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180. 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 39. 

szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2018/87. szám), a helyi önkormányzatról szóló 

törvény 20. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 44. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 

2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám) és Topolya község Statútuma 64. 

szakasza 1. bekezdésének 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, valamint 

Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 217-33/2020-II-4/29 számú, 2020. 12. 9-i 

záróhatározata alapján, a Községi Elnök 2020. 12. 9-én meghozza az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

a rendkívüli helyzet kihirdetéséről  

Topolya község egész területére vonatkozóan 

 

1. A COVID-19 fertőző betegség terjedése következtében kialakult járványügyi helyzet romlása miatt 

2020. 12. 9-től rendkívüli helyzetet hirdetünk Topolya község egész területére vonatkozóan. 

2. E határozat meghozatalával, a Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara által 

meghozott, a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megfékezését célzó intézkedések 

foganatosításával kapcsolatos rendeletek és aktusok hatályban maradnak. 

3. A rendkívüli helyzetet a védelmi intézkedések hatékonyabb végrehajtása, valamint a lakosság 

életének és egészségének megóvása érdekében kell kihirdetni. 

4. E határozat végrehajtásáról Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 

gondoskodik, a katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló 

törvény 43. és 44. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2018/87. szám) összhangban.  

5. E határozatot továbbítani kell az Észak-bácskai Közigazgatási Körzet Rendkívüli Helyzetek 

Körzeti Törzskarához, a Rendkívüli Helyzetek Köztársasági Törzskarához – a Rendkívüli 

Helyzetek Főosztályához és a Szabadkai Rendkívüli Helyzetek Osztályához. 

6. E határozat meghozatala napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a 

község honlapján és a tömegtájékoztatási eszközökben. 

 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 
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181. 

A Köztulajdonról szóló törvény 22. szakaszának 7. és 10. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

2011/72., 2013/88., 2014/105., 2016/104. - más. törv., 2016/108, 2017/113. és 2018/95. számok), Topolya 

Község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdésének 12) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. 

szám) és a Topolya község köztulajdonába tartozó vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről 

és az ezekkel való rendelkezésről szóló Határozat 4. szakaszának 5. bekezdése (Topolya Község Hivatalos 

Lapja 2012/9. szám) alapján Topolya Községi Elnöke 2020. 12. 9-én meghozza az alábbi: 

 

HATÁROZATOT 

a Topolya község köztulajdonába tartozó azon ingatlan feletti használati jog megvonásáról, melynek 

használati joga Topolya Községi Művelődési Házának tulajdonában van 

 

1. szakasz 

 

MEGVONJUK A HASZNÁLATI JOGOT Topolya Községi Művelődési Házától, Fő utca 12., 

Topolya, azon ingatlan felett, amely Topolya község 1/1 részbeni köztulajdonát képezi, mégpedig: 

 

  Kataszteri telekszám: 5412, Fő utca 12., az épület száma 1, épület-objektum alatti 

földterület, a lakás száma 1, kulturális üzlethelyiség, melynek területe 34 m
2
, a lakás 

száma 2, kulturális üzlethelyiség, 23 m
2
-es területen, városi építési telek. 

 

2. szakasz 

 

Ez a határozat alapján szükséges a Topolya Művelődési Ház használati jogának törlése ezen 

Határozat 1. szakaszában feltüntetett ingatlanok felett, azaz a kulturális üzlethelyiség felett, az ingatlanok 

és azok felett rendelkező jogokról szóló nyilvános könyvekben, azzal a törvénnyel összhangban, mely 

meghatározza az ingatlanok feletti jogok bejegyzését.  

 

3. szakasz 

 

E Határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÖZSÉGI ELNÖK  

Szám: 464-53/2020-V 

Kelt: 2020. 12. 9-én 

Topolya 

Szatmári Adrián, s.k. 

 

Községi Elnök 
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182. 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13. szakasza (A Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 2013/10. – másik, 2014/142., 2015/103. és 2016/101. szám) és a Topolya község 

Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának alapításáról szóló határozat 3. és 8. szakasza 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2020. 12. 10-én 

meghozta a 

 

PROGRAMOT A TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 

POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁT CÉLZÓ  

2020. ÉVI TÁMOGATÁSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA 

     

1. Táblázat – Közvetlen fizetési intézkedések 

 

Sor-

szám 

Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

intézkedési 

egységenkénti 

összege 

(abszolút összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónként

i összege (%) 

(pl. 30%, 50%, 

80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális összege 

(ha definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettség

ek 

1. Térítések 100.1 1.350.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  1.350.000,00   

 

2. Táblázat – Hiteltámogatási intézkedések 

 

Sor-

szám 

Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

intézkedési 

egységenkénti 

összege 

(abszolút összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónként

i összege (%) 

(pl. 30%, 50%, 

80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális 

összege (ha 

definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettsé

gek 

1. Hiteltámogatás 100.2 4.950.000,00 0,00 75 30.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  4.950.000,00   

 

3. Táblázat – Vidékfejlesztési intézkedések 

 
Sor-
szám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézk
edés 
jelzés

e 

A folyó évi 
tervezett 

költségvetés 
áthozott 

kötelezettségek 
nélkül (dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónk
énti összege 

(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónként

i támogatás 
maximális 
összege (ha 

definiált, 
dinárban) 

Áthozott 
kötelezettségek 

1. 

Mezőgazdasági 
gazdaságok 
természeti 

vagyonába való 
beruházás 

101 750.000,00 100 30.000,00  0,00 

2. Kockázatkezelés 104 3.350.000,00 40 30.000,00 0,00 
 ÖSSZESEN  4.100.000,00  
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4. Táblázat – Külön ösztönzések 

  
Sor-
szám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 
tervezett 

költségvetés 
áthozott 

kötelezettségek 
nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 
intézkedési 

egységenkénti 
összege 

(abszolút összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónként

i összege (%) 
(pl. 30%, 50%, 

80%) 

A 
felhasználónkénti 

támogatás 
maximális összege 

(ha definiált, 
dinárban) 

Áthozott 
kötelezettsé

gek 

        

 ÖSSZESEN     

 

5. Táblázat – Azon intézkedések, amelyeket a közvetlen kifizetési intézkedések, a hiteltámogatási 

intézkedések, a vidékfejlesztési intézkedések és a külön ösztönzések keretében nem irányoztak elő 

 

Sorszám 
Az intézkedés 

elnevezése 

Az 
intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 
tervezett 

költségvetés 
áthozott 

kötelezettségek 
nélkül (dinárban) 

Az ösztönzés 
intézkedési 

egységenkénti 
összege (abszolút 
összeg dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónkénti 
összege (%) (pl. 
30%, 50%, 80%) 

A 
felhasználónkén

ti támogatás 
maximális 
összege (ha 

definiált, 
dinárban) 

Áthozott 
kötelezettségek 

1. 

Az állatorvosi 
szolgáltatások és a 
gyógyszerek, 
védőoltások és 
vitaminok 
beszerzési 
költségeinek 
társfinanszírozása a 
szarvasmarha- és 
sertéstenyésztők 
számára 

601 2.550.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00 

2. 
A piaci standok 
bérletének 
társfinanszírozása 

602 550.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

3. 

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 

603 500.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  3.600.000,00   
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6. Táblázat – A tervezett pénzeszközök táblázatos kimutatása 

Költségvetés Dinárérték 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó támogatási program 

megvalósítására irányuló tervezett teljes összeg az AT/HÖE (AP/JLS) költségvetéséből (az 

áthozott kötelezettségek nélkül) 

14.000.000,00 

A közvetlen kifizetések tervezett eszközei 1.350.000,00 

A hiteltámogatások tervezett eszközei 4.950.000,00 

A vidékfejlesztési intézkedések ösztönzésének tervezett eszközei 4.100.000,00 

Külön intézkedések tervezett eszközei 0,00 

Azon intézkedések tervezett eszközei, amelyeket a közvetlen kifizetési és a vidékfejlesztési 

intézkedések keretében nem irányoztak elő 
3.600.000,00 

Áthozott kötelezettségek 0,00 

 

 

A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA 

módosul, s így hangzik: 

     

1. Táblázat – Közvetlen fizetési intézkedések 

 

Sor-

szám 

Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

intézkedési 

egységenkénti 

összege 

(abszolút összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónként

i összege (%) 

(pl. 30%, 50%, 

80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális összege 

(ha definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettség

ek 

1. Térítések 100.1 1.650.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  1.650.000,00   

 

2. Táblázat – Hiteltámogatási intézkedések 

 

Sor-

szám 

Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

intézkedési 

egységenkénti 

összege 

(abszolút összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónként

i összege (%) 

(pl. 30%, 50%, 

80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális 

összege (ha 

definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettsé

gek 

1. Hiteltámogatás 100.2 5.100.000,00 0,00 75 30.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  5.100.000,00   

 

3. Táblázat – Vidékfejlesztési intézkedések 

 
Sor-
szám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intéz
kedés 
jelzés

e 

A folyó évi 
tervezett 

költségvetés 
áthozott 

kötelezettségek 
nélkül (dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónk
énti összege 

(%) (pl. 30%, 
50%, 80%) 

A 
felhasználónkén

ti támogatás 
maximális 
összege (ha 

definiált, 
dinárban) 

Áthozott 
kötelezettségek 

1. 

Mezőgazdasági 
gazdaságok 
természeti 

vagyonába való 
beruházás 

101 1.000.000,00 100 30.000,00  0,00 
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2. Kockázatkezelés 104 3.380.000,00 40 30.000,00 0,00 
 ÖSSZESEN  4.380.000,00  

 

4. Táblázat – Külön ösztönzések 

  
Sor-
szám 

Az intézkedés 
elnevezése 

Az 
intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 
tervezett 

költségvetés 
áthozott 

kötelezettségek 
nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 
intézkedési 

egységenkénti 
összege 

(abszolút összeg 
dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónként

i összege (%) 
(pl. 30%, 50%, 

80%) 

A 
felhasználónkénti 

támogatás 
maximális összege 

(ha definiált, 
dinárban) 

Áthozott 
kötelezettsé

gek 

        

 ÖSSZESEN     

 

5. Táblázat – Azon intézkedések, amelyeket a közvetlen kifizetési intézkedések, a hiteltámogatási 

intézkedések, a vidékfejlesztési intézkedések és a külön ösztönzések keretében nem irányoztak elő 

 

Sorszám 
Az intézkedés 

elnevezése 

Az 
intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 
tervezett 

költségvetés 
áthozott 

kötelezettségek 
nélkül (dinárban) 

Az ösztönzés 
intézkedési 

egységenkénti 
összege (abszolút 
összeg dinárban) 

Az ösztönzés 
felhasználónkénti 
összege (%) (pl. 
30%, 50%, 80%) 

A 
felhasználónkén

ti támogatás 
maximális 
összege (ha 

definiált, 
dinárban) 

Áthozott 
kötelezettségek 

1. 

Az állatorvosi 
szolgáltatások és a 
gyógyszerek, 
védőoltások és 
vitaminok 
beszerzési 
költségeinek 
társfinanszírozása a 
szarvasmarha- és 
sertéstenyésztők 
számára 

601 4.200.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00 

2. 
A piaci standok 
bérletének 
társfinanszírozása 

602 570.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

3. 

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 

603 600.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  5.370.000,00   
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6. Táblázat – A tervezett pénzeszközök táblázatos kimutatása 

Költségvetés Dinárérték 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó támogatási program 

megvalósítására irányuló tervezett teljes összeg az AT/HÖE (AP/JLS) költségvetéséből (az 

áthozott kötelezettségek nélkül) 

16.500.000,00 

A közvetlen kifizetések tervezett eszközei 1.650.000,00 

A hiteltámogatások tervezett eszközei 5.100.000,00 

A vidékfejlesztési intézkedések ösztönzésének tervezett eszközei 4.380.000,00 

Külön intézkedések tervezett eszközei 0,00 

Azon intézkedések tervezett eszközei, amelyeket a közvetlen kifizetési és a vidékfejlesztési 

intézkedések keretében nem irányoztak elő 
5.370.000,00 

Áthozott kötelezettségek 0,00 

 

 

Községi Tanács 

Szám: 320-172/2020-V-1 

Kelt: 2020. 12. 10-én 

Topolya 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 
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Szerb Köztársaság 

MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐ- ÉS 

VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM 

Szám: 320-00-09297/2020-09 

Dátum: 2020. november 27. 

Belgrád 

Nemanja u. 22-26 

 

  

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 

13/10., 14/142., 15/103. és 16/101. szám) 13. szakaszának 4. bekezdése alapján, 

  

a mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási miniszter meghozza az alábbi 

 

VÉGZÉST 

 

a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának  

végrehajtását célzó 2020. évi  

támogatási program módosítási javaslatának előzetes jóváhagyásáról 

 

I. 

Megadjuk az előzetes jóváhagyásunkat a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

politikájának végrehajtását célzó 2020. évi támogatási program módosítási javaslatára (a Végzés 

mellékletében és annak szerves részét képezi), amelyet Topolya Községi Tanácsa küldött meg a 320-

172/2020-V-3. számú, 2020. november 24-i keltezésű átirattal. 

 

II.  

  E Végzést el kell juttatni Topolya Községi Tanácsa számára további intézkedések céljából. 

 

Indoklás  

 

 Topolya Községi Tanácsa a 320-172/2020-V-3. számú, 2020. november 24-i keltezésű átirattal 

megküldte a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztériumnak a Topolya község mezőgazdasági 

és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2020. évi támogatási program módosítási javaslatát (a 

továbbiakban: programjavaslat), előzetes jóváhagyás megadása céljából. 

  A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 

13/10., 14/142., 15/103. és 16/101. szám – a továbbiakban törvény) 13. szakaszának 1. bekezdése előírja, 

hogy az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek szervei meghatározhatják az autonóm 

tartomány és helyi önkormányzati egységek területének mezőgazdasági politikájának végrehajtását illető 

intézkedéseket, kivéve a közvetlen megfizettetéseket, s amelyek nem kapcsolódnak a közraktárak  
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raktározási költségeinek regressziójához és a reprodukciós anyagok regressziójához,  kizárólag a 

mesterséges megtermékenyítéshez, valamint az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek 

területének vidékfejlesztési politikájára vonatkozó intézkedéseket. 

 A törvény 13. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy az agrárpolitika és a vidékfejlesztési politika 

végrehajtására szolgáló alapokat az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek 

költségvetésében biztosítják, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtására irányuló 

támogatási program alapján kerülnek felhasználásra. 

 A törvény 13. szakasza 4. bekezdésének rendelkezése előírja, hogy a mezőgazdasági és a 

vidékfejlesztési politika végrehajtására vonatkozó támogatási programot az autonóm tartomány illetékes 

szerve, illetve a helyi önkormányzati egység illetékes szerve hozza meg, a mezőgazdasági ügyekben 

illetékes minisztérium előzetes jóváhagyásával. 

 A törvény 13. szakaszának 5. bekezdése előírja, hogy a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési 

politika végrehajtásának támogatása az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben nem 

lehet ellentétben a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal és a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal. 

 Figyelembe véve, hogy a megküldött programjavaslattal támogatási intézkedéseket határoztak meg 

Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának végrehajtására, továbbá hogy Topolya 

község költségvetésében biztosítottak az eszközök, valamint hogy a programjavaslatban meghatározott 

intézkedések nem állnak ellentétben a törvény 13. szakasza 1. bekezdésének rendelkezésével, amely 

egyértelműen meghatározza, hogy mely típusú támogatási intézkedéseket nem határozhatják meg az 

autonóm tartományi szervek és a helyi önkormányzati egységek szervei, és nem állnak ellentétben a 

Nemzeti Mezőgazdasági Programmal és a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal, és a rendelkező részben 

leírtak alapján döntöttünk. 

 

 Branislav Nedimović, s.k. 

MINISZTER 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 320-172/2020-V-3 

Dátum: 2020.  

Topolya 

 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13. szakasza (A Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2013/10., 2014/142., 2015/103. és 2016/101. szám), a Topolya község 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapjának alapításáról szóló határozat 8. szakasza (Topolya 

Község Hivatalos Lapja 2015/18. szám), Topolya község Statútumának 68. szakasza 1. bekezdésének 2. és 

22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2019/5. szám), a Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 

2. szakasza 1. bekezdésének 13) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2020/25.2. szám) és a 

Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium előzetes jóváhagyásáról szóló, 320-00-

09297/2020-09. számú, 2020. 11. 27-i végzés alapján, Topolya Községi Tanácsa 2020. 12. 10-i ülésén 

meghozta az alábbi 

 

 

ZÁRÓHATÁROZATOT 

A TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJÁNAK 

VÉGREHAJTÁSÁT CÉLZÓ 2020. ÉVI TÁMOGATÁSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

PROGRAM MEGHOZATALÁRÓL 

 

I. Ezennel MEGHOZZUK a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 

végrehajtását célzó 2020. évi támogatási program módosításáról szóló programot.  

 II. Topolya Községi Tanácsa 2020. 11. 24-i ülésén elfogadta 320-172/2020-V-2. számú végzésével 

a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2020. évi támogatási 

program módosításáról szóló program javaslatát. 

 

 III. A Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium 2020. 11. 27-én 320-00-

09297/2020-09. számmal végzést hozott a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 

végrehajtását célzó 2020. évi támogatási program módosításáról szóló program javaslatának előzetes 

jóváhagyásáról.  

 

 IV. A Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2020. 

évi támogatási program módosításáról szóló program megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 
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183. 

A Községi Tanács 02-66/2020 számú, 2020. 10. 22-én kelt végzése által alakított Mezőgazdaság-

fejlesztési Bizottság, a Topolya község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának 

alapításáról szóló határozat 10. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és 11. szakasza (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2015/18. szám) alapján, a Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság alakításáról szóló végzés 2. 

szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával kapcsolatban, 2020. 11. 19-i ülésén meghozza a: 

 

 

Határozatot  

a támogatási intézkedésekre irányuló eszközök elkülönítéséről szóló határozat módosításáról 

 

1. szakasz  

 

 A 2. szakasz módosul, s így hangzik: 

 

1. Táblázat – Közvetlen fizetési intézkedések 

 

Sor-

szám 

Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

intézkedési 

egységenkénti 

összege 

(abszolút összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónkénti 

összege (%) (pl. 

30%, 50%, 80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális 

összege (ha 

definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettségek 

1. Térítések 100.1 1.650.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  1.650.000,00   

 

2. Táblázat – Hiteltámogatási intézkedések 

 

Sor-

szám 

Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

intézkedési 

egységenkénti 

összege 

(abszolút 

összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónkénti 

összege (%) (pl. 

30%, 50%, 80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális 

összege (ha 

definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettségek 

1. Hiteltámogatás 100.2 5.100.000,00 0,00 75 30.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  5.100.000,00   

 

3. Táblázat – Vidékfejlesztési intézkedések 

 

Sor-

szám 

Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónkénti 

összege (%) (pl. 

30%, 50%, 80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális 

összege (ha 

definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettségek 

1. 

Mezőgazdasági 

gazdaságok 

természeti 

vagyonába való 

beruházás 

101 1.000.000,00 100 30.000,00  0,00 

2. Kockázatkezelés 104 3.380.000,00 40 30.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  4.380.000,00  
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4. Táblázat – Külön ösztönzések 

  

Sor-

szám 

Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

intézkedési 

egységenkénti 

összege 

(abszolút 

összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónkénti 

összege (%) (pl. 

30%, 50%, 80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális 

összege (ha 

definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettségek 

        

 ÖSSZESEN     

 

 

5. Táblázat – Azon intézkedések, amelyeket a közvetlen kifizetési intézkedések, a hiteltámogatási 

intézkedések, a vidékfejlesztési intézkedések és a külön ösztönzések keretében nem irányoztak elő 

 

Sorszám 
Az intézkedés 

elnevezése 

Az 

intézkedés 

jelzése 

A folyó évi 

tervezett 

költségvetés 

áthozott 

kötelezettségek 

nélkül 

(dinárban) 

Az ösztönzés 

intézkedési 

egységenkénti 

összege 

(abszolút 

összeg 

dinárban) 

Az ösztönzés 

felhasználónkénti 

összege (%) (pl. 

30%, 50%, 80%) 

A 

felhasználónkénti 

támogatás 

maximális 

összege (ha 

definiált, 

dinárban) 

Áthozott 

kötelezettségek  

1. 

Az állatorvosi 

szolgáltatások és a 

gyógyszerek, 

védőoltások és 

vitaminok 

beszerzési 

költségeinek 

társfinanszírozása a 

szarvasmarha- és 

sertéstenyésztők 

számára 

601 4.200.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00 

2. 

A piaci standok 

bérletének 

társfinanszírozása 

602 570.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

3. 

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 

603 600.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 ÖSSZESEN  5.370.000,00   
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6. Táblázat – A tervezett pénzeszközök táblázatos kimutatása 

 

Költségvetés Dinárérték 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó támogatási program 

megvalósítására irányuló tervezett teljes összeg az AT/HÖE (AP/JLS) költségvetéséből 

(az áthozott kötelezettségek nélkül) 

16.500.000,00 

A közvetlen kifizetések tervezett eszközei 1.650.000,00 

A hiteltámogatások tervezett eszközei 5.100.000,00 

A vidékfejlesztési intézkedések ösztönzésének tervezett eszközei 4.380.000,00 

Külön intézkedések tervezett eszközei 0,00 

Azon intézkedések tervezett eszközei, amelyeket a közvetlen kifizetési és a 

vidékfejlesztési intézkedések keretében nem irányoztak elő 

5.370.000,00 

Áthozott kötelezettségek 0,00 

 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Topolya Község 

Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság 

Szám: 320-173/2020-V-1  

Kelt: 2020. 11. 19-én 

Kovács Viktor, s.k. 

a Bizottság elnöke 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 320-173/2020-V-2 

Dátum: 2020. 11. 24. 

Topolya 

 

A Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapjának alapításáról szóló 

határozat 11. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), Topolya község Statútuma 68. 

szakasza 1. bekezdésének 2. és 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) és a Topolya 

Községi Tanácsáról szóló határozat 2. szakasza 1. bekezdésének 6) pontja (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2009/3. szám) alapján, összefüggésben a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

politikájának végrehajtását célzó 2020. évi támogatási program módosításával, Topolya Községi Tanácsa 

2020. 11. 24-i ülésén meghozza az alábbi  

 

 

ZÁRÓHATÁROZATOT 

A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEKRE IRÁNYULÓ ESZKÖZÖK ELKÜLÖNÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. JÓVÁHAGYJUK a támogatási intézkedésekre irányuló eszközök elkülönítéséről szóló határozat 

módosításáról szóló határozatot (a továbbiakban: határozat), a Topolya község mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2020. évi támogatási program módosításáról szóló 

programmal összhangban. 

II A határozat a Községi Tanács jóváhagyásának napján lép hatályba, és megjelenik Topolya 

Község Hivatalos Lapjában. 

 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 
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184. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: 217-33/2020-II-4/30 

Kelt: 2020. 12. 4-én 

Topolya 

 

 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 41. 

szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2018/87. szám) és a 

COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet 

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 2020/66, 2020/93, 2020/94, 2020/100, 2020/109, 2020/111, 2020/120, 

2020/122, 2020/126, 2020/138. szám) alapján, Topolya Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 32. 

rendkívüli ülésén, 2020. 12. 4-én meghozza az alábbi 

 

 

R E N D E L E T E T 

 

I. 

 

 

1. 2020. december 4-től 2020. december 15-ig azoknak a létesítményeknek a munkaidejét, amelyek 

kiskereskedelmi tevékenységet végeznek (kereskedelmi és egyéb üzletek és elárusítóhelyek), vendéglátó-

ipari szolgáltatást, élelmiszer- és italárusítást nyújtanak (éttermek, kávézók, bárok, klubok és hasonlók), 

kiskereskedelmi tevékenységet végző, fedett vagy szabadtéri üzletközpontokban és hasonló 

létesítményekben végeznek szolgáltatásnyújtást (bevásárlóközpontok, piacok, stb.), valamint 

szerencsejátékot szerveznek (fogadóirodák, játéktermek, stb.), továbbá azoknak a létesítményeknek, 

amelyekben kisipari és egyéb szolgáltatásnyújtást végeznek, s az ügyfelekkel közvetlen vagy hosszan tartó 

fizikai kontaktusba kerülnek (kozmetikai szalonok, fodrászüzletek, szépségszalonok), valamint amelyek 

olyan művelődési tevékenységet végeznek, amely során egyszerre több személy tartózkodik egy 

helyiségben (színházak, mozik, múzeumok, galériák), valamint olyan sporttevékenységet végeznek, amely 

során egyszerre több személy tartózkodik egy helyiségben, vagy hosszan tartó fizikai kontaktusba kerülnek 

az ügyféllel (fitneszközpontok, edzőtermek, tornatermek, wellness központok, medencék, valamint egyéb 

sport és szabadidős létesítmények, stb.) úgy korlátozzuk, hogy csak munkanapokon (hétfőtől péntekig) 

tarthatnak nyitva 5.00 és 17.00 óra között. 

 

A jelen pont 1. bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik az alábbi létesítmények munkaidejére: 

 

1) gyógyszertárak, kivéve azok a gyógyszertárak, amelyek üzletközpontban vannak, s amelyek esetében az 

üzemeltető nem tud külön bejáratot biztosítani, vagy amelyeknek a bejárata nem közvetlenül a 

közterületről nyílik, továbbá a benzinkutak üzemanyag-árusító része, valamint a házhozszállítást végző 

kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb létesítmények, amelyek a jelen szakasz 1. bekezdésében 

megállapított munkaidőn kívül, valamint szombaton és vasárnap is üzemelhetnek; 

 

2) élelmiszer-ipari termékeket árusító áruházak és egyéb üzletek és elárusítóhelyek, beleértve azokat is, 

amelyek üzletközpontokban működnek, s amelyek esetében az üzemeltető külön bejáratot tud biztosítani, 

vagy amelyeknek a bejárata közvetlenül a közterületről nyílik, valamint az önálló kiskereskedelmi 

létesítmények, amelyek esetében a vásárló nem megy be az épületbe (trafikok, kioszkok), ezek 21.00 óráig 

dolgozhatnak, valamint szombaton és vasárnap is; 

 

3) orvosi és fogorvosi szolgáltatást nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi rendelők és 

laboratóriumok, amelyek a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül, valamint 

szombaton és vasárnap is üzemelhetnek;  

 

 



Број 32. 10.12.2020. СТРАНА   872. OLDAL 2020.12.10. 32. szám 

 
 

 

 

4) a színházak, mozik, múzeumok, galériák és hasonlók szombaton és vasárnap is dolgozhatnak 17.00 

óráig; 

 

5) a besorolt és nem besorolt szálláshelyeken, valamint a besorolt magánszálláshelyeken működő 

éttermekben és étkeztetési szolgáltatást nyújtó egyéb helyiségekben csak azokat a személyeket lehet 

kiszolgálni, mégpedig legfeljebb 21.00 óráig, valamint szombaton és vasárnap, akik szállást foglaltak az 

említett szálláshelyeken; 

 

6) a piacok szombaton és vasárnap 06.00 órától 15.00 óráig tarthatnak nyitva; 

 

7) a fitneszközpontok, edzőtermek, tornatermek, medencék, valamint egyéb sport és szabadidős 

létesítmények, amikor versenyre való felkészülésre és edzésre, továbbá az illetékes nemzeti 

sportszövetségek hatáskörébe tartozó, kizárólag bejegyzett versenyek megtartására használják, a jelen 

szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül, valamint szombaton és vasárnap is üzemelhetnek;  

 

8) minden olyan üzlet, létesítmény és helyiség (cipészek, szabó, asztalosműhelyek, üvegező műhelyek, 

szervizek, műszaki vizsgáztatást végző műhelyek, stb.), amelyekben a szolgáltatásnyújtás során nem 

kötelező az ügyfelek jelenléte, vagy a jelenlét korlátozott ideig tart, szombaton is dolgozhat 17.00 óráig. 

 

A jelen rendeletben foglalt intézkedések feletti felügyeletet az illetékes felügyeleti szervek végzik.  

 

II. 
 

E rendelet azonnal hatályba lép. 

 

III. 

 

E rendelet megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, a község honlapján és a 

tömegtájékoztatási eszközökben. 

 

 

 

 Szatmári Adrián, s.k. 

а Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 
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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. 

Sor- 

szám 

 

T A R T A L O M  

 

Oldal 

   

180. Határozat a rendkívüli helyzet kihirdetéséről Topolya község egész területére 

vonatkozóan 857 

   

181. Határozat a Topolya község köztulajdonába tartozó azon ingatlan feletti 

használati jog megvonásáról, melynek használati joga Topolya Községi 

Művelődési Házának tulajdonában van 858 

   

182. Program a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának 

végrehajtását célzó 2020. évi támogatási program módosításáról 859 

   

183. Határozat a támogatási intézkedésekre irányuló eszközök elkülönítéséről szóló 

határozat módosításáról 867 

   

184. А Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2020. 12. 4-i rendelete 871 


