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61. 
 

A Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2020. 07. 08-i ülésén hozott 
záróhatározatok a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban 

 
 1. Abban az esetben, ha július hónapban megtartjuk a vásárt Topolyán, időben értesítjük a 
polgárokat és a nyilvánosságot. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a polgároknak nem kellene olyan 
helyre menniük, ahol nagy tömeg gyűlik össze, ha mégis el kell menniük a vásárba, szigorúan be kell 
tartaniuk az előírt óvintézkedéseket (maszk és kesztyű viselése, a kellő távolság betartása és egyéb 
óvintézkedések). 
 2. Minden polgár köteles maszkot viselni zárt helyen, mégpedig teljesen szabályos módon, 
valamint tartani kell a legalább 2 méteres távolságot.  
 3. Az ügyfélszolgálati alkalmazottak kötelesek zárt helyen maszkot viselni, mégpedig teljesen 
szabályos módon.  
 4. A taxisofőröknek és utasaiknak maszkot kell viselniük. A sofőr köteles rendszeresen 
kiszellőztetni és fertőtleníteni a járművet, különösen azokat az elemeket, amelyekkel az utas érintkezik. 
 5. A piacokon kötelező a maszkviselés. Ez az árusokra, a vevőkre és a piaci dolgozókra is 
vonatkozik. 
 6. A vendéglátóhelyeknek alkalmazniuk kell minden, a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-
19 fertőző betegség terjedésének megfékezésére vonatkozó megelőző intézkedést, amelyekkel biztosítják 
az alkalmazottak és a szolgáltatás felhasználóinak biztonságát, a vendégek számát korlátozni kell, 
mégpedig úgy, hogy minden 4 m2-re jut egy vendég, be kell tartani az emberek közötti megfelelő 
távolságot, vagyis legalább két méter távolság kell, hogy legyen két ember között, kisebb távolság esetén 
pedig üveg, műanyag vagy egyéb akadályt kell alkalmazni. A személyzetnek egész idő alatt védőmaszkot 
kell viselnie. A vendég csak addig nem visel maszkot, amíg az asztalnál ül. Ez azt jelenti, hogy érkezéskor, 
távozáskor, a mosdóba menetelkor és egyéb esetekben a vendég köteles védőmaszkot viselni. A 
létesítmény és a mosdó bejáratánál kötelezően kézfertőtlenítőt kell kihelyezni. 
 7. A vendéglátóhely nyitott részében (nyári kerthelyiségek) a vendégek számát korlátozni kell, a 
kert területének minimum 2 m2-e kell, hogy jusson egy vendégre. 
 - Amennyiben közterület elfoglalásával lehetséges a nyílt típusú kerthelyiségek kibővítése, 
engedélyezett ezek kibővítése a közterületekre a kapacitások (az asztalok és székek számának) növelése 
nélkül, amennyiben ily módon csökken a járványügyi kockázat a vendégekre nézve, azzal a feltétellel, 
hogy nem szabad korlátozni a gyalogosok szabad eljárását, s nem szabad veszélyeztetni a közlekedés 
biztonságát.  
 - A vendég csak addig nem visel maszkot, amíg az asztalnál ül. Érkezéskor, távozáskor, a mosdóba 
menetelkor és egyéb esetekben a vendég köteles védőmaszkot viselni. 
 8. Minden használat után fertőtleníteni kell az asztalokat és a felszereléseket. 
 Minden asztalnál és a mosdónál kézfertőtlenítőnek kell lennie.  
 Az eszközöket és az edényeket kizárólag géppel szabad mosni. 
 A vendéglátóhelyeknek be kell tartaniuk az illetékes szervek utasításait. 
 A vendéglátóhelyek 23.00 óráig tarthatnak nyitva.  
 9. A szabadtéri medencék és a tavak használóinak száma egy felhasználóra vonatkoztatva 4m² víz- 
és nyugágyterületekre korlátozódik, kötelezően be kell tartani a 2 méteres távolságot. 
 10. Javasoljuk az esküvők, keresztelők, bulik és egyéb tömeges ünnepségek elhalasztását, vagy 
csak a protokolláris szempontból legszükségesebb személyek lehetnek jelen.  
 11. Az óvodák és az iskoláskor előtti intézmények kötelesek alkalmazni minden óvintézkedést 
(maszk, távolságtartás, kéz- és helyiségfertőtlenítés). A szülőknek azt javasoljuk, hogy amennyiben meg 
tudják oldani otthon a gyermekfelügyeletet, ideiglenesen ne vigyék őket az iskoláskor előtti intézménybe.  
 12. A kozmetikai és fodrászszalonok, a fitneszközpontok és edzőtermek munkáját az 
óvintézkedésekkel (maszk, távolságtartás, kéz- és helyiségfertőtlenítés) összhangban kell megszervezni. 
 13. A vallási létesítményekben és a szertartások során alkalmazni kell az óvintézkedéseket (maszk, 
távolságtartás, kéz- és helyiségfertőtlenítés).  
 14. A lakóépületek közös helyiségeit és bejáratát legalább naponta egyszer fertőtleníteni kell. 
 15. A Komgrad KV, a Standard Kft. és a helyi közösségek végzik az utcák és a közterületek 
mosását minden piac után, a megfelelő fertőtlenítőszer alkalmazásával.   
  



Број 19. 08.07.2020. СТРАНА   278. OLDAL 2020.07.08. 19. szám 

  
 
 

16. Az intézkedések végrehajtásáról a községi kommunális felügyelőség és a törvényben 
megszabott egyéb szervek gondoskodnak. Az intézkedések megszegése a természetes és a jogi személyek 
szabálysértési felelősségét vonja magával, a vendéglátóhelyek, üzletek vagy a fent említett objektumok 
esetében pedig hétnapos bezárást von magával.  
 

II. 
 

 E záróhatározat azonnal hatályba lép. 
 

III. 
 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján és a 
tömegtájékoztatási eszközökben.  
 
 Kislinder Gábor, s.k. 

Topolya Község 
Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 
 
 
 

62. 
 A köztulajdonról szóló törvény 23. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
2011/72., 2013/88., 2014/105., 2016/104. – másik törvény, 2016/108., 2017/113. és 2018/95. szám), 
Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdésének 12) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 
2019/5.1. szám) és a Topolya község köztulajdonába tartozó vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, 
kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 4. szakaszának 9. bekezdése (Topolya 
Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) alapján Topolya Községi Elnöke 2020. július 6-án meghozza az 
alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
a Topolya község köztulajdonában lévő ingatlanoknak Bajsa Helyi Közösség számára történő 

használatba adásáról 
 

1. szakasz 
 

 Használatba adjuk Bajsa Helyi Közösség, Zákó utca 6., Bajsa, számára a Bajsa k. k. 2731. 
számú ingatlanlapjába bejegyzett, Topolya község köztulajdonában lévő ingatlant, mégpedig: 

- 1329. hsz. kataszteri parcella, épületek száma 2, egészségügyi objektum, Zákó utca 10., 107 m2-es 
területen. 

 

2. szakasz 
 

 E határozat alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni Bajsa Helyi Közösségnek a jelen 
határozat 1. szakaszában szereplő ingatlanok feletti használati jogát, az ingatlanok feletti jogok bejegyzését 
rendező törvénnyel összhangban. 
 

3. szakasz 
 

 E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI ELNÖK 
Szám: 464-3/2020-V 
Kelt: 2020. 7. 6-án 
Topolya 

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 
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63. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI ELNÖK 
Szám: 464-23/2019-V 
Kelt: 2020. 7. 6-án 
Topolya  
 
 
 
 A köztulajdonról szóló törvény 22. szakaszának 1. és 6. bekezdése, valamint 27. szakaszának 10. 
bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2011/72., 2013/88., 2014/105., 2016/104. – másik törvény, 
2016/108., 2017/113. és 2018/95. szám), Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdésének 14. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5.1. szám) és a Topolya község köztulajdonába tartozó 
vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 
4. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) alapján Topolya 
Községi Elnöke 2020. július 6-án meghozza az alábbi 
 
 

VÉGZÉST 
a Topolya község köztulajdonában lévő ingatlanok Pacsér Helyi Közösség részéről történő 

bérbeadásának jóváhagyásáról 
 
 

1. szakasz 
 

 JÓVÁHAGYJUK Pacsér Helyi Közösség, Laza Kostić utca 2., részére a Topolya község 
köztulajdonában lévő ingatlanok bérbeadását, 142 m2 területen – idegenforgalmi épület és 141 m2 területen 
– idegenforgalmi épület, amely ingatlanok Pacsér k. k. 2940. számú ingatlanlapjába vannak 
bejegyezve, 862. hsz. kataszteri parcella, Branko Radičević utca 11., a használati jog birtokosa Pacsér 
Helyi Közösség, amely ingatlanokat a falusi, rehabilitációs és fürdőturizmus fejlesztésére fognak 
használni. 
 
 

2. szakasz 
 

 E végzés meghozatala napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 
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64. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI ELNÖK 
Szám: 464-24/2019-V 
Kelt: 2020. 7. 6-án 
Topolya  
 
 
 
 
 A köztulajdonról szóló törvény 22. szakaszának 1. és 6. bekezdése, valamint 27. szakaszának 10. 
bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2011/72., 2013/88., 2014/105., 2016/104. – másik törvény, 
2016/108., 2017/113. és 2018/95. szám), Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdésének 14. 
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5.1. szám) és a Topolya község köztulajdonába tartozó 
vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 
4. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) alapján Topolya 
Községi Elnöke 2020. július 6-án meghozza az alábbi 
 
 

VÉGZÉST 
a Topolya község köztulajdonában lévő ingatlanok Bácskossuthfalva Helyi Közösség részéről történő 

bérbeadásának jóváhagyásáról 
 
 

1. szakasz 
 

 JÓVÁHAGYJUK Bácskossuthfalva Helyi Közösség, Pacséri út 2., részére a Topolya község 
köztulajdonában lévő ingatlanok bérbeadását, amelyek Bácskossuthfalva k. k. 4848. számú 
ingatlanlapjába vannak bejegyezve, 5620. hsz. kataszteri parcella, épület száma 1, vendéglátó-ipati 
épület, Tanya 4, 845 m2 területen, épület száma 2, medence, Tanya, 1243 m2 területen, épület száma 3, 
medence, Tanya, 74 m2 területen, a használati jog birtokosa Bácskossuthfalva Helyi Közösség, amely 
ingatlanokat a falusi és rekreációs turizmus fejlesztésére fognak használni. 
 
 

2. szakasz 
 

 E végzés meghozatala napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
 

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 
Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 
2020. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 
költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 
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