. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A TOPOLYAI NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJAINAK 

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola iskolaszéki tagsága alól a helyi 
önkormányzati egység képviselőjeként az alábbi személyeket, 2017.04.06-i hatállyal: 

- MILAN ŠEJAT, szerb nyelv és irodalom szakos tanár, Topolya, Szép utca 9. és 
- NATAŠA IVANIŠEVIĆ, abszolvens, Topolya, Május 1-je utca 22.   

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-53/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
51. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 

A TOPOLYAI NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJAINAK 
KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati 
egység képviselőjeként az alábbi személyeket, 2017.04.07-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 
- NADA PLESKONJA, kereskedő, Topolya, Csáki Lajos utca 19. és  
- DIANA KUZMANOVIĆ, okl. közgazdász, Topolya, Karađorđevói utca 17.   
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II. 

 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-54/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
52. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A BÁCSKOSSUTHFALVI ID. KOVÁCS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük MÉHES ATTILA gépészmérnököt, Bácskossuthfalva, Zsáki József utca 65., a 
bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati egység 
képviselőjeként, 2017.04.06-i hatállyal: 

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-55/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
53. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A BÁCSKOSSUTHFALVI ID. KOVÁCS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I. 
 

Ezennel kinevezzük CSÚSZÓ ENIKŐ okl. közgazdászt, Bácskossuthfalva, Táncsics Mihály utca 26., a 
bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység 
képviselőjeként, 2017.04.07-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-56/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
54. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A PACSÉRI MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 

I. 
 

Ezennel felmentjük PINTÉR GABRIELLA óvónőt, Pacsér, József Attila utca 2., a pacséri Moša Pijade 
Általános Iskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 2017.04.06-i hatállyal: 

 
II. 

 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-57/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 

55. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
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A PACSÉRI MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük SZABOLCSKI SZABOLCS abszolvenst, Pacsér, Ivo Lola Ribar utca 29., a pacséri 
Moša Pijade Általános Iskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 2017.04.07-i 
hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig. 

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-58/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
56. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A BAJSAI TESTVÉRISÉG-EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük a bajsai Testvériség-egység Általános Iskola iskolaszéki tagsága alól a helyi 
önkormányzati egység képviselőiként az alábbi személyeket, 2017.04.06-i hatállyal: 

- BOSNYÁK ADÉL, gyógytornász technikus, Bajsa, Zöld utca 8. és 
- OLIVERA MIRIĆ, okl. gyógypedagógus – szakpedagógus, Bajsa, Vég utca 10.   

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-59/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
57. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos  
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi  
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Képviselő-testülete 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A BAJSAI TESTVÉRISÉG-EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a bajsai Testvériség-egység Általános Iskola iskolaszéki tagjává a helyi 
önkormányzati egység képviselőiként az alábbi személyeket, 2017.04.07-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának 
lejártáig: 

 
- LACKOVITY KÁROLY, hivatalnok, Bajsa, Zöld utca 4. és  
- GORAN NENADIĆ, középfokú végzettség, Pannónia, Charles de Gaulle utca 15.   

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-60/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
58. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A GUNARASI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük HORVÁTH FERENC elektrotechnikust, Gunaras, Október 18. utca 4., a gunarasi 
Dózsa György Általános Iskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 2017.04.06 
-i hatállyal. 

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-61/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 
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59. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos  
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A GUNARASI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

Ezennel kinevezzük KADVÁNY LORÁND középiskolai végzettségű személyt, Gunaras, Ifjúsági utca 2., 
a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 
2017.04.07-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 
II. 

 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-62/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 

60. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 

3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A ZENTAGUNARASI OKTÓBER 18. ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJAINAK 
FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Ezennel felmentjük VASS ÁRPÁD mérnök informatikust – programozót, Zentagunaras, Petőfi Sándor 
utca 80., a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati egység 
képviselőjeként az alábbi személyeket, 2017.04.06-i hatállyal: 

 
II. 

 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-63/2017 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 



Број 6. 06.04.2017. СТРАНА   130. OLDAL 2017.04.06. 6. szám 

  
 
 

 
61. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A ZENTAGUNARASI OKTÓBER 18. ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

Ezennel kinevezzük FARKAS ÁGNES okl. közgazdászt, Zentagunaras, Tanyák utca 301., a zentagunarasi 
Október 18. Általános Iskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 2017.04.07-i 
hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-64/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 

62. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 

3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A KRIVAJAI VUK KARADŽIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJAINAK 
FELMENTÉSÉRŐL 

 

I. 
 

Ezennel felmentjük a krivajai Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati 
egység képviselőjeként az alábbi személyeket, 2017.04.06-i hatállyal: 
 

- RADMILA EGIĆ, okl. menedzsment mérnök, Cserepes, Cser utca 1. és 
- SEFFER ATTILA, építőipari technikus, Bácskossuthfalva, Szent István utca 39.   

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-65/2017-V                                                                          Saša Srdić, s.k. 
Kelt:2017.04.06.                                                                   a Községi Képviselő-testület 
Topolya                                                                                                 elnöke 
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63. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A KRIVAJAI VUK KARADŽIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ISKOLASZÉKI TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a krivajai Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati 
egység képviselőiként az alábbi személyeket, 2017.04.07-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

- NIKOLA SUDŽUKOVIĆ, vendéglátó, Krivaja, Nikola Tesla utca 4. és  
- SVETISLAV PEŠUT, építőipari technikus, Felsőrogatica, Kosmaj utca 22.   

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-66/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

                                   elnöke 

 
64. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése 4) pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-
Ab-határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A TOPOLYAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKI  

TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük a topolyai Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati egység 
képviselőiként az alábbi személyeket, 2017.04.06-i hatállyal: 

- CZINI LAURA, agrármérnök, Topolya, Szent István utca 6. és 
- MIRA JANJIĆ, osztálytanító, Karkatur, Sima Šolaja utca 2.   

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
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TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-67/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

                      elnöke 

 
65. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

Ezennel kinevezzük a topolyai Alapfokú Zeneiskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység 
képviselőiként az alábbi személyeket, 2017.04.07-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 

- VIDOSAVA PROTIĆ, szaknevelő, Topolya, Július 7-e utca 26. és  
- TIJANA LAZAREVIĆ, szaknevelő, Topolya, Csantavéri út 151.   

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-68/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
66. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-Ab-
határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI DOSITEJ OBRADOVIĆ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA 
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Ezennel felmentjük MILAN JANUS okl. mezőgazdasági mérnököt, Topolya, Május 1-je utca 22/1., a 
topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola iskolaszéki tagsága alól a helyi 
önkormányzati egység képviselőjeként, 2017.04.06-i hatállyal. 
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II. 

 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-69/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
67. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A TOPOLYAI DOSITEJ OBRADOVIĆ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA 

ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel kinevezzük DANICA BORENOVIĆ fodrászt, Topolya, Stefan Nemanja utca 21., a topolyai 
Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység 
képviselőjeként, 2017.04.07-i hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 
II. 

 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-70/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
68. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 
3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-Ab-
határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

 
A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Ezennel felmentjük MIROSLAV HINIĆ testnevelés szakos tanárt, Topolya, Ifjúsági utca 64., a topolyai 
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Sinkovics József Műszaki Középiskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 
2017.04.06-i hatállyal. 

 
II. 

 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-71/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
69. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK 
KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

Ezennel kinevezzük JAN POVAŽANSKI nyugdíjast, Bajsa, Tito marsall utca 25., a topolyai Sinkovics 
József Műszaki Középiskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 2017.04.07-i 
hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-72/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 

70. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakaszának 

3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-Ab-
határozat szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 
2007/129., 2014/83.-államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Ezennel felmentjük CSERVENÁK SÁNDOR mezőgazdasági mérnököt, Topolya, Becsei út 12., a  
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topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola iskolaszéki tagsága alól a helyi önkormányzati egység 
képviselőjeként, 2017.04.06-i hatállyal. 

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-73/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
71. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2009/72., 2011/52., 2013/55., 2015/35., 2015/68. és 2016/62.-AB-határozat szám), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83.-
államtörvény és 2016/101.-államtörvény szám) és Topolya község Statútuma 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 2017. április 06-i ülésén meghozta a  

 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI SINKOVICS JÓZSEF MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA  
ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

Ezennel kinevezzük MENTUS LÍVIA okl. közgazdászt, Topolya, Partizán utca 2., a topolyai Sinkovics 
József Műszaki Középiskola iskolaszéki tagjává a helyi önkormányzati egység képviselőjeként, 2017.04.07-i 
hatállyal, az iskolaszék mandátumának lejártáig: 

 

II. 
 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:02-74/2017-V 
Kelt:2017.04.06.  
Topolya  

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

elnöke 

 
72. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 
2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/103. és 2016/99. szám) és Topolya 
község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/19. szám) 
alapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője meghozza az alábbi 
 

V É G Z É S T 
  

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatósága és a Topolya község között megkötött, 136-401-
219/2017-01/1 ügyiratszámú 2017. 02. 23-i (a mi számunk: 016-8/2017-V, 2017. 02. 22.) szerződés alapján 
megnyitjuk a költségvetési tételt a 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS HIVATAL, 4.1. fejezet – Községi  
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Közigazgatási Hivatal, 12. Program – ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM, 1801-P2-es projekt – A 
munkakörülmények javítása a topolyai Hadzsy János Egészségházban, 760-as feladatkör, 07-es pénzügyi 
forrás, 511. gazdasági besorolás 183.1 – Épületek és építmények helyrend keretében, 5.958.417,00 dinár tervezett 
összegben.   
 

II. 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban, a szűkebb 
értelemben VAT részéről községi szintű haszonra érkező célirányos tőketranszferek összegét, (kontó: 
733252) megnöveljük 5.958.417,00 dinárral, így 7.083.602,00 dinár helyett 13.042.019,00 dinár lesz.   
 

III. 
 

A jelen végzés első szakaszában említett kiutalt pénzeszközöket az eszközök folyósítóival kötött 
szerződéssel összhangban használják fel. 
 

IV. 
 

E végzés megvalósításáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 400-4/2017-III-2 
Kelt: 2017.02.28. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter, s.k.  
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya község elnöke 2017. 02. 28-án jóváhagyta a végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  

 
Kislinder Gábor, s.k.  

Topolya község elnöke   
 
73. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 
2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142. és 2015/103.szám), Topolya község 2017. évi 
költségvetéséről szóló határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/19. szám) alapján, Topolya 
Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője meghozza az alábbi 

 
V É G Z É S T 

 
KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MEGNYITÁSÁRÓL 

 
I. 
 

A Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatósága valamint Topolya Község által megkötött 136-401-
233/2017-01/1 számú 2017.02.23. keltezésű (a mi számunk: 016-7/2017-V, kelt: 2017.02.22.) alapján megnyitjuk 
(növeljük) az alábbi költségvetési tételen belül, a 4. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 4.1. fejezet 
– Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, Projektum: 1102-P2 - 
Vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán – 3,7. és 8. gyűrű , 630 Feladatkör, Támogatási forrás 07, Gazdasági 
besorolás 511, 56 – Épületek és építmények helyrendi pont alatt, 22.376.059,22 dinár összegben. 
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II 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban a Szűkebb 

értelembe vett célirányos tőketranszfer összegét a VAT részéről község szintű haszonra (kontó: 733252) 
növeljük 22.376.059,22 dinárral, így 13.042.019,00 dinár helyett a teljes összeg 35.418.078,22 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: 400-4/2017-III-3 
Kelt: 2017.02.28. 
Topolya  

 
 

Szedlár Péter s.k. 
a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 
Topolya községi elnöke  jóváhagyta a 2017. 02. 28-i végzést a költségvetési tétel megnyitásáról.  
 

                                                                                                                                                   Kislinder Gábor s.k. 
                                                                                                                                                 Topolya községi elnöke 
 
74. 

Tomislavci Helyi Közösség Statútumának 53. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13. szám) 
és a Topolya község területén lévő helyi közösségekről szóló határozat 14. szakasza (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2009/5., 2011/5. és 2013/6. szám) alapján Tomislavci Helyi Közösség Tanácsa 2016. 09. 23-i ülésén 
meghozta a  

 

H A T Á R O Z A T O T 
 

TOMISLAVCI HELYI KÖZÖSSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSAIRÓL 
 

1. Szakasz 
 

Tomislavci Helyi Közösség 2013. 10. 11-i 2013/10. számú statútumában (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2013/10. szám) a 22. szakasz 1. bekezdése módosul és így hangzik:  
„A tanács 7 tagot számlál.” 
 

2. Szakasz 
 

E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCS 
Szám: 2017/3 
Kelt: 2017.03.15.                                                                                                                

 
Spasojević Mirko s.k. 

Tomislavci Helyi Közösség 
Tanácsának elnöke 

 

75. 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 115. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 

2009/72. és 2014/20. szám), Topolya község statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám)  és A Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló  
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határozat  (Topolya Község Hivatalos Lapja,2016/19. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa, annak 
2017.03.21-i ülésén meghozta az alábbi: 

 
V É G Z É S T 

 

A NEMZETI TANÁCSOK TEVÉKENYSÉGEINEK  
2017. ÉVI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK ELOSZTÁSÁRÓL 

 
I. 

 
 A helyi önkormányzat területén, az összlakosság legalább 10% arányát képező, vagy a helyi 
önkormányzat területén hivatalos nyelvhasználattal rendelkező nemzeti kisebbségeket képviselő Nemzeti 
Tanácsok részére, 600.000,00 dinár teljes értékű közpénzt ítélünk oda. 
 Az előző bekezdésben tárgyalt eszközöket Topolya község 2017. évi költségvetésének külön része osztja 
be, annak 4. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program – 
HELYI ÖNKORMÁYNZAT, Programtevékenység: 0602-0008- A nemzeti kisebbségek programja, 160. 
feladatköri beosztás, 481. gazdasági besorolás, 55. helyrendjénél levő – Nemkormányzati szervezetek támogatása 
– Kisebbségi nemzeti tanácsok tétel címén. 
 

II. 
 
 A jelen végzés I. pontjának 1. bekezdésében tárgyalt, teljes eszközöket a nemzeti tanácsok részére az 
alábbiak szerint ítéljük oda: 
___________________________________________________________________________ 

Nemzeti tanácsok:     Összeg dinárban:             
______________________________________________________________________________ 
                1. Magyar Nemzeti Tanács                                            500.000,00 
                2. Ruszin Nemzeti Tanács                                               50.000,00 
                3. Szlovák Nemzeti Tanács                                             50.000,00 
______________________________________________________________________________ 
                    ÖSSZESEN:                                                               600.000,00 
 
 

III. 
 

 A jelen végzés II. pontjában említett eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, vagyis céleszközök, s 
kizárólag a Topolya község területén zajló, programszerű tevékenységekre használhatók.  
 

IV. 
 
 A jelen végzés II. pontjában tárgyalt eszközök összegeit a nemzeti tanácsok részére az alábbi összegek 
szerint ítéljük oda ezek folyószámláira: 
 
               Elnevezés:                                             Számlaszám: 
 

1. Magyar Nemzeti Tanács számlaszáma                                840-138723-89      
2. Ruszin Nemzeti Tanács számlaszáma                                  840-109723-80    
3. Szlovák Nemzeti Tanács számlaszáma                                840-256723-42   

 
V. 

 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai kötelesek a Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztálya 

részére benyújtani az odaítélt eszközök felhasználásáról szóló jelentést, legkésőbb 2018.01.15-ig. 
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VI. 

 
 Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Osztályát utasítjuk hogy a nemzeti tanácsok részére 
való pénzátutalás ütemezését hozza összhangba ezek programszerű tevékenységeivel.  
 

VII. 
 
 E végzés annak meghozatalának napján lép életbe, s alkalmazása 2017.01.01-től következik, s megjelenik 
Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉGI  
ELNÖKE            
Szám: 4-15/2017-III                          
Kelt: 2017.03.21. Kislinder Gábor, s.k.           
Topolya községi elnök 
 
76. 

Az utakon való közlekedés biztonságának 17-19. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2009/41, 2010/53. és 
2011/101. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. 
szám), a Topolya 2017. évi községi költségvetéséről szóló határozat 16. szakasza (Topolya Község Hivatalos 
Lapja, 2016/19. szám) és Topolya község Statútumának 71. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 
2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2017. március 31-i ülésén meghozta 
az alábbi  
 

P R O G R A M O T 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 2017-BEN KIRÓTT KÖZLEKEDÉSI  
BÍRSÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA  

 
1. szakasz 

 
E programmal megállapítjuk a közlekedési bírságokból származó eszközök tervezett bevételeit és 

felhasználásának célját, a 2017. évre, valamint az előző évi, ugyanezen az alapon megvalósított elköltetlen 
eszközöket.  

 
2. szakasz 

 
A közlekedési bírságokból származó eszközök felhasználását illető program megvalósítására, Topolya 

2017. évi községi költségvetéséről szóló határozatban 3.000.000,00 dinár eszközt irányoztak elő (támogatási forrás 
01).  

 
3. szakasz 

 
A program megvalósítására felhasználják a 2016-ban kirótt közlekedési bírságokból származó elköltetlen 

eszközöket is 1.814.671,92 dinárt összértékben (támogatási forrás 13), ami a költségvetés számláján maradt.  
 
A program előző bekezdésében említett pénzeszközöket Topolya 2017. évi községi pótköltségvetéséről 

szóló határozat szabályozza, s annak elfogadását követően kerül megvalósításra.  
 

4. szakasz 
 

A program 4.814.671,92 dinár összegre tervezett eszközeinek megvalósítására szolgáló eszközöket 
Topolya 2017. évi községi költségvetésének Külön részének, 4. Rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. 
Fejezet – Községi Közigazgatás, 15. Program – Helyi önkormányzat, 0602-P1 Projekt, 360. feladatkör 
keretében használják fel, az alábbi rendeltetésekre: 
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- Az utakon való közlekedés biztonságának előmozdítása céljából, a vízszintes és függőleges jelzésekre 

fordított kiadások egy részének fedezetére, 425. gazdasági besorolás, 232. helyrend – Szerződés alapján végzett 
szolgáltatások – Közlekedési jelzések és projektek, 2.114.671,92 összértékben, a támogatási források alábbi 
szerkezete szerint: 

 1.500.000,00 dinár a 01-es forrásból,  
 614.671,92 dinár a 13-as forrásból. 
- A Koordinációs Testület működési költségeinek fedezetére, 423. gazdasági besorolás, 233. helyrend – 

Szerződés alapján végzett szolgáltatások – Biztonsági Tanács, 150.000,00 dinár összértékben, a 01-es 
támogatási forrással; 

- A közlekedési nevelés és oktatás előmozdításának céljából, 463. gazdasági besorolás, 233. helyrend – 
Folyó transzferek a közlekedési nevelésre és oktatásra, 100.000,00 dinár összértékben, a 01-es támogatási 
forrással; 

- A közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére - a Topolyai Rendőrállomás keretében, 
mely egységek ellenőrzik és szabályozzák az utakon való közlekedést, 512. gazdasági besorolás, 235. helyrend – 
Gépek és felszerelések, 2.450.000,00 dinár összértékben, a támogatási források alábbi szerkezete szerint: 

 1.250.000,00 dinár a 01-es forrásból, 
 1.200.000,00 dinár a 13-as forrásból. 

 
5. szakasz 

 
E program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 344-8/2017-III 
Kelt: 2017.03.31.  
Topolya  

Kislinder Gábor, s.k. 
községi elnöke 

 
Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  

Oldal 

   
37. Jelentés Topolya Községi Képviselő-testülete képviselői mandátumainak odaítéléséről 102 

   

38. 
Záróhatározat Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselői mandátumának 
megerősítéséről 

103 

   

39. 
Záróhatározat Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselői mandátumának 
megerősítéséről 

103 

   

40. 
Végzés a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. évi külön Működési programjának jóváhagyásáról 

104 

   

41. 
Végzés a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017-2021.-es időszakra vonatkozó Középtávú működési és 
fejlődési tervének a jóváhagyásáról 

104 

   

42. 
Végzés a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017-2027.-es időszakra vonatkozó Hosszútávú működési és 
fejlődési tervének a jóváhagyásáról 

105 

   

43. 
Határozat a Topolyai 2. Blokk egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv 
kidolgozásának megkezdéséről 

106 
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Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  
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44. Határozat a Topolya Völgyei természeti park védetté nyilvánítását illetően 111 

   

45. 
Határozat A „zentagunarasi két tiszafa“ természetvédelmi területének védetté 
nyilvánításáról 

119 

   
46. Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatójának felmentéséről 122 

   

47. 
Végzés a topolyai Dr Hadzsy János Egészségház megbízott igazgatójának 
kinevezéséről 

122 

   
48. Végzés a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola iskolaszéki tagjának felmentéséről 123 

   
49. Végzés a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola iskolaszéki tagjának kinevezéséről 123 

   
50. Végzés a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola iskolaszéki tagjainak felmentéséről 124 

   
51. Végzés a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola iskolaszéki tagjainak kinevezéséről 124 

   

52. 
Végzés a bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki tagjának 
felmentéséről 

125 

   

53. 
Végzés a bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános Iskola iskolaszéki tagjának 
kinevezéséről 

125 

   
54. Végzés a pacséri Moša Pijade Általános Iskola iskolaszéki tagjának felmentéséről 126 

   
55. Végzés a pacséri Moša Pijade Általános Iskola iskolaszéki tagjának kinevezéséről 126 

   

56. 
Végzés a bajsai Testvériség-egység Általános Iskola iskolaszéki tagjainak 
felmentéséről 

127 

   

57. 
Végzés a bajsai Testvériség-egység Általános Iskola iskolaszéki tagjainak 
kinevezéséről 

127 

   
58. Végzés a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszéki tagjának felmentéséről 128 

   
59. Végzés a gunarasi Dózsa György Általános Iskola iskolaszéki tagjának kinevezéséről 129 

   

60. 
Végzés a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola iskolaszéki tagjainak 
felmentéséről 

129 

   

61. 
Végzés a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola iskolaszéki tagjának 
kinevezéséről 

130 
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62. Végzés a krivajai Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéki tagjainak felmentéséről 130 

   
63. Végzés a krivajai Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéki tagjainak kinevezéséről 131 

   
64. Végzés a topolyai Alapfokú zeneiskola iskolaszéki tagjainak felmentéséről 131 

   
65. Végzés a topolyai Alapfokú zeneiskola iskolaszéki tagjainak kinevezéséről 132 

   

66. 
Végzés a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola 
iskolaszéki tagjának felmentéséről 

132 

   

67. 
Végzés a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola 
iskolaszéki tagjának kinevezéséről 

133 

   

68. 
Végzés a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola iskolaszéki tagjának 
felmentéséről 

133 

   

69. 
Végzés a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola iskolaszéki tagjának 
kinevezéséről 

134 

   

70. 
Végzés a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola iskolaszéki tagjának 
felmentéséről 

134 

   

71. 
Végzés a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola Iskolaszéki tagjának 
kinevezéséről 

135 

   
72. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 135 

   
73. Végzés költségvetési tétel megnyitásáról 136 

   
74. Határozat Tomislavci Helyi Közösség Statútumának módosításairól 137 

   

75. 
Végzés a nemzeti tanácsok tevékenységeinek 2017. évi pénzügyi támogatásának 
elosztásáról 

137 

   

76. 
Program a Topolya Község területén 2017-ben kirótt közlekedési bírságokból származó 
eszközök felhasználására 

139 

   
 
 
Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310.  
Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2017. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi 
befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos 
Lapjára. 
      


