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142. 
A Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló 

határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), Topolya község mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi 320-388/2018-V számú 2018.09.18-án kelt 
támogatási programja alapján, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 
végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program javaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 320-00-
05714/2018-09 számú, 2018. 09. 05-én kelt végzés mellett, Topolya községi elnöke meghozza a: 
 

HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló Pályázat kiírásáról  

Az intézkedés elnevezése: Térítések - reproduktív anyag utáni térítés (mesterséges megtermékenyítés) 
 

I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJAI 
A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja a termelés versenyképességének 

növelése Topolya község területén.  
 
II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK 

Az eszközöket az 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés, Programtevékenység 0101-0002 – Vidékfejlesztési 
támogatási intézkedések, 421 feladatkör, 481 gazdasági besorolás, 01 pénzelési forrás, a 98. helyrend – 
Mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési költségvetési alap keretében biztosítjuk, 1.100.000,00 dinár 
értékben, ami az erre a helyrendre tervezett teljes összeg részét képezi. 
 
III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

Az Alap eszközeinek minőségi tenyészkosok beszerzésére történő felhasználására jogosult: 
- Természetes személy – aktív státusban lévő bejegyzett mezőgazdasági gazdasággal, amely az 

Államkincstári Hivatal – Szabadkai Fiókintézet – Topolyai Kirendeltségénél a Mezőgazdasági 
Gazdaságok Jegyzékébe (a továbbiakban: jegyzék) be van jegyezve, a Mezőgazdasági 
Gazdaságok Jegyzékébe való bejegyzéséről és a bejegyzés megújításáról szóló Szabályzattal, 
valamint a passzív státusban lévő mezőgazdasági gazdaságok feltételeivel összhangban (SZK 
Hivatalos Lapja, 13/17., 15/102. és 16/6. szám) 

- Természetes személy / felhasználó, akinek lakhelye és termelése Topolya Község területén van 
- Természetes személy / felhasználó, aki rendezte minden kötelezettségét a helyi közbevételek címén  
- Természetes személy / felhasználó, aki számlát, nyugtát vagy egyéb hiteles pénzügyi dokumentumot 

nyújt be, amely tételszerűen felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2018. 01. 01-től 
a kérelem benyújtásának napjáig terjedő időszakra vonatkozó kiadási dátummal. 
 
A támogatott projektumokat Topolya község területén kell realizálni.  
A kérelmező egy jelentkezési lap keretében több számlát is mellékelhet. 
Azok a kérelmek, amelyek teljesek, időben és a pályázat feltételeivel összhangban érkeznek be, 

beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eszközöket a hiánytalan kérelmek beérkezésének 
sorrendjében hagyják jóvá, az eszközök elfogytáig.  

A kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a kiválasztott 
felhasználó és a Község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
IV. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VALÓ JOG 
KORLÁTOZÁSA 

A pályázaton nincs részvételi joguk: 
1. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága tagjainak, sem a velük egy háztartásban élőknek. 

 
A pályázók csak egy jelentkezést adhatnak át a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére a 

reproduktív anyag utáni térítésre vonatkozóan.  
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V. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉS 
ÁTADÁSA 

A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  

A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.btopola.org.rs). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi.   

A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Topolya község 
Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságához kell benyújtani a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal 
iktatójában, Tito marsall utca 30. szám alatt, munkanapokon 7 és 15 óra között. A pályázatra 2018.10.01. és 
2018.10.31. között lehet jelentkezni.  

A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  

A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 
1. a jelentkezési űrlapot 
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát, 
3. az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek 

címén 
4. számla, nyugta vagy egyéb hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 

felsorolja a szolgáltatásokat, illetve termékeket és azok árát, 2018. 01. 01-től a kérelem 
benyújtásának napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 

5. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott adatok, 
6. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.) 
7. nyilatkozat 

 
VI. A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA  

A támogatás intenzitása az összköltségek 100 százaléka, de legfeljebb 15.000,00 dinár 
felhasználónként.  
 
VII. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága fenntartja magának a jelen Pályázat 
rendelkezéseinek autentikus tolmácsolására való jogot.  

A vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződések megkötése alkalmával a gazdáknak fel kell 
mutatniuk az eredeti dokumentumokat is. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Topolya Község 
Községi elnök 
Szám: 320-388/2018-V-1 
Kelt: 2018.10.01. 
 

 
 

Kislinder Gábor s.k. 
Topolya községi elnöke 

 

 
143. 

A Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló 
határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), Topolya község mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi 320-388/2018-V számú 2018.09.18-án kelt 
támogatási programja alapján, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 
végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program javaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 320-00-
05714/2018-09 számú, 2018. 09. 05-én kelt végzés mellett, Topolya községi elnöke meghozza a: 
 

 
HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló Pályázat kiírásáról  

Az intézkedés elnevezése: Hiteltámogatás – a mezőgazdasági hitelek kamatainak társfinanszírozása 
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I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJAI 
A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja anyagi segítségnyújtás a Topolya 

község területén a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző hitelek törlesztése során. 
 
II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK 

Az eszközöket az 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés, Programtevékenység 0101-0002 – Vidékfejlesztési 
támogatási intézkedések, 421 feladatkör, 481 gazdasági besorolás, 01 pénzelési forrás, 98. helyrend – 
Mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési költségvetési alap keretében biztosítjuk, 3.800.000,00 dinár 
értékben, ami az erre a helyrendre tervezett teljes összeg részét képezi. 
 
III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

Az Alap eszközeinek felhasználására, a hiteltámogatásra – a mezőgazdasági hitelek kamatainak 
társfinanszírozására jogosult:  

- Természetes személy – aktív státusban lévő bejegyzett gazdasággal, amely az Államkincstári 
Hivatal – Szabadkai Fiókintézet – Topolyai Kirendeltségénél a Mezőgazdasági Gazdaságok 
Jegyzékébe (a továbbiakban: jegyzék) be van jegyezve, a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékébe 
való bejegyzéséről és a bejegyzés megújításáról szóló Szabályzattal, valamint a passzív státusban 
lévő gazdaságok feltételeivel összhangban (SZK Hivatalos Lapja, 13/17., 15/102. és 16/6. szám) 

- Természetes személy / felhasználó, akinek lakhelye és termelése Topolya Község területén van 
- Természetes személy / felhasználó, aki rendezte minden kötelezettségét a helyi közbevételek címén 
- Természetes személy / felhasználó, aki rendelkezik bankkal kötött mezőgazdasági hitelszerződéssel 
- Természetes személy / felhasználó, aki banki bizonylatot nyújt be a kamat összegéről, melynek 

behajtása 2018-ban esedékes, a 2018. 01. 01. és 2018. 12. 31. közötti időszakban 
- Természetes személy / felhasználó, aki hiteltörlesztési tervet nyújt be. 

 
A támogatott projektumokat Topolya község területén kell realizálni. 
A kérelmező egy jelentkezési lap keretében több hitel dokumentációját is mellékelheti. 
Azok a kérelmek, amelyek teljesek, időben és a pályázat feltételeivel összhangban érkeznek be, 

beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eszközöket a hiánytalan kérelmek beérkezésének 
sorrendjében hagyják jóvá, az eszközök elfogytáig.  

A kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a kiválasztott 
felhasználó és a Község egymás közötti jogait és kötelezettségeit.  
 
 
IV. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VALÓ JOG 
KORLÁTOZÁSA 

A pályázaton nincs részvételi joguk: 
1. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága tagjainak, sem a velük egy háztartásban élőknek, 
2. Az olyan hitelek felhasználóinak, melyek nem a mezőgazdaság fejlődésének ösztönzésére vonatkoznak. 

 
A pályázók csak egy jelentkezést adhatnak át a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére, 

hiteltámogatásra – a mezőgazdasági hitelek kamatainak társfinanszírozására.  
 
V. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉS 
ÁTADÁSA 

A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  

A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.btopola.org.rs). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi.   

A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Topolya község 
Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságához kell benyújtani a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal 
iktatójában, Tito marsall utca 30. szám alatt, munkanapokon 7 és 15 óra között. A pályázatra 2018.10.01 és 
2018.10.31. között lehet jelentkezni.  
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A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  

A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 
1. a jelentkezési űrlapot 
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát, 
3. az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek 

irányába. 
4. a bankkal megkötött mezőgazdasági hitelszerződés fénymásolata, 
5. a bank bizonylata a 2018-ban esedékessé vált kamat összegéről, amely megfizetési esedékessége a 

2018. 01. 01. és 2018. 12. 31. közötti időszakra esik, 
6. hiteltörlesztési terv, 
7. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott adatok, 
8. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.) 
9. nyilatkozat 

 
VI. A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA  

A támogatás összege a 2018-bаn esedékes éves kamat összegének 75 százaléka, de felhasználónként 
legfeljebb 30.000,00 dinárt tehet ki. 
 
VII. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága fenntartja magának a jelen Pályázat 
rendelkezéseinek autentikus tolmácsolására való jogot.  

A vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződések megkötése alkalmával a gazdáknak fel kell 
mutatniuk az eredeti dokumentumokat is. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Topolya Község 
Községi elnök 
Szám: 320-388/2018-V-2 
Kelt: 2018.10.01. 
 

 
 
 

Kislinder Gábor s.k. 
Topolya községi elnöke 

 

 
144. 

A Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló 
határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), Topolya község mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi 320-388/2018-V számú 2018.09.18-án kelt 
támogatási programja alapján, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 
végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program javaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 320-00-
05714/2018-09 számú, 2018. 09. 05-én kelt végzés mellett, Topolya községi elnöke meghozza a: 
 

 
HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló Pályázat kiírásáról  

Az intézkedés elnevezése: Beruházások a mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába – új 
méhcsaládok beszerzése  

 
I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJAI 

A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja a termelés versenyképességének 
növelése Topolya község területén.  
 
II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK 

Az eszközöket az 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés, Programtevékenység 0101-0002 – Vidékfejlesztési 
támogatási intézkedések, 421. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, a 98. helyrend – 
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Mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztési költségvetési alap keretében biztosítjuk, 1.700.000,00 dinár 
értékben, ami az erre a helyrendre tervezett teljes összeg részét képezi. 
 
III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

Az Alap eszközeinek új méhcsaládok beszerzésére történő felhasználására jogosult: 
- Természetes személy – aktív státusban lévő bejegyzett mezőgazdasági gazdasággal, amely 

gazdaságot a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókintézetének topolyai kirendeltségénél bejegyezték 
a gazdaságok jegyzékébe, a gazdaságok jegyzékébe való beírásról és a regisztráció megújításáról, 
valamint a gazdaságok passzív státusának feltételeiről szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 2013/17., 2015/102. és 2016/6. szám) összhangban; 

- Természetes személy / felhasználó, aki Topolya község területén él és folytat termelői 
tevékenységet; 

- Természetes személy / felhasználó, aki törlesztette minden kötelezettségét helyi közbevétel címén; 
- Természetes személy / felhasználó, aki szerepel a méhpusztulás okozta károk megállapításával 

megbízott bizottság jelentésében 
- Természetes személy / felhasználó, aki méhcsaládok vásárlásáról szóló számlát vagy előszámlát 

nyújt be 
 
A finanszírozott projekteket Topolya község területén kell megvalósítani.  
Egy jelentkezés keretében a kérelmező több méhcsalád beszerzésére vonatkozó dokumentációt 

mellékelhet.  
Azok a kérelmek, amelyek teljesek, időben és a pályázat feltételeivel összhangban érkeznek be, 

beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eszközöket a hiánytalan kérelmek beérkezésének 
sorrendjében hagyjuk jóvá, az eszközök elfogytáig.  

A kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötünk, amely rendezi a kiválasztott 
felhasználó és a Község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
IV. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VALÓ JOG 
KORLÁTOZÁSA 

A pályázaton nincs részvételi joguk: 
1. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága tagjainak, sem a velük egy háztartásban élőknek, 

A pályázók csak egy jelentkezést adhatnak át méhcsaládok beszerzésére fordítandó vissza nem 
térítendő eszközök odaítélésére. 

 
V. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉS 
ÁTADÁSA 

A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  

A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.btopola.org.rs). A 
jelentkezési lapot a jelen Pályázat mellé kinyomtatták és annak szerves részét képezi.   

A jelentkezési lapokat a pályázati dokumentációval együtt Topolya község Mezőgazdaság-
fejlesztési Bizottságához kell benyújtani Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában, Tito 
marsall utca 30. szám alatt, minden munkanapon 7 és 15 óra között. A pályázatra 2018. 10. 1-je és 2018. 10. 
31-e között lehet jelentkezni.  

A határidőn túl átadott és a nem teljes dokumentációval ellátott pályázatokat nem vesszük 
figyelembe.  

A jelentkezési laphoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 
1. a jelentkezési űrlapot 
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát, 
3. az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek 

címén. 
4. számla vagy előszámla méhcsaládok vásárlásáról 
5. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott adatok, 
6. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.) 
7. nyilatkozat 

VI. A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA  



Број 20. 01.10.2018. СТРАНА   926. OLDAL 2018.10.01. 20. szám 

  
 
 

A támogatás intenzitása legfeljebb 10.000,00 dinár beszerzett méhcsaládonként, legfeljebb 30 
méhcsalád, az eszközök odaítélése alkalmával pedig figyelembe vesszük a méhpusztulás okozta kár 
megállapításával megbízott bizottság jelentését, s azzal összhangban az eszközöket arányosan ítéljük oda 
valamennyi felhasználónak. 
 
VII. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága fenntartja magának a jelen Pályázat 
rendelkezéseinek hiteles értelmezésére való jogot.  

A vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződések megkötése alkalmával a gazdáknak fel kell 
mutatniuk az eredeti dokumentumokat is. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Topolya Község 
Községi Elnök 
Szám: 320-388/2018-V-3 
Kelt: 2018.10.01. 

 
 

Kislinder Gábor, s.k.  
 

Topolya község elnöke 
 

 
 
145. 

A Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló 
határozat 12 szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), Topolya község mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi 320-388/2018-V számú 2018.09.18-án kelt 
támogatási programja alapján, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 
végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program javaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 320-00-
05714/2018-09 számú, 2018. 09. 05-én kelt végzés mellett, Topolya községi elnöke meghozza a: 
 

HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló Pályázat kiírásáról  

Az intézkedés elnevezése: A vetés, a termés, az évelő ültetvények, melegágyak és jószág biztosítása 
 
I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJAI 

A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja anyagi segítségnyújtás a vetés, a 
termés, az évelő ültetvények, melegágyak és a jószág biztosításához, amely serkenti a mezőgazdaság 
fejlődését Topolya község területén.  
 
II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK 

Az eszközöket az 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés, Programtevékenység 0101-0002 – Vidékfejlesztési 
támogatási intézkedések, 421 feladatkör, 481 gazdasági besorolás, 01 pénzelési forrás, a 98. helyrend – 
Mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési költségvetési alap keretében biztosítjuk, 3.200.000,00 dinár 
értékben, ami az erre a helyrendre tervezett teljes összeg részét képezi. 
 
III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

Az Alap eszközeinek a vetés, a termés, az évelő ültetvények, melegágyak és a jószág biztosításához 
történő felhasználására jogosult: 

- Természetes személy – aktív státusban lévő bejegyzett mezőgazdasági gazdasággal, amely az 
Államkincstári Hivatal – Szabadkai Fiókintézet – Topolyai Kirendeltségénél a Mezőgazdasági 
Gazdaságok Jegyzékébe (a továbbiakban: jegyzék) be van jegyezve, a Mezőgazdasági Gazdaságok 
Jegyzékébe való bejegyzéséről és a bejegyzés megújításáról szóló Szabályzattal, valamint a passzív 
státusban lévő mezőgazdasági gazdaságok feltételeivel összhangban (SZK Hivatalos Lapja, 13/17., 
15/102. és 16/6. szám) 

- Természetes személy / felhasználó, akinek lakhelye és termelése Topolya Község területén van 
- A biztosítás tárgya Topolya község területén található 
- Természetes személy / felhasználó, aki rendezte minden kötelezettségét a helyi közbevételek címén  
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- Természetes személy / felhasználó, akinek a biztosítási szervezettel megkötött biztosítási szerződése 
van  

- A biztosító szervezet bizonylata a biztosítási díj összegéről, a rászámolt adó nélkül, amely 
megfizetési esedékessége a 2018. évre, a 2018. 01. 01. és 2018. 12. 31. közötti időszakra esik. 
 
A kérelmező egy jelentkezési lap keretében több biztosítás dokumentációját is mellékelheti. 
Azok a kérelmek, amelyek teljesek, időben és a pályázat feltételeivel összhangban érkeznek be, 

beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eszközöket a hiánytalan kérelmek beérkezésének 
sorrendjében hagyják jóvá, az eszközök elfogytáig.  

A kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a kiválasztott 
felhasználó és a Község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
 
IV. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VALÓ JOG 
KORLÁTOZÁSA 

A pályázaton nincs részvételi joguk: 
1. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága tagjainak, sem a velük egy háztartásban élőknek, 

 
A pályázók csak egy jelentkezést adhatnak át a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére, a vetés, 

a termés, az évelő ültetvények, melegágyak és a jószág biztosításának támogatására.  
 
V. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉS 
ÁTADÁSA 

A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  

A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.btopola.org.rs). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi.   

A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Topolya község 
Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságához kell benyújtani a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal 
iktatójában, Tito marsall utca 30. szám alatt, munkanapokon 7 és 15 óra között. A pályázatra 2018.10.01. és 
2018.10.31. között lehet jelentkezni.  

A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  

A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 
1. a jelentkezési űrlapot 
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát, 
3. az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek 

címén. 
4. a biztosítási szervezettel kötött, a biztosításról / biztosítási kötvényről szóló szerződés fénymásolata 
5. a biztosítási szervezet bizonylata a biztosítási díj összegéről, a rászámolt adó nélkül, amely 

megfizetési esedékessége a 2018. évre, a 2018. 01. 01. és 2018. 12. 31. közötti időszakra esik 
6. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott adatok, 
7. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.) 
8. nyilatkozat 

 
VI. A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA  

A biztosítási kötvényre vonatkozó támogatás összege a vetést, termést, évelő ültetvényeket, 
melegágyakat és jószágot érhető kár biztosítására kötött biztosítási díj 40 százaléka, a biztosítási díjra 
számolt adóterhek nélkül, de felhasználónként legfeljebb 30.000,00 dinárt tehet ki. 
 
VII. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága fenntartja magának a jelen Pályázat 
rendelkezéseinek autentikus tolmácsolására való jogot.  

A vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződések megkötése alkalmával a gazdáknak fel kell 
mutatniuk az eredeti dokumentumokat is. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
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Topolya Község 
Községi elnök 
Szám: 320-388/2018-V-4 
Kelt: 2018.10.01. 
 

Kislinder Gábor s.k. 
Topolya község elnöke 

 
146. 

A Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló 
határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), Topolya község mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi 320-388/2018-V számú 2018.09.18-án kelt 
támogatási programja alapján, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 
végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program javaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 320-00-
05714/2018-09 számú, 2018. 09. 05-én kelt végzés mellett, Topolya községi elnöke meghozza a: 
 

 
HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló Pályázat kiírásáról  

Az intézkedés elnevezése: Állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok 
költségeinek társfinanszírozása szarvasmarha- és sertéstenyésztők részére 

 
I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJAI 

A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja a Topolya község területén az 
állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok költségeinek kifizetésére vonatkozó 
pénzügyi támogatás szarvasmarha- és sertéstenyésztők részére. 
 
II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK 

Az eszközöket a 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés, Programtevékenység 0101-0002 – Vidékfejlesztési 
támogatási intézkedések, 421 feladatkör, 481 gazdasági besorolás, 01 pénzelési forrás, a 98. helyrend – 
Mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési költségvetési alap keretében biztosítjuk, 1.900.000,00 dinár 
értékben, ami az erre a helyrendre tervezett teljes összeg részét képezi. 
 
III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

Az Alap eszközeinek az állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok 
költségeinek kifizetésére történő felhasználására jogosult szarvasmarha- és sertéstenyésztők: 

- Természetes személy – aktív státusban lévő bejegyzett mezőgazdasági gazdasággal, amely az 
Államkincstári Hivatal – Szabadkai Fiókintézet – Topolyai Kirendeltségénél a Mezőgazdasági 
Gazdaságok Jegyzékébe (a továbbiakban: jegyzék) be van jegyezve, a Mezőgazdasági Gazdaságok 
Jegyzékébe való bejegyzéséről és a bejegyzés megújításáról szóló Szabályzattal, valamint a passzív 
státusban lévő mezőgazdasági gazdaságok feltételeivel összhangban (SZK Hivatalos Lapja, 13/17., 
15/102. és 16/6. szám) 

- Természetes személy / felhasználó, akinek lakhelye és termelése Topolya Község területén van 
- Mezőgazdasági gazdaság, melynek legfeljebb 15 szarvasmarhája van – 24 hónapnál idősebb vagy 30 

anyakocája 
- Természetes személy / felhasználó, aki rendezte minden kötelezettségét a helyi közbevételek címén  
- Természetes személy / felhasználó, aki benyújtja az illetékes állatorvosi állomás bizonylatát a 

szarvasmarha-, illetve sertésállomány nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a 
gazdaságról), amely a kérelem beadásának napján nem lehet egy hónapnál régebbi 

- Természetes személy / felhasználó, aki számlát, nyugtát vagy egyéb hiteles pénzügyi dokumentumot 
nyújt be, amely tételszerűen felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2018. 01. 01-től 
a kérelem benyújtásának napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 
A kérelmező egy jelentkezési lap keretében több számlát is mellékelhet. 
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Azok a kérelmek, amelyek teljesek, időben és a pályázat feltételeivel összhangban érkeznek be, 
beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eszközöket a hiánytalan kérelmek beérkezésének 
sorrendjében hagyják jóvá, az eszközök elfogytáig.  

A kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a kiválasztott 
felhasználó és a Község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
IV. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VALÓ JOG 
KORLÁTOZÁSA 

A pályázaton nincs részvételi joguk: 
1. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága tagjainak, sem a velük egy háztartásban 

élőknek, 
2. Állattenyésztőknek, akiknek több mint 15 szarvasmarhájuk van – 24 hónapnál idősebb vagy 30 

anyakocájuk 
 
A pályázók csak egy jelentkezést adhatnak át a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére, az 

állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok költségeinek kifizetésére szarvasmarha- 
és sertéstenyésztők részére.   
 
V. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉS 
ÁTADÁSA 

A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  

A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.btopola.org.rs). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi.   

A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Topolya község 
Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságához kell benyújtani a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal 
iktatójában, Tito marsall utca 30. szám alatt, munkanapokon 7 és 15 óra között. A pályázatra 2018.10.01. és 
2018.10.31. között lehet jelentkezni.  

A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  

 
A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

1. a jelentkezési űrlapot 
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát, 
3. az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek 

címén. 
4. az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a szarvasmarha-, illetve sertésállomány nyilvántartásba 

vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának napján nem lehet egy 
hónapnál régebbi,  

5. számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2018. 01. 01-től a kérelem benyújtásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 

6. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott adatok, 
7. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.) 
8. nyilatkozat 

 
VI. A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA  

A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználóként legfeljebb 30.000,00 dinár 
azon mezőgazdasági gazdaságok esetében, amelyekben legfeljebb 15 szarvasmarha van – 24 hónapnál 
idősebb, illetve 30 anyakoca. 
 
VII. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága fenntartja magának a jelen Pályázat 
rendelkezéseinek autentikus tolmácsolására való jogot.  

A vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződések megkötése alkalmával a gazdáknak fel kell 
mutatniuk az eredeti dokumentumokat is. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
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Topolya Község 
Községi elnök 
Szám: 320-388/2018-V-5 
Kelt: 2018.10.01. 
 

Kislinder Gábor s.k. 
Topolya község elnöke 

 

 
147. 

A Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló 
határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), Topolya község mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi 320-388/2018-V számú 2018.09.18-án kelt 
támogatási programja alapján, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 
végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program javaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 320-00-
05714/2018-09 számú, 2018.09.05-én kelt végzés mellett, Topolya községi elnöke meghozza a: 
 

 
HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló Pályázat kiírásáról  

Az intézkedés elnevezése: A piaci standok bérletének társfinanszírozása 
 
I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJAI 

A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja a versenyképesség növelése és a helyi 
piaci standokon való jelenlét megkönnyítése Topolya község területén.  
 
II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK 

Az eszközöket az 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés, Programtevékenység 0101-0002 – Vidékfejlesztési 
támogatási intézkedések, 421 feladatkör, 481 gazdasági besorolás, 01 pénzelési forrás, a 98. helyrend – 
Mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési költségvetési alap keretében biztosítjuk, 450.000,00 dinár értékben, 
ami az erre a helyrendre tervezett teljes összeg részét képezi. 
 
III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

Az Alap eszközeinek felhasználására, piaci standok bérletének társfinanszírozására jogosult: 
- Természetes személy – aktív státusban lévő bejegyzett mezőgazdasági gazdasággal, amely az 

Államkincstári Hivatal – Szabadkai Fiókintézet – Topolyai Kirendeltségénél a Mezőgazdasági 
Gazdaságok Jegyzékébe (a továbbiakban: jegyzék) be van jegyezve, a Mezőgazdasági Gazdaságok 
Jegyzékébe való bejegyzéséről és a bejegyzés megújításáról szóló Szabályzattal, valamint a passzív 
státusban lévő mezőgazdasági gazdaságok feltételeivel összhangban (SZK Hivatalos Lapja, 13/17., 
15/102. és 16/6. szám) 

- Természetes személy / felhasználó, akinek lakhelye és termelése Topolya Község területén van 
- Természetes személy / felhasználó, aki rendezte minden kötelezettségét a helyi közbevételek címén  
- Természetes személy / felhasználó, akinek piaci stand bérléséről szóló szerződése van a 2018-as évre 
- Természetes személy / felhasználó, aki bizonylatot nyújt be a piaci standok bérlésével kapcsolatos 

kötelezettségek kifizetéséről a 2018. évet illetően, vagy számlát vagy nyugtát ad át. 
 
A támogatott projektumokat Topolya község területén kell realizálni.  
A kérelmező egy jelentkezési lap keretében több szerződést és számlát is mellékelhet. 
Azok a kérelmek, amelyek teljesek, időben és a pályázat feltételeivel összhangban érkeznek be, 

beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eszközöket a hiánytalan kérelmek beérkezésének 
sorrendjében hagyják jóvá, az eszközök elfogytáig.  

A kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a kiválasztott 
felhasználó és a Község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
IV. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VALÓ JOG 
KORLÁTOZÁSA 

A pályázaton nincs részvételi joguk: 
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1. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága tagjainak, sem a velük egy háztartásban élőknek, 
 
A pályázók csak egy jelentkezést adhatnak át a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére a piaci 

standok bérletének társfinanszírozására vonatkozóan.  
 
V. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉS 
ÁTADÁSA 

A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) átadásával fejezik ki, amelyet 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  

A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.btopola.org.rs). A 
jelentkezési lapot jelen Pályázat mellett kinyomtatták és annak szerves részét képezi.   

A jelentkezési lapokat a szükséges pályázati dokumentációval együtt Topolya község 
Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságához kell benyújtani a topolyai Községi Közigazgatási Hivatal 
iktatójában, Tito marsall utca 30. szám alatt, munkanapokon 7 és 15 óra között. A pályázatra 2018.10.01. és 
2018.10.31. között lehet jelentkezni.  

A határidőn túl átadott és a nem komplett dokumentációval ellátott pályázatokat nem veszik 
figyelembe.  

A jelentkezési lap mellé az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 
1. a jelentkezési űrlapot 
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát, 
3. az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek 

címén 
4. piaci stand bérletéről szóló szerződés a 2018-as évre vonatkozóan 
5. bizonylat a piaci standok bérlésével kapcsolatos kötelezettségek kifizetéséről a 2018. évet illetően, 

vagy számla vagy nyugta 
6. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott adatok, 
7. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.) 
8. nyilatkozat 

 
VI. A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA  

A támogatás intenzitása az összköltségek 100 százaléka, de legfeljebb 15.000 dinár 
felhasználónként.  
 
VII. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága fenntartja magának a jelen Pályázat 
rendelkezéseinek autentikus tolmácsolására való jogot.  

A vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződések megkötése alkalmával a gazdáknak fel kell 
mutatniuk az eredeti dokumentumokat is. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Topolya Község 
Községi elnök 
Szám: 320-388/2018-V-6 
Kelt: 2018.10.01. 
 

 
 

Kislinder Gábor s.k. 
Topolya községi elnöke 

 

 
148. 

A Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló 
határozat 12. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), Topolya község mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2018. évi 320-388/2018-V számú 2018.09.18-án kelt 
támogatási programja alapján, a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 
végrehajtását célzó 2018. évi támogatási program javaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 320-00-
05714/2018-09 számú, 2018. 09. 05-én kelt végzés mellett, Topolya községi elnöke meghozza a: 

HATÁROZATOT 

a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló Pályázat kiírásáról  
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Az intézkedés elnevezése: Az állatorvosi szolgáltatások, a méhatka ellenőrzésének, a méhek legelőre 
való kiköltöztetésének, a méz és a mézből készült termékek kivizsgálásának, valamint a 

gyógyszerbeszerzés költségeinek társtámogatása a méhészek számára 
 

I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJAI 
A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja az állatorvosi szolgáltatások, a 

méhatka ellenőrzésének, a méhek legelőre való kiköltöztetésének, a méz és a mézből készült termékek 
kivizsgálásának, valamint a gyógyszerbeszerzés költségeinek kifizetésére vonatkozó pénzügyi támogatás a 
méhészek számára. 
 
II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK 

Az eszközöket az 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási 
Hivatal, 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés, Programtevékenység 0101-0002 – Vidékfejlesztési 
támogatási intézkedések, 421. feladatkör, 481. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, a 98. helyrend – 
Mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztési költségvetési alap keretében biztosítjuk, 850.000,00 dinár értékben, 
ami az erre a helyrendre tervezett teljes összeg részét képezi. 
 
III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

Az Alap eszközeinek az állatorvosi szolgáltatások, a méhatka ellenőrzésének, a méhek legelőre való 
kiköltöztetésének, a méz és a mézből készült termékek kivizsgálásának, valamint a gyógyszerbeszerzés 
költségeinek kifizetésére történő felhasználására jogosult méhészek: 

- Természetes személy – bejegyzett aktív státusú gazdaság tulajdonosa, amely gazdaságot a Kincstári 
Igazgatóság szabadkai fiókintézetének topolyai kirendeltségénél bejegyezték a gazdaságok 
jegyzékébe, a gazdaságok jegyzékébe való beírásról és a regisztráció megújításáról, valamint a 
gazdaságok passzív státusának feltételeiről szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
2013/17., 2015/102. és 2016/6. szám) összhangban; 

- Természetes személy / felhasználó, aki Topolya község területén él és folytat termelői 
tevékenységet; 

- Természetes személy / felhasználó, aki törlesztette minden kötelezettségét helyi közbevétel címén; 
- Természetes személy / felhasználó, aki benyújtja az illetékes állatorvosi állomás bizonylatát a 

méhcsaládok nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem 
beadásának napján nem lehet egy hónapnál régebbi 

- Természetes személy / felhasználó, aki 5-500 méhcsaláddal rendelkezik 
- Természetes személy / felhasználó, aki számlát, nyugtát vagy egyéb hiteles pénzügyi dokumentumot 

nyújt be, amely tételszerűen felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2018. 01. 01-
től a kérelem benyújtásának napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 
 
 
A kérelmező egy jelentkezési lap keretében több számlát is mellékelhet. 
Azok a kérelmek, amelyek teljesek, időben és a pályázat feltételeivel összhangban érkeznek be, 

beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eszközöket a hiánytalan kérelmek beérkezésének 
sorrendjében hagyjuk jóvá, az eszközök elfogytáig.  

A kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötünk, amely rendezi a kiválasztott 
felhasználó és a Község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
IV. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VALÓ JOG 
KORLÁTOZÁSA 

A pályázaton nincs részvételi joguk: 
1. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága tagjainak, sem a velük egy háztartásban élőknek, 
2. Természetes személy / felhasználó, aki kevesebb, mint 5 vagy több mint 500 méhcsaláddal rendelkezik 

 
A pályázók csak egy jelentkezést adhatnak át a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére, az 

állatorvosi szolgáltatások, a méhatka ellenőrzésének, a méhek legelőre való kiköltöztetésének, a méz és a 
mézből készült termékek kivizsgálásának, valamint a gyógyszerbeszerzés költségei kifizetésének méhészek 
számára történő támogatására. 
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V. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉS 
ÁTADÁSA 

A pályázat résztvevői érdeklődésüket a jelentkezési lap (űrlap) benyújtásával fejezik ki, amelyet 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában vehetnek át.  

A pályázat és a teljes dokumentáció megjelent a község honlapján is (www.btopola.org.rs). A 
jelentkezési lapot a jelen Pályázat mellé kinyomtatták és annak szerves részét képezi.   

A jelentkezési lapokat a pályázati dokumentációval együtt Topolya község Mezőgazdaság-
fejlesztési Bizottságához kell benyújtani Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában, Tito 
marsall utca 30. szám alatt, minden munkanapon 7 és 15 óra között. A pályázatra 2018. 10. 1-je és 2018. 10. 
31-e között lehet jelentkezni.  

A határidőn túl átadott és a nem teljes dokumentációval ellátott pályázatokat nem vesszük 
figyelembe.  

 
A jelentkezési laphoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

1. a jelentkezési űrlapot 
2. a mezőgazdasági gazdaság aktív státusáról szóló bizonylat fénymásolatát, 
3. az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek 

címén. 
4. az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a méhcsaládok nyilvántartásba vett számbeli állapotáról 

(adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának napján nem lehet egy hónapnál régebbi,  
5. számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 

felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2018. 01. 01-től a kérelem benyújtásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 

6. a személyi igazolvány fénymásolata vagy a személyi igazolványról leolvasott, kinyomtatott adatok, 
7. a folyószámlaszám fénymásolata (bankkártya, stb.) 
8. nyilatkozat 

 
VI. A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA  

A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 12.000,00 
dinár azon mezőgazdasági gazdaságok esetében, amelyekben 5-500 méhcsalád van. 
 
VII. Topolya község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága fenntartja magának a jelen Pályázat 
rendelkezéseinek hiteles értelmezésére való jogot.  

A vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződések megkötése alkalmával a gazdáknak fel kell 
mutatniuk az eredeti dokumentumokat is. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Topolya Község 
Községi Elnök 
Szám:320-388/2018-V-7 
Kelt:2018.10.01. 

 
 

Kislinder Gábor s.k. 
 

Topolya községi elnöke 
 

 
 
149. 

Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló törvény 
49. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/21., 2017/113. és 2017/113. – másik 
törvény szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakaszának 7. pontja és 56. szakaszának 1. 
bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény 
és 2018/47. szám) és Topolya község Statútuma 71. szakaszának 1. bekezdése 7. pontja (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 
2018. szeptember 28-i, 112. ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
KÖZTISZTVISELŐ – TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA VEZETŐJÉNEK 

TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 
 



Број 20. 01.10.2018. СТРАНА   934. OLDAL 2018.10.01. 20. szám 

  
 
 

I. 
 Szedlár Péter okleveles jogászt, Pobeda, Lenin u. 11. szám alatti lakost, hivatalba helyezzük 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetőjeként, ötéves megbízatásra, 2018. 09. 28-i hatállyal. 

II. 
 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
 

III. 
 A végzést kézbesíteni: a nevezett személynek, a Pénzügyi Osztálynak, a Személyzeti Szolgálatnak 
és az irattárnak. 
 

Indokolás 
 

 Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló törvény 
49. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/21., 2017/113. és 2017/113. – másik 
törvény szám) előírja, hogy a városi, illetve községi tanács helyezi tisztségbe a közigazgatási hivatal 
vezetőjét és a közigazgatási hivatal helyettes vezetőjét, ugyanezen törvény 50. szakaszának 2. bekezdése 
előírja, hogy a közigazgatás vezetőjeként, amelyet egységes szervként alapítottak, olyan személy helyezhető 
tisztségbe, aki jogtudományi területen legalább 240 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzésben, 
akadémiai mesterképzésben, szakirányú mesterképzésben, szakosított akadémiai képzésben, szakosított 
szakképzésben, illetve legalább négy évfolyamos alapképzésben vagy egyetemi szakképzésben szerzett 
felsőfokú végzettséggel, állami szakvizsgával és legalább ötéves szakmai munkatapasztalattal rendelkezik.  
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése 7. pontja (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám) előírja, hogy 
a községi tanács tisztségbe helyezi és felmenti a községi közigazgatási hivatal vezetőjét, illetve az egyes 
területekkel megbízott közigazgatási hivatalok vezetőit, míg ugyanezen törvény 56. szakaszának 1. 
bekezdése előírja, hogy a községi közigazgatási hivatal vezetőjét, illetve az egyes közigazgatási hivatalok 
vezetőit nyilvános pályázat alapján, ötéves időtartamra a községi tanács helyezi tisztségbe. 
 A Topolya Községi Közigazgatási Hivataláról szóló határozat 25. szakasza 3. bekezdésének 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/19. szám) rendelkezései előírják, hogy a községi közigazgatási 
hivatal vezetőjét nyilvános pályázat alapján, ötéves időtartamra a községi tanács helyezi tisztségbe.  
 Topolya Községi Tanácsa a helyi önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló törvény 95. 
szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/21., 2017/113. és 2017/113. – másik törvény szám) 
összhangban 2018. 08. 09-i ülésén meghozta a Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vezetői 
tisztségének betöltésére vonatkozó nyílt pályázat kiírásáról szóló határozatot. A nyílt pályázat 2018. 08. 10-
én jelent meg Topolya község hivatalos honlapján és a helyi önkormányzati egység székhelyének 
hirdetőtábláján, a nyílt pályázat megjelenéséről szóló értesítés pedig ugyanazon a napon jelent meg a 
Dnevnik és a magyar nyelven megjelenő Magyar Szó napilapokban, a helyi önkormányzati egységekben 
alkalmazottakról szóló törvény 102. szakaszával összhangban.  
 A Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vezetőjének tisztségbe helyezésével megbízott pályázati 
bizottság a választási eljárás lefolytatását követően, az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati 
egységekben alkalmazottakról szóló törvény 97. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, megküldte 
Topolya Községi Tanácsának a Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vezetőjének megválasztására 
vonatkozó jelöltlistát, s megállapította, hogy Szedlár Péter az egyetlen jelölt, aki részt vett a választási 
eljárásban, s a nevezett jelölt megválasztási eljárásában a legmagasabb átlagosztályzat került megállapításra 
az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben lévő munkahelyek betöltésére irányuló 
belső nyílt pályázat lefolytatásáról szóló rendeletben (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/95. szám) foglalt 
kritériumok szerint. 
 Szedlár Péter a Szerb Köztársaság nagykorú állampolgára, okleveles jogász, teljesítette az állami 
szakvizsgát, s eleget tesz a szakmai munkatapasztalat időtartamára vonatkozó feltételeknek. A nevezett 
személy 1992 óta áll alkalmazásban Topolya Községi Közigazgatási Hivatalánál, a hirdetés közzétételének 
pillanatában pedig Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának megbízott vezetői tisztségét tölti be, nem 
ítélték legkevesebb hathónapos tényleges börtönbüntetésre, s korábban nem szűnt meg a munkaviszonya 
állami szervnél, illetve autonóm tartomány vagy helyi önkormányzati egység szervénél munkaügyi 
kötelességszegés miatt. 
 Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló törvény 
97. szakasza 2. bekezdésének rendelkezései előírják, hogy az autonóm tartomány tisztségbe helyezésben 



Број 20. 01.10.2018. СТРАНА   935. OLDAL 2018.10.01. 20. szám 

  
 
 

illetékes szerve, illetve a tanács hozza meg a jelölt megválasztásáról szóló határozatot, mégpedig a jelöltlista 
átvételét követő 15 napon belül. 
 Az elmondottakat figyelembe véve Topolya Községi Tanácsa, Topolya község Statútuma 71. 
szakaszának 1. bekezdése 7. pontjával (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/96., 
2012/9. és 2014/12. szám) összhangban és a Topolya Községi Közigazgatási Hivataláról szóló határozat 25. 
szakasza 2. és 3. bekezdésének (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/19. szám) megfelelően, a vonatkozó 
részben foglalt végzést hozta.  
 Jogorvoslati utasítás: E végzés ellen nem nyújtható be fellebbezés, de a Közigazgatási Bíróságnál 
indítható közigazgatási eljárás a végzés kézbesítésétől számított 30 napos határidőn belül. 
 
TOPOLYA 
KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 02-145/2018-V 
Kelt: 2018. 09. 28-án 
Topolya 

Kislinder Gábor, s.k. 
községi elnök 

 
 
150. 

A rendőrségről szóló törvény 16. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/16. és 2018/24. 
szám), Topolya község Statútuma 71. szakaszának 1. bekezdése 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2008/15., 2009/1., 2010/96., 2012/9. és 2014/12. szám) és a Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 21. 
szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2018. 
szeptember 28-án meghozta az alábbi: 
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

 A Községi Tanács munkatestületeként megalakítjuk a Biztonsági Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) 
a Topolya község területén felmerülő biztonsági megelőzéssel kapcsolatos kérdések megvitatása és 
tanulmányozása céljából, valamint szakmai segítséget nyújt biztonsági kérdésekben a Községi Tanácsnak és 
a Községi Elnöknek.  
 

II. 
 A Tanács feladata, hogy a törvénnyel és a Község Statútumával összhangban megvitassa és 
tanulmányozza a Topolya község területére vonatkozó biztonsági megelőző intézkedésekkel kapcsolatos 
kérdéseket, előkészítse és javasolja a polgárok védelmének és biztonságának javítására vonatkozó 
intézkedések meghozatalát, elemezze és megállapítsa a polgárok biztonságát befolyásoló problémákat, a 
helybéli közösségben felmerülő egyes biztonsági problémákra vonatkozó megelőző projekt kidolgozásán és 
végrehajtásán dolgozzon. 
 A Tanács nem foglalkozik a Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 
illetékességébe tartozó kérdésekkel, a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel összhangban. 
 Feladatai megvalósítása céljából a Tanács az egyes problémák területén jártas szakemberekből álló 
csapatokat alakíthat. 
 Kezdeményezéseiről, álláspontjairól, indítványairól és ajánlatairól a Tanács tájékoztatja a Községi 
Tanácsot, a nyilvánosságot, valamint a község területén lévő egyéb jogi és természetes személyeket.  
 

III. 
 A Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese és 7 tagja van a helyi önkormányzat, az igazságügyi, az 
egészségügyi, az oktatási és a szociális intézmények, a rendőrállomás, valamint a község területén működő 
egyéb intézmények és szervezetek képviselői köréből.  
  

A Tanácsba az alábbi személyeket nevezzük ki: 
 
 A Tanács elnöke: 
 Kislinder Gábor, Topolya községi elnöke. 
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 A Tanács elnökhelyettese: 
 Nenad Vrekić, a Topolyai Rendőrállomás vezetője. 
 
 A Tanács tagjai: 
  

1. Rade Adamović őrnagy, a Szerb Hadsereg topolyai helyőrségének parancsnoka, tag; 
2. Ruža Kolarević, a Szabadkai Alapfokú Bíróság topolyai szervezeti egységéért felelős 

elnökhelyettese, tag; 
3. Saša Srdić, Topolya Községi Képviselő-testületének elnöke, tag; 
4. Szedlár Péter, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője, tag; 
5. Mr. Jasmina Zimonjić, Topolya és Kishegyes Község Szociális Központjának igazgatója, tag; 
6. Dr. Kálóczi Dóra, a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatója, tag; 
7. Danijela Rodić, a topolyai Társult Iskola Általános Iskolai Szakszolgálat igazgatója, tag; 

 
 

IV. 
 A Tanács tagjainak mandátuma 4 évre szól, azzal, hogy a mandátum letelte után újra kinevezhetőek. 
 A Tanács tagjainak mandátuma lemondás vagy felmentés által a megbízatási idő letelte előtt 
megszűnik. 
 A Tanács elnökének, illetve a tanácstagok egyharmadának indoklással ellátott írásos javaslatára a 
Községi Tanács felmenthet egyes tagokat. 
 A Tanács tagját felmentik, amennyiben inaktivitásával nem járul hozzá a Tanács munkájához, 
továbbá, amikor megszűnik kinevezésének alapja. 
 

V. 
 A Tanács munkája ülések keretében folyik, amelyeken a tagok többsége részt vesz. 
 A Tanács meghozza az ügyrendet, amellyel közelebbről rendezi a Tanács munkájának módját, az 
ülések összehívásának és megtartásának módját, a nyilvánosság tájékoztatásának módját, valamint a Tanács 
munkája szempontjából jelentős egyéb kérdéseket. 
 

VI. 
 A Tanácsban végzett munkáért a Tanács elnöke és elnökhelyettese nettó 4000,00 dinárt, a Tanács 
tagjai pedig nettó 2000,00 dinárt kapnak ülésenként. 
 

VII. 
 E végzés a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított 8 napos 
határidőn belül lép hatályba.  
 
TOPOLYA  
KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 02-146/2018-V 
Kelt: 2018. 9. 28-án 
Topolya  

Kislinder Gábor, s.k. 
községi elnök 

 
 
 
 
 
 
 

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M  

 
Oldal 

   
142. Határozat a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló 921 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 
Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 
2018. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 
költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Pályázat kiírásáról – Az intézkedés elnevezése: Térítések - reproduktív anyag 
utáni térítés (mesterséges megtermékenyítés) 

   
143. Határozat a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló 

Pályázat kiírásáról – Az intézkedés elnevezése: Hiteltámogatás – a mezőgazdasági 
hitelek kamatainak társfinanszírozása 922 

   
144. Határozat a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló 

Pályázat kiírásáról – Az intézkedés elnevezése: Beruházások a mezőgazdasági 
gazdaságok természeti vagyonába – új méhcsaládok beszerzése 924 

   
145. Határozat a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló 

Pályázat kiírásáról – Az intézkedés elnevezése: A vetés, a termés, az évelő 
ültetvények, melegágyak és jószág biztosítása 926 

   
146. Határozat a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló 

Pályázat kiírásáról – Az intézkedés elnevezése: Állatorvosi szolgáltatások, 
gyógyszerek, védőoltások és vitaminok költségeinek társfinanszírozása 
szarvasmarha- és sertéstenyésztők részére 928 

   
147. Határozat a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló 

Pályázat kiírásáról – Az intézkedés elnevezése: A piaci standok bérletének 
társfinanszírozása 930 

   
148. Határozat a mezőgazdaság fejlesztését ösztönző pénzeszközök elosztásáról szóló 

Pályázat kiírásáról – Az intézkedés elnevezése: Az állatorvosi szolgáltatások, a 
méhatka ellenőrzésének, a méhek legelőre való kiköltöztetésének, a méz és a 
mézből készült termékek kivizsgálásának, valamint a gyógyszerbeszerzés 
költségeinek társtámogatása a méhészek számára 931 

   
149. Végzést köztisztviselő – Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vezetőjének 

tisztségbe helyezéséről 933 
   

150. Végzés Topolya község Biztonsági Tanácsának megalakításáról 935 


