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93. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 

2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám), Topolya község Statútuma 65. 

szakaszának 1. és 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5.1 szám) alapján, a Községi 

Közigazgatási Hivatal, a Költségvetési Felügyelőség és a Polgári Jogvédő Szolgálat munkaköreinek 

szervezéséről és besorolásáról szóló szabályzattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/17. szám) 

összhangban, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T  

A KÖZSÉGI ELNÖK TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI TANÁCSOSÁNAK  

HIVATALBA HELYEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 Ezennel hivatalba helyezem Mészáros Heléna pobedai lakost Topolya községi elnöke társadalmi 

tevékenységügyi tanácsosi megbízatására, 2020. augusztus 26-i hatállyal. 

  

II. 

 A községi elnök társadalmi tevékenységügyi tanácsosa: 

a község társadalmi tevékenysége tekintetében fontos projektumokat javasol, véleményezi a társadalmi 

tevékenységügy fejlesztése tekintetében lényeges kérdéseket, indítványozza más, külföldi vagy belföldi 

helyi önkormányzatokkal, ezek illető területen működő szerveivel és szolgálataival való együttműködés 

megkezdését, egyezteti a községi szervek működését az egyéb közös, községi projektumok külföldi és 

belföldi pénzügyi szervekkel és szervezetekkel való megvalósításakor, együttműködést foganatosít minden 

szervvel és szervezettel melyek az illetőségébe tartozó teendők ellátása tekintetében szükséges adatokkal 

rendelkeznek, és egyéb teendőket is ellát a hivatalba helyezésének illetékességében, a községi elnök 

utasítása alapján. 

 

III. 

 A községi elnöki tanácsos mint hivatalba helyezett személy, munka alapján eredő jogait és 

kötelezettségeit a törvénnyel és a helyi önkormányzatokban dolgozók jogait és kötelezettségeit szabályzó 

előírásokkal összhangban valósítja meg. 

 

IV. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI ELNÖK 

TOPOLYA 

Szám: 02-37/2020 

Kelt: 2020. 08. 26-án 

Topolya  

Szatmári Adrián, s.k. 

Topolya községi 

elnöke 
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94. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 

2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám), Topolya község Statútuma 65. 

szakaszának 1. és 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5.1 szám) alapján, a Községi 

Közigazgatási Hivatal, a Költségvetési Felügyelőség és a Polgári Jogvédő Szolgálat munkaköreinek 

szervezéséről és besorolásáról szóló szabályzattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/17. szám) 

összhangban, Topolya községi elnöke meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T  

A KÖZSÉGI ELNÖK MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 

TANÁCSOSÁNAK HIVATALBA HELYEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 Ezennel hivatalba helyezem Dijana Krnjac okleveles közgazdászt, topolyai lakost Topolya községi 

elnöke mezőgazdasági, környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési tanácsosi megbízatására, 2020. augusztus 

26-i hatállyal. 

 

II. 

A községi elnök mezőgazdasági és környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési tanácsosa: 

A község számára fontos projekteket javasol az mezőgazdaság, illetve mezőgazdálkodás és 

környezetvédelem terén, véleményezi a mezőgazdálkodás, illetve mezőgazdaság és környezetvédelem 

fejlesztése tekintetében lényeges kérdéseket, indítványozza a mezőgazdálkodás, illetve mezőgazdaság és 

környezetvédelem fejlesztése tekintetében lényeges kérdések község területén való megoldását, 

utasításokat ad a mezőgazdálkodás, illetve mezőgazdaság és környezetvédelem fejlesztése tekintetében 

lényeges kérdések község területén való megoldásához, együttműködést valósít meg az összes 

intézménnyel, vállalattal és más jogalannyal, a mezőgazdálkodás, illetve mezőgazdaság és 

környezetvédelem területén, az e területhez kapcsolódó gondok megállapításának és megoldásának 

eljárásában, véleményezi a tényszerű jogalanyokkal kapcsolatban felmerült gondok megoldásának módját  

a mezőgazdálkodás, illetve mezőgazdaság és környezetvédelem területén, együttműködést foganatosít 

minden szervvel és szervezettel melyek az illetőségébe tartozó teendők ellátása tekintetében szükséges 

adatokkal rendelkeznek. 

A község számára jelentős projekteket javasol a gazdaságfejlesztés területén; véleményt fogalmaz meg a 

gazdaságfejlesztés szempontjából jelentős kérdésekkel kapcsolatban; kezdeményezi az együttműködés és 

társulás létrehozását másik helyi önkormányzati egységekkel, szerveikkel és szolgálataikkal ezen a 

területen, az országban és külföldön; koordinálja a községi szerv munkáját a községnek a hazai és külföldi 

pénzügyi szervekkel és szervezetekkel való többi közös projekt megvalósítása során; együttműködik 

minden szervvel és intézménnyel, amely rendelkezik a hatáskörébe tartozó teendők ellátásához szükséges 

adatokkal; együttműködést valósít meg hazai és nemzetközi szervezetekkel, az illetékes állami, tartományi 

és községi szervekkel, intézményekkel, ügynökségekkel, beruházókkal, vállalkozókkal és közvállalatokkal 

a helyi gazdaságfejlesztés területéről; részt vesz a gazdaságfejlesztési, községi, helyi környezetvédelmi 

akcióterv stratégiája és a Topolya község szociális védelmi rendszerének fejlesztési stratégiája 

megvalósításának figyelemmel kísérésében, és részt vesz projektek kigondolásában és fejlesztésében a 

helyi gazdasági és fenntartható fejlődés területéről; részt vesz a hazai és külföldi alapok eszközeinek 

odaítélésére vonatkozó pályázatok és programok, a pályázatanyag programjának és előkészítésének a 

figyelemmel kísérésében, valamint a pályázatok és programok megvalósulásának nyomon követésében; 

részt vesz marketing-promóciós anyagok, tájékoztató kampányok és promóciók előkészítésében, valamint 

a község üzleti koncepciójának és potenciáljának bemutatásában a külföldi beruházások esetében; részt 

vesz a helyi gazdasági fejlődés szempontjából jelentős üzleti információk adatbázisának megalkotásában; 

támogatást és információt nyújt az érdeklődő beruházóknak és vállalkozóknak a beruházás és a 

vállalatnyitás területén; vezeti azoknak a projekteknek az adatbázisát, amelyeket a község területéről 

generálnak és helyeznek el, s helyi önkormányzat támogatja őket; jelentéseket készít a helyi gazdasági és 

fenntartható fejlődés teendőinek, feladatainak és projektjeinek a megvalósulásáról; VAT Fejlesztési Alapja 

helyi irodájának képviselőjeként ellátja a vajdasági gazdaság hitelezésére kiírt pályázatok megvalósítása 

körüli teendőket; egyéb teendőket is ellát a hozzá tartozó területen a községi elnök utasítására. 

Végrehajtja a megállapított helyi gazdaságfejlesztési politikát; összegyűjti a községben való beruházás 

szempontjából jelentős adatokat, s ösztönző intézkedéseket javasol a helyi gazdasági fejlődés javítására; 
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kapcsolatot és együttműködést valósít meg a potenciális beruházókkal; együttműködés az illetékes 

minisztériumokkal, a gazdasági kamarával, valamint egyéb szervekkel, szervezetekkel és intézményekkel; 

jelentéseket, elemzéseket és információkat készít, valamint egyéb teendőket is ellát a községi elnök 

utasítására. 

 

III. 

 

 A községi elnöki tanácsos mint hivatalba helyezett személy, munka alapján eredő jogait és 

kötelezettségeit a törvénnyel és a helyi önkormányzatokban dolgozók jogait és kötelezettségeit szabályzó 

előírásokkal összhangban valósítja meg. 

 

IV. 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI ELNÖK 

TOPOLYA 

Szám: 02-36/2020 

Kelt: 2020. 08. 26-án 

Topolya  

Szatmári Adrián, s.k. 

Topolya községi 

elnöke 

 

 

 

 

95. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 464-14/2020-V-3 

Kelt: 2020. 09. 08-án  

 

 A tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 

2009/81., 2010/64. – SZK Ab-határozat, 2011/24., 2012/121., 2013/42. – SZK Ab-határozat, 2013/50. – 

SZK Ab-határozat, 2013/98. – SZK Ab-határozat, 2014/132., 2014/145., 2018/83., 2019/31., 2019/37. – 

másik törvény és 2020/9. szám), az építési telekről szóló határozat 11. szakaszának 1. és 3. bekezdése, 

valamint 35. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám), valamint Topolya község 

Statútumának 68. szakasza 1. bekezdésének 10) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) 

alapján, az építési telekről szóló határozat 12. szakaszának 9. bekezdésével (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2017/7-1. szám) összhangban, az építési telkekkel foglalkozó bizottság 2020. 08. 20-i ülésén, a 

Topolya község köztulajdonában lévő építési telek építési célokkal történő elidegenítésére (eladására) 

vonatkozó ajánlatok begyűjtésére vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló, 464-14/2020-V. számú, 

2020. 07. 17-i határozat alapján lefolytatott ajánlatnyitási eljárás szerint meghozott jelentés és 

végzésjavaslat alapján, a Községi Tanács 2020. 09. 08-án meghozza az alábbi  

 

V É G Z É S T 

 

Ezennel elidegenítjük (eladjuk) a Topolya község, Tito marsall utca 30. sz., 1/1 részbeni 

köztulajdonában lévő építési telket, amelyet bejegyeztek a Köztársasági Geodéziai Intézet Topolyai 

Ingatlankataszteri Szolgálatánál Zentagunaras K. K. 2680-as számú ingatlanlapjába, az alábbi 
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parcellákon: 999/1, Kossuth Lajos, 1. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 05-56 m2 

területen, 996/3, Kossuth Lajos, 1. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 09-70 m2 

területen, 996/4, Kossuth Lajos, 1. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 19-86 m2 

területen, 996/5, Kossuth Lajos, 1. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 04-96 m2 területen 

és 996/8, Kossuth Lajos, 1. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 00-19 m2 területen, 

összesen 40-27 m2 területen   

a lefolytatott ajánlatgyűjtési eljárást követően, 

 

az alábbi vevőnek: METALWORK-2000 Kft. Zentagunaras, Boris Kidrič u. 41., Zentagunaras, törzsszám: 

21256471, adóazonosító jel (PIB): 109861780, a tevékenység jelzése: 4399 Egyéb speciális szaképítés, 

lakó-üzleti objektum építése céljából. 

 

 A jelen végzés 1. bekezdésében foglalt építési telek elidegenítésének adásvételi ára 780.000,00 

dinár, mely összeget a vevő köteles e végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidőn belül teljes 

egészében befizetni Topolya községnek a SZK Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatóságának 

Szabadkai Fiókintézeténél vezetett számlájára, melynek száma: 840-811151843-89 – ingatlaneladásból 

származó jövedelem községi szintű haszonra, minta: 97, hivatkozási szám: 62-206, azzal, hogy a nyilvános 

hirdetési eljárásban a letéti számlára befizetett 78.000,00 dináros letét a felajánlott ár részét képezi, s e 

végzés meghozatalával átvisszük a megfelelő községi számlára. 

 Az adóköltségeket és az adásvételi szerződés hitelesítésének, az abszolút jogok átruházása utáni 

adó, valamint az illetékek és térítmények költségeit az illetékes állami szervek felé a vevő állja.  

 A földterület rendeltetési céljának való átadási határideje nem lehet több az adásvételi szerződés 

hitelesítésétől számított három (3) évnél. 

 A vevő köteles e végzés kézbesítésének napjától számított 30 (harminc) napos határidőn belül, s a 

teljes ár befizetését követően, megkötni a köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről szóló 

szerződést – Adásvételi szerződést Topolya községgel. 

 Abban az esetben, ha a vevő az említett határidőn belül nem köti meg az adásvételi szerződést, e 

végzést hatályon kívül helyezzük, a vevő pedig elveszíti az e végzés 1. bekezdésében foglalt építési telek 

feletti tulajdonszerzési jogot. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

Indokolás 

 

2020. 07. 17-én tettük közzé a Községi Tanács által meghozott, 464-14/2020-V. számú határozatot 

nyilvános hirdetés kiírásáról a Topolya község köztulajdonában lévő építési telkek elidegenítésére 

(eladására) vonatkozó ajánlatok begyűjtésére, építési célokkal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2020/20. 

szám). 

Az elidegenítés tárgya Topolya község, Tito marsall utca 30. sz., 1/1 részbeni köztulajdonában 

lévő építési telek, amelyet bejegyeztek a Köztársasági Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri 

Szolgálatánál Zentagunaras K. K. 2680-as számú ingatlanlapjába, az alábbi parcellákon: 999/1, Kossuth 

Lajos, 1. osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 05-56 m2 területen, 996/3, Kossuth Lajos, 1. 

osztályú szántóföld, építési területen lévő földterület, 09-70 m2 területen, 996/4, Kossuth Lajos, 1. osztályú 

szántóföld, építési területen lévő földterület, 19-86 m2 területen, 996/5, Kossuth Lajos, 1. osztályú 

szántóföld, építési területen lévő földterület, 04-96 m2 területen és 996/8, Kossuth Lajos, 1. osztályú 

szántóföld, építési területen lévő földterület, 00-19 m2 területen, összesen 40-27 m2 területen.  

A Községi Elnök 02-190/2017-V. számú, 2017. 11. 08-i végzése által kinevezett, építési telkekkel 

foglalkozó bizottság 2020. 08. 20-án az említett nyilvános hirdetés alapján lefolytatta az ajánlatnyitási 

eljárást. A bizottság megállapította, hogy a köztulajdonában lévő építési telkek elidegenítésére (eladására) 

vonatkozó ajánlatok begyűjtésére vonatkozó nyilvános felhívásra az egyetlen idejében érkező és hiánytalan 

ajánlatot 2020. 08. 14-én továbbította az alábbi kedvezményezett (vevő): METALWORK-2000 Kft. 

Zentagunaras, Boris Kidrič u. 41., Zentagunaras, törzsszám: 21256471, adóazonosító jel (PIB): 

109861780, a tevékenység jelzése: 4399 Egyéb speciális szaképítés, melyet Hunyadi Dénes képviselő, 

személyi szám: 0210984820458, aki felajánlotta, hogy kifizeti az építési telek elidegenítésének árát 

780.000 dinár összegben. 

Az ajánlattevő az ajánlathoz mellékelte: az ajánlatot (adatok az ajánlattevőről, az ajánlat tárgyáról, 

az ajánlat összegéről, a tervezett objektum műszaki leírásáról), a bejegyzésről szóló aktus fénymásolata, a 
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78.000,00 dináros letét 2020. 08. 13-i befizetéséről szóló bizonyítékot, a hirdetés minden külön 

feltételének elfogadásáról szóló nyilatkozatot és a rendezett adókötelezettségekről szóló bizonyítékot. 

A bizottság megvitatta a vevő ajánlatát, betekintést nyert a mellékelt okiratokba, s úgy találta, hogy 

teljesültek a köztulajdonban lévő építési telek elidegenítésének feltételei, melyeket a tervezésről és 

építésről szóló törvény 99. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 2009/81., 2010/64. – SzK Ab-

határozat, 2011/24., 2012/121., 2013/42. – SzK Ab-határozat, 2013/50. – SzK Ab-határozat, 2013/98. – 

SzK Ab-határozat, 2014/132., 2014/145., 2018/83. 2019/31., 2019/37. – másik törvény és 2020/9. szám) és 

az építési telekről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám) irányoz elő, mely 

előírások szerint az építési telek nyilvános hirdetés által történő ajánlatgyűjtéssel elidegeníthető, piaci 

feltételek szerint. Az építési telekről szóló határozat 12. szakaszának 9. bekezdésével összhangban a 

bizottság megküldte a Községi Tanácsnak a ajánlatnyitási eljárás lefolytatásáról szóló, 464-14/2020-V-2. 

számú, 2020. 08. 20-i jelentést, a kísérő dokumentációt és az építési telek elidegenítéséről szóló 

végzésjavaslatot.  

 

Az elmondottaknak megfelelően meghoztuk a vonatkozó részben szereplő végzést. 

 

Jogorvoslati záradék: Az elégedetlen félnek jogában áll e végzés ellen annak kézbesítésétől számított 30 

(harminc) napos határidőn belül közigazgatási pert indítani. A közigazgatási per a Közigazgatási 

Bírósághoz benyújtott keresettel indul.  

 

Szatmári Adrián, s.k. 

Topolya 

Községi Elnöke 

 

 

 

96. 

A közúti szállításról szóló törvény 23. szakaszának 5. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

95/46., 2001/66., 2005/61., 2005/91., 2006/62., 2011/31. és 2015/68. – másik törvény szám), A helyi 

önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 2) pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám), A kommunális 

tevékenységekről szóló törvény 28. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2011/88., 

2016/104. és 2018/95. szám), Topolya község Statútuma 68. szakasza 1. bekezdésének 2) pontja (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 2019/5.1 szám), A Topolya község területén való, közúti személyszállításról 

szóló határozat 22. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/9. szám) alapján és a 

404-55/2020-III-11. számú keretszerződéssel kapcsolatban, Topolya Községi Tanácsa 2020. 09. 08-i 

ülésén meghozza az alábbi   
 

V É G Z É S T 

AZ ÓBECSEI BEČEJPREVOZ KFT. SZÁLLÍTÓVÁLLALAT TOPOLYA KÖZSÉG 
TERÜLETÉN VALÓ, MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSA 2020. 

ÉVI ÁRJEGYZÉKÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

I. 
 Ezennel jóváhagyjuk az óbecsei Bečejprevoz Kft. szállítóvállalat Topolya község területén való, 
menetrendszerű személyszállítási szolgáltatásának 2020. évi árjegyzékét a 404-55/2020-III-11. számú, 
2020. 07. 21-i keretszerződésben foglalt érvényességi időre, illetve egy évre.    
 

 
II. 

 E végzés alkotórészét képezi A Topolya község területén való városi és peremvárosi szállítás 
szolgáltatásának 02-1803. számú, 2020. 07. 29-i árjegyzéke, melyet 2020. 07. 29-én küldtek meg.  
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III. 
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 38-5/2020-V 
Kelt: 2020. 09. 08. 
Topolya  

Szatmári Adrián, s.k. 
Községi Elnök 
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97. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: 217-35/2020-II-4 

Kelt: 2020. 08. 28-án 

Topolya 

 

 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. 

szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/87. szám) alapján, a COVID-19 járvány 

kihirdetéséről szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/37. szám) kapcsolatban, Topolya 

Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 21. rendkívüli ülésén, 2020. 08. 28-án meghozza az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

 

I. 

 

1. Nyilvános művelődési rendezvények zárt helyen történő megrendezése esetén egyidejűleg 

legfeljebb 500 látogató jelenléte engedélyezett, mégpedig úgy, hogy minden második széket 

üresen kell hagyni, valamint kötelező a maszkviselés a látogatók és a rendezvény szervezésében 

részt vevő alkalmazottak számára is. 

Amikor a művelődési rendezvényt szabadtéren tartják, egyidejűleg legfeljebb 500 látogató 

jelenléte engedélyezett, mégpedig úgy, hogy a látogatók között legalább másfél méteres 

távolságnak kell lennie, valamint kötelező a maszkviselés a látogatók és a rendezvény 

szervezésében részt vevő alkalmazottak számára is.  

 

2. Elrendeljük a vendéglátó-ipari tevékenységet végző gazdasági szubjektumoknak, hogy a 

kerthelyiséggel rendelkező vendéglátóhelyek zárt része 24.00 óráig működjön, a szabadtéri része 

(a kerthelyiség) pedig 1.00 óráig. 

 

3. Elrendeljük a kereskedelmi tevékenységet végző gazdasági szubjektumoknak (szupermarketek, 

mini marketek, stb.), hogy a munkaidőt 6.00 és 23.00 óra között szervezzék meg. 

 

4. A jelen rendeletben foglalt intézkedések alkalmazása felett Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatala gyakorol felügyeletet a Felügyelőségi Osztály által.  

 

II. 

 

 E rendelet azonnal hatályba lép. 

 

III. 

 

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

tömegtájékoztatási eszközökben.  

 

 Kislinder Gábor, s.k. 

a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 

 

 

 

 

 



Број 24. 08.09.2020. СТРАНА   327. OLDAL 2020.09.08. 24. szám 

 
 

 

 

98. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: 217-33/2020-II-4/4 

Kelt: 2020. 09. 1-jén 

Topolya 

 

 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. 

szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/87. szám) alapján, a COVID-19 járvány 

kihirdetéséről szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/37. szám) kapcsolatban, Topolya 

Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 22. rendkívüli ülésén, 2020. szeptember 1-jén meghozza az 

alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

 

I. 

 

1. A SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása 

érdekében megtiltjuk a nyilvános gyülekezést a zárt és szabadtéren lévő nyilvános helyeken abban 

az esetben, ha egyszerre több mint 30 személy gyűlik össze, azzal, hogy a jelenlévő személyek 

között legalább 1,5 méteres távolságnak kell lennie, illetve minden 4 m-2-en lehet egy személy. 

2. A jelen rendelet 1. pontjában foglalt gyülekezési tilalom addig tart, amíg fennáll a SARS-CoV-2 

vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének kockázata a Szerb Köztársaság 

területén.  

3. A jelen rendeletben foglalt intézkedések alkalmazása felett Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatala gyakorol felügyeletet a Felügyelőségi Osztály által, az illetékes állami szervekkel 

együttműködve.  

 

II. 

 

 E rendelet azonnal hatályba lép. 

 

III. 

 

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

tömegtájékoztatási eszközökben.  

 

 Kislinder Gábor, s.k. 

a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 
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99. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: 217-33/2020-II-4/5 

Kelt: 2020. 09. 3-án 

Topolya 

 

 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. 

szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/87. szám) alapján, a COVID-19 járvány 

kihirdetéséről szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/37. szám) kapcsolatban, Topolya Község 

Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 23. rendkívüli ülésén, 2020. szeptember 3-án meghozza az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

 

I. 

 

1. A községi törzskar többek között úgy határozott, hogy elengedhetetlen, hogy a felügyelőségi 

szolgálatok, az egészségügyi minisztériummal, a belügyminisztériummal és a felügyelőségi 

felügyelet koordinációs bizottságával együttműködve, fokozzák a lakosság fertőző betegségtől 

való védelme érdekében megállapított járványügyi intézkedések tiszteletben tartásának 

ellenőrzését, s hogy ellenőrizzék a lakosság fertőző betegségtől való védelme érdekében 

megállapított valamennyi hatályos járványügyi intézkedés tiszteletben tartását, s ezt 

haladéktalanul hajtsák végre. A lakosság egészségének megőrzése és az egészségügyi rendszer 

védelme érdekében elengedhetetlen szigorúbb büntetéspolitikát folytatni azokkal a 

személyekkel szemben, akik nem tartják tiszteletben az intézkedéseket, illetve a törvényben 

előirányzott bírságok maximális összegét kiszabni. 

A fentiek értelmében elengedhetetlen haladéktalanul foganatosítani, a községi közigazgatási 

hivatalon és a belügyminisztériumon keresztül, az illetékességükbe tartozó valamennyi 

intézkedést a járványügyi intézkedések hiánytalan alkalmazása céljából, különösen a 

gyülekezési tilalomra vonatkozó intézkedés tekintetében.  

 

II. 

 

 E rendelet azonnal hatályba lép. 

 

III. 

 

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

tömegtájékoztatási eszközökben.  

 

 Kislinder Gábor, s.k. 

a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 
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100. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: 217-33/2020-II-4/6 

Kelt: 2020. 09. 08-án 

Topolya 

 

 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. 

szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/87. szám) alapján, a COVID-19 járvány 

kihirdetéséről szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/37. szám) kapcsolatban, Topolya Község 

Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 23. rendkívüli ülésén, 2020. szeptember 8-án meghozza az alábbi 

 

 

R E N D E L E T E T 

 

I. 

 

1. A SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megfékezése 

érdekében elrendeljük a Piac Közvállalatnak, hogy mondja le az szeptemberi vásárt.  

 

II. 

 

 E rendelet azonnal hatályba lép. 

 

III. 

 

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

tömegtájékoztatási eszközökben.  

 

 Kislinder Gábor, s.k. 

a 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 

   

93. Végzés a községi elnök társadalmi tevékenységügyi tanácsosának hivatalba 

helyezéséről 318 

   

94. Végzés a községi elnök mezőgazdasági, környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési 

tanácsosának hivatalba helyezéséről 319 

   

95. Végzés a Topolya község köztulajdonában lévő építési telek elidegenítéséről 320 

   

96. Végzés az óbecsei Bečejprevoz Kft. szállítóvállalat topolya község területén való, 

menetrendszerű személyszállítási szolgáltatása 2020. évi árjegyzékének 

jóváhagyásáról 322 

   

97. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2020. 08. 28-i rendelete 325 

   

98. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2020. 09. 1-jei rendelete 326 

   

99. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2020. 09. 3-i rendelete 327 

   

100. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2020. 09. 8-i rendelete 328 


