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80. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1.. 5. és 6. bekezdése (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34.-Ab, 2011/54., 2020/12, 2020/16. – hiteles értelmezés és 2020/68. 

szám) alapján, Topolya Községi Választási Bizottsága Topolya Községi Képviselő-testületéhez benyújtja 

az alábbi 

 

J E L E N T É S T  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL  

 

I. 

2020. 08. 21-én megerősítették Topolya Községi Képviselő-testülete 35 képviselőjének 

mandátumát, melyeket a Topolya Községi Képviselő-testületébe való, 2020. 06. 21-én tartott képviselő-

választás és a 2020. 06. 28-án a 26. és 48. számú szavazóhelyen megismételt választások lebonyolításáról 

szóló Jelentésben tüntettünk fel, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 

rendelkezéseiből kiindulván.  

II. 

 Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. március 18-i ülésén megállapította Topolya Községi 

Képviselő-testülete képviselői mandátumának megszűnését: 

 - Kovács László, mezőgazdasági technikus, Topolya, Eötvös Loránd utca 1. szám, elhalálozása 

miatt. 

    

III. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54., 2020/12, 2020/16. – hiteles értelmezés és 2020/68. szám) 

szerint, amennyiben a képviselő mandátuma a megválasztásakor megszabott megbízatási idő letelte előtt 

szűnne meg, e mandátumot az illető képviselő nevét tartalmazó jelöltlista soron következő jelöltjének ítélik 

oda.  

 

IV. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54., 2020/12, 2020/16. – hiteles értelmezés és 2020/68. 

szám) alapján Topolya Községi Választási Bizottsága 2021. március 30-án az alábbi jelöltnek ítélte oda a 

mandátumot: 

- Kollár Szabina, fizioterápiás asszisztens, Pacsér, Papp Pál utca 22. szám alatti lakos, aki a 

Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor választási listán 

szerepel a 22. sorszám alatt. 

Az említett képviselőnek bizonylatot adtunk ki arról, hogy Topolya Községi Képviselő-

testületének képviselőjévé választották azzal, hogy képviselői mandátuma a megszűnt mandátumú 

képviselő megbízatásának leteltéig tart. 

Kollár Szabina jelölttől beszereztük a mandátum elfogadását illető jóváhagyást. 

A képviselő mandátuma a mandátum megerősítésének napjától tart.  

A képviselői mandátum megerősítése a képviselő megválasztásáról szóló bizonylat és az új 

képviselői mandátum odaítéléséről szóló, ezen jelentés alapján történik.   

 

V. 

E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

Községi Választási Bizottság 

 

Szám: 013-1/2021-V 

Kelt: 2021. 03. 30-án 

Nada Mehaković, s.k. 

a Községi Választási Bizottság 

elnöke 
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81. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 49. szakasza 

(SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34., 2011/54., 2020/12, 22/16 - hiteles értelmezés és 2020/68 

szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 6. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/15. 

szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, 2021. május 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

ZÁRÓHATÁROZATOT 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÚJ 

KÉPVISELŐI MANDÁTUMA MEGERŐSÍTÉSÉRŐL  

 

I. 

 

 Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselője, Kollár Szabina, 

fizioterápiás asszisztens, Pacsér, Papp Pál utca 22. sz. alatti lakos mandátumát, 2021. 05. 20-i hatállyal, a 

megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig.  

 

II. 

 

 A jelen záróhatározat ellen folyamodvány nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz, az e 

záróhatározat meghozatalától számított 48 órán belül.  

 

III. 

 

 E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-28/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

82. 

A közvállalatokról szóló törvény 38. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 2016/5. és 2019/88. szám), Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Közművesítési és 

Településtervezési és –rendezési Közvállalata alapítóhatározatának összhangba hozataláról szóló határozat 

53. szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/17. és 2018/14. számok) és Topolya 

község Statútuma 47. szakaszának 12) pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján 

Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. május 20-i ülésén, meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT 

A TOPOLYAI TELEKRENDEZÉSI, ÚTKEZELÉSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS 

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL  

 

s meghirdeti az alábbi  

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, 

KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE 

 

I 

Ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk meg Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, 

Közművesítési és Településtervezési és –rendezési Közvállalata (a továbbiakban: közvállalat) 

igazgatójának kinevezésére, a közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. és 

2019/88. számok) rendelkezéseivel összhangban.  
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E nyilvános pályázatot a Topolya község által alapított közvállalatok igazgatóinak kinevezésével 

megbízott, Topolya Községi Képviselő-testülete 02-6/2021-1. számú, 2021. 03. 18-i végzésével 

magalakított bizottság (a továbbiakban: bizottság) bonyolítja le. 

A pályázaton a nyilvános pályázat szövegében előírt feltételeknek megfelelő minden érdeklődő 

részt vehet.  

 

II 

A közvállalat és az illető munkahely adatai  

 

E közvállalat közérdekű tevékenység tartós ellátása céljából alakult, s egységes munkaegységként 

működik.  Az alapítói jogok a Községi Képviselő-testületet illetik meg, mely e közvállalat alaptőkéjének 

100%-át birtokolja.  

A közvállalat székhelye Topolyán, a Tito marsall u. 70. sz. alatt van.  

A közvállalat főtevékenysége: 71.11 építészeti tevékenységek. 

Az említettek mellett más tevékenységeket is ellát, a közvállalat alapítói okiratával és 

alapszabályával összhangban.  

E közvállalat igazgatója 4 évnyi, meghatározott időre lép munkaviszonyba.    

Az igazgató: 1) képviseli a közvállalatot és a nevében jár el; 2) megszervezi és vezeti a munka 

folyamatát; 3) vezeti a közvállalat ügyvitelét; 4) felelősséget vállal a közvállalat munkájának 

törvényességéért; 5) hosszú és középtávú üzleti és fejlődési tervet javasol, és felel a végrehajtásukért; 6) 

éves, illetve hároméves gazdálkodási programot javasol, és felel a lebonyolításukért; 7) pénzügyi 

jelentéseket javasol; 8) végrehajtja a felügyelőbizottság határozatait; 9) ügyvezető igazgatókat választ; 10) 

kiválasztja a közvállalatot a tőketársaság taggyűlésében képviselő személyeket, melynek az egyedüli 

tulajdonosa a közvállalat; 11) munkaszerződést köt az ügyvezető igazgatókkal a munkaviszonyt 

szabályozó törvénnyel összhangban; 12) meghozza a munkahelyek besorolásáról szóló aktust; 13) egyéb, a 

törvény, az alapítói okirat és a közvállalat alapszabálya által meghatározott tevékenységeket is végez. 

A munkavégzés helye: Topolya.  

 

III 

A közvállalat igazgatója kinevezésének feltételei   

 

A munkatörvény rendelkezései alkalmazandók, s a jelentkezés benyújtójának az alábbi 

feltételeknek is eleget kell tennie: 

1) nagykorú és cselekvőképes; 2) felsőfokú végzettség legalább négyéves alapképzésen, illetve 

legalább 240 kreditpontot érő akadémiai alapképzésen, mesterképzésen, szakirányú mesterképzésen, 

szakosított akadémiai képzésen vagy szakosított szakképzésen; 3) legalább ötéves munkatapasztalattal 

rendelkezik az e szakasz 2) pontjában említett felsőfokú végzettséget igénylő területen; 4) legalább 

hároméves munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalat tevékenységével kapcsolatos területen; 5) ismeri 

a vállalatirányítás területét; 6) munkatapasztalattal rendelkezik a munka megszervezésében és az 

ügyvitelben; 7) nem tagja politikai párt szervének, illetve befagyasztották tisztségét a politikai párt 

szervében; 8) nem ítélték legalább féléves börtönbüntetésre; 9) nem szabtak ki rá biztonsági intézkedést, a 

bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, a következők szerint: (1) kötelező pszichiátriai 

gyógykezelés egészségügyi intézményben való tartózkodással; (2) kötelező pszichiátriai gyógykezelés 

egészségügyi intézményben való tartózkodás nélkül; (3) kábítószer-függőség miatti kötelező gyógykezelés; 

(4) alkoholfüggőség miatti kötelező gyógykezelés; (5) hivatás, tevékenység és tisztség végzésének tilalma.  

A jelölt jelentkezésének a következőket kell tartalmaznia: a jelölt neve és vezetékneve, születési 

dátum és hely, lakcím, adatok a végzettségről, adatok a munkatapasztalat fajtájáról és időtartamáról, a 

jelölt által, a jelentkezés benyújtásáig végzett munka rövid leírásával és a teendők ellátása közbeni 

felelősségével, adatok a szakmai továbbképzésről és az egyéb tudásterületekről.  
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IV 

Melléklendő bizonyító okiratok 

 

- anyakönyvi kivonat; 

- a végzettséget igazoló diploma; 

- a szakmai tapasztalatot bizonyító okiratok (bizonylatok, végzések és egyéb aktusok, melyekből látszik, 

hogy mely teendőket végezte, milyen szakmai végzettséggel, s mely időszakban szerezte meg a 

munkatapasztalatot); 

- hitelesített nyilatkozat arról, hogy nem tagja politikai párt szervének, illetve, hogy szünetelteti 

tisztségének végzését a politikai párt szervében; 

- az illetékes szerv bizonylata arról, hogy a jelöltet nem ítélték legkevesebb féléves börtönbüntetésre; 

 - az illetékes szerv bizonylata arról, hogy a jelöltre nem szabtak ki biztonsági intézkedéseket a 

bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, a következők szerint: (1) kötelező pszichiátriai 

gyógykezelés egészségügyi intézményben való tartózkodással; (2) kötelező pszichiátriai gyógykezelés 

egészségügyi intézményben való tartózkodás nélkül; (3) kábítószer-függőség miatti kötelező gyógykezelés; 

(4) alkoholfüggőség miatti kötelező gyógykezelés; (5) hivatás, tevékenység és tisztség végzésének tilalma.  

Minden bizonylat eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát kell mellékelni, a törvénnyel összhangban.  

V 

A jelölt képességeinek, tudásának és szakmaiságának felmérésére szolgáló követelmények és mércék, 

s a felmérés módja 

 

A jelölt szakmai képességeinek, tudásának és szakmaiságának (a továbbiakban: szaktudás) írásbeli 

felmérését a bizottság által előkészített, öt kérdésre adott válasz által végzik.  

Az írásbeli felmérést a helyi önkormányzat és a közvállalatok rendszerének ismeretéről szóló 

kérdések alkotják.  A bizottság idejében, írásban értesíti a jelölteket, a jelöltek írásbeli felmérésének 

idejéről és helyéről. 

A kérdésekre adott minden válasz 1 és 5 pont közötti pontértékkel értékelendő. 

A jelölt szaktudásának szóbeli ellenőrzése a bizottsággal folytatott beszélgetés által végzendő.  

Minden jelölt részére ugyanazon kérdéseket teszik fel, azonos sorrendben.  

Legfeljebb öt kérdést tehetnek fel. 

A szóbeli ellenőrzés alkalmával, egy-egy bizottsági tag 1 és 5 pont közötti pontértékkel jutalmaz 

minden jelöltet.  

Az ellenőrzés befejezését követően megállapítást nyer az egyes jelöltek által szerzett pontszám, oly 

módon, hogy először összeadják az illető jelöltek által, az írásbeli és szóbeli felmérésen szerzett, a 

bizottsági tagok által odaítélt pontokat.  

 

VI 

A megválasztás eljárása 

 

A megválasztás eljárását több részben bonyolítják le: 

- írásbeli felmérő és 

- a jelölttel való beszélgetés által. 

A lebonyolított választási eljárást követően, az egyes jelöltek által nyert teljes pontszám alapján, a 

bizottság összeállítja a választási eljárásban pontozott, valamennyi jelöltet tartalmazó rangsort.   

 A rangsor alapján, a bizottság kinevezési névsort állít össze, mely legfeljebb a három, legjobb 

pontértéket elért jelöltet tartalmazza, számszerűsítve megállapított eredményekkel, melyet a Községi 

Közigazgatási Hivatalhoz nyújtanak be.  Ugyanakkor megküldik a választási eljárásról készült 

jegyzőkönyvet is.  

 Amennyiben két vagy több jelölt azonos pontszámot szerezne, úgyhogy lehetetlen lenne a három 

legjobb pontszámot elnyert jelöltet tartalmazó névsor összeállítása, a bizottság további írásbeli ellenőrzést 

rendel el, az azonos pontszámot elért jelöltek részére, további öt, előre előkészített kérdéssel. 
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VII 

A jelentkezések benyújtásának határideje 

 

A jelentkezések benyújtásának határideje a nyilvános pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében való megjelenésétől számított 30 napig tart, amely a pályázat közzétételét követő naptól 

számítódik.  

A jelentkezéseket, a mellékelt iratanyaggal, nyomtatott formában, a Topolya község által alapított 

közvállalatok igazgatóinak kinevezésével megbízott bizottság részére, 24 300 Topolya, Tito marsall u. 30. 

sz. alá küldhetik.  

 A késve érkező, érthetetlen és hiányos melléklendő iratanyaggal benyújtott jelentkezéseket a 

bizottság elveti, mely döntés ellen külön fellebbezésnek helye nincs.   

Kapcsolattartással megbízott személy: további tájékoztatásért folyamodhatnak Szedlár Péterhez, a 

024/715-899 telefonszámon, peter.sedlar@btopola.org.rs.  

 

VIII 

Közzététel 

 

E határozat megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, az újvidéki Dnevnik 

napilapban és az újvidéki Magyar Szó napilapban, valamint a www.btopola.org.rs honlapon, azzal, hogy a 

jelentkezések benyújtására szabott határidő a Szerb Köztáraság Hivatalos Közlönyében való megjelenés 

napjától számítandó.  

 

IX 

 

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenéstől számított nyolcadik napon lép 

életbe.  

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Szám: 111-7/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

83. 

A köztulajdonról szóló Törvény 27. szakasza 10. bekezdése és 29. szakasza 3. bekezdése (az SzK 

Hivatalos Közlönye 2011/72, 2013/88, 2014/105, 2016/104-műs. törv., 2016/108, 2017/113, 2018/95 és 

2020/153. számok), Topolya község Statútuma 47. szakasza 1. bekezdése 36) pontja (Topolya Község 

Hivatalos Lapja 2019/5. szám), valamint Topolya község köztulajdonába tartozó vagyontárgyak 

beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló Határozat 10. szakasza 1. 

bekezdése, összefüggésben a 2. szakasz 1. bekezdésével  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) 

alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2021. május 20-i ülésén meghozza az alábbi: 

 

HATÁROZATOT 

Topolya község közvagyonába történő ingatlanszerzésről tehermentes jogügylet (ajándék) útján 

 
 

1. szakasz 

 

Jóváhagyjuk Topolya község közvagyonába történő ingatlanszerzést tehermentes jogügylet 

(ajándék) útján, út, járda, valamint csapadékvíz elvezetésére szolgáló szennyvízcsatorna kísérő 

létesítményekkel kiépítése céljából a topolyai Nušićeva utcában.  
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2. szakasz 

 

Topolya község köztulajdonába történő beszerzés tárgya ingatlan, az alábbiak szerint:  

 

- 7664/2 számú kataszteri telek, 7732. számú Topolya - város k.k. ingatlanlapjába bejegyezve, 

Tito marsall utca, egyéb természetesen terméketlen földterület, 363 m
2
 területen, városi építési 

terület, a TSC Labdarúgóklub 1/1 magántulajdonában. 

- 7664/3 számú kataszteri telek, 7732. számú Topolya - város k.k. ingatlanlapjába bejegyezve, 

Tito marsall utca, egyéb természetesen terméketlen földterület, 25 m
2
 területen, városi építési 

terület, a TSC Labdarúgóklub 1/1 magántulajdonában. 

 

3. szakasz 

 

Az e határozat 2. szakaszában említett ingatlan ingyenes jogügylet (ajándék) útján történő, Topolya 

község köztulajdonába való megszerzéséről szóló szerződést a község nevében a Községi elnök köti meg, 

miután előzetesen kikérte a Községi Vagyonjogi ügyész véleményét. 

  

4. szakasz 

 

A jelen Határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 

napon lép hatályba.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 464-30/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

84. 

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény 7. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 2006/62., 2011/47., 2012/93., 2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – 

összehangolt dinárösszeg, 2015/95. – összehangolt dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt 

dinárösszeg, 2016/104. – másik törvény, 2017/96. – összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt 

dinárösszeg, 2018/95. – másik törvény, 2019/86. – összehangolt dinárösszeg és 2020/126. – összehangolt 

dinárösszeg szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 1. bekezdése 3) pontja (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. május 20-i ülésén 

meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

A MEGHATÁROZOTT EREDETI HELYI KÖZBEVÉTELEK EGY RÉSZÉNEK FIZETÉSE 

ALÓLI MENTESÍTÉSRŐL A COVID19 FERTŐZŐ BETEGSÉG KÖVETKEZMÉNYEINEK 

ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

1. szakasz 

 

 Azokat a jogi személyeket és vállalkozókat, melyeknek a Szerb Köztársaság Kormányának 

intézkedései értelmében, a COVID19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó 

intézkedésekről szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 

1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21 és 34/21 szám), a COVID19 fertőző betegség jelenléte miatti kedvezőtlen 

járványügyi helyzet ideje alatti munkaidőről szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 22/2021, 

23/2021 és 25/2021 szám) és a COVID19 fertőző betegség jelenléte miatti kedvezőtlen járványügyi helyzet 

ideje alatti munkaidőről és helybeli korlátozásokról szóló rendelettel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 33/21 

szám) összhangban, tiltott vagy korlátozott volt a tevékenységvégzés, mentesítjük a helyi közbevételek 

fizetése alól, az alábbiak szerint: 

 1) A kerthelyiségek, kioszkok és egyéb montázsépületek felállítása esetében a közterület üzleti és 
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egyéb célokra való használatának díja, a 2021. 01. 01. és 2021. 12. 31. közötti időszakban, a díj 50%-nak 

mértékében; 

 2) A cégtábla üzlethelyiségre történő kihelyezése utáni kommunális illeték az idegenforgalmi, 

vendéglátó-ipari és kereskedelmi kis- és mikro jogi személyek és vállalkozások, valamint a Topolya 

településen és a Topolya község területén lévő többi településen lévő üzleti egységeik számára, a 2021. 01. 

01. és 2021. 12. 31. közötti időszakban, az illeték 50%-nak mértékében. 

 

2. szakasz 

 

 A jelen határozat 1. szakaszában foglalt helyi közbevételek összegeit a Közbevételeket Megállapító 

és Megfizettető Osztály végzései határozzák meg, melyeket a 2021-es évre hoz.  

 

3. szakasz 

 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 

hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 434-36/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület  

elnöke 

 

 

85. 

A Közvállalatokról szóló Törvény 6. és 10. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 2016/15 és 

2019/88. számok), Topolya község Statútuma 47. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2019/5. 

szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. május 20-i ülésén meghozta az alábbi 

  

HATÁROZATOT 

a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alaptőkéjének csökkentéséről 

  

1. szakasz 

 

Csökkentjük 22.889.807,31 dináros összegben a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató 

Közvállalat alaptőkéjét. 

Az e szakasz 1. bekezdésében említett összeg az alapító, Topolya község  bejegyzett, nem pénzbeli 

hozzájárulását jelenti, amelyet a részvénytársaság alapítása során tételekbe bevontak.  

A topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alaptőkéjének összértéke az alaptőke nem 

pénzbeli részének csökkentése után 100,000,00 dinár (bejegyzett és befizetett pénztőke) .  

 

2. szakasz 

 

Az alapító köteles összehangolni az V. pontot A KÖZVÁLLALATOK VAGYON Alaptőke és a 

Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alaptói határozatának összhangba hozataláról szóló 

határozat 16. szakaszát e határozat 1. szakaszával.  

  

3. szakasz 

 

            Kötelezzük a Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalatot, hogy e határozat 

elfogadásának napjától számított 15 napon belül vegye nyilvántartásba az alaptőke nem pénzbeli 

formájában történő csökkentését a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél.  
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4. szakasz 

 

A jelen Határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

                                        

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                              

Topolya község                                                          

Topolya Községi Képviselő-testülete 

Szám: 023-18/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya            

 

 

Saša Srdić, s.k.  

a Községi Képviselő-testület  

elnöke 

 

 

86. 

A közvállalatokról szóló törvény 6. és 10. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/15. és 

2019/88. szám) és Topolya község Statútumának 47. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. 

szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. május 20-i ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T   

a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alapítói határozatának összhangba 

hozataláról szóló határozat módosításáról 

 

 

1. szakasz 

 

 E határozattal módosítjuk a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alapítói 

határozatának összhangba hozataláról szóló, 023-19/2018-V számú határozatot (a továbbiakban: 

határozat), melyet Topolya Községi Képviselő-testülete hozott meg 2018. 05. 17-i ülésén (Topolya Község 

Hivatalos Lapja, 2018/11., 2018/12. – helyesb. és 2018/14. szám).  

 

2. szakasz 

 

 A 16. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A Közvállalat alaptőkéjét az alábbiak képezik: 

Bejegyzett tőke  

- pénzeszközök 100.000,00 (betűkkel: százezer dinár) összértékben.  

Befizetett tőke   

- pénzeszközök 100.000,00 (betűkkel: százezer dinár) összértékben.” 

 

3. szakasz 

 

 E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 

hatályba.  

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Topolya Község 

Topolya Községi Képviselő-testülete 

Szám: 023-19/2021-V  

Kelt: 2021. 05. 20-án  

Topolya  

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
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87. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (A Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 

2018/47. szám), A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény 22. szakasza (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2006/62., 2011/47., 2012/93., 2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – összehangolt 

dinárösszeg, 2015/95. – összehangolt dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt dinárösszeg, 

2016/104. – másik törvény, 2017/96. – összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt dinárösszeg, 

2018/95. – másik törvény, 2019/86. – összehangolt dinárösszeg és 2020/126. – összehangolt dinárösszeg 

szám) és Topolya község Statútuma 29. szakaszának 1. bekezdése és 47. szakaszának 8. pontja (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2021. május 20-án 

tartott ülésén megállapította az alábbi   
 

 

HATÁROZATI JAVASLATOT  

A PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  

A 2021. 07. 01. ÉS 2031. 06. 30. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
 

 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Pannónia 

Helyi Közösségben a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot vezetünk be a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 

30. közötti időszakra vonatkozóan. 
 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Pannónia Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi járulék pénzben fizetendő. 
 

4. szakasz 
 

 A helyi járulékot 45.000.000,00 dinár összértékben (a 2020. évi árak alapján), a Pannónia Helyi 

Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be.  

 
5. szakasz 

 

A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 

irányozzuk elő: 
 

- Az úthálózat újjáépítése és fenntartása………………………… 15%.......... 6.750.000,00 din. 

- A közérdekű épületek fenntartása…………………………....... 15%.......... 6.750.000,00 din. 

- Közvilágítás – fenntartás………………………………………..  10%.......... 4.500.000,00 din. 

- Villamosenergia-költségek (világítás)....……………………….. 15%.......... 6.750.000,00 din. 

- Sport- és művelődésfejlesztés…………………………………... 6%............ 2.700.000,00 din. 

- Civil szervezetek támogatása………………………………....... 4%............ 1.800.000,00 din. 

- Sürgős intézkedések – segítség elemi csapások esetén……....... 3%............ 1.350.000,00 din. 

- Az illegális hulladéklerakók rendezése……………………........ 5%............ 2.250.000,00 din. 

- A helyi járulék programjának megvalósítása és a helyi közösség 

működése……………………………………………………….. 27%.......... 12.150.000,00 din. 
 

A programban előirányzott minden, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek beérkezési 

arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 
 

6. szakasz 
 

 A helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik Pannónia Helyi Közösség területén állandó 

lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül az említett helyi közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt 

megvalósító, illetve e helyi közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, amennyiben a 

helyi járulék javít az ingatlan használati feltételein. 
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7. szakasz 
 

 Az adóköteles személyek a helyi járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. 

szakaszában említett rendeltetésekre, mégpedig: 

- 2%-ot a nettó keresetből, illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 

jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogokból és műszaki 

fejlesztésekből származó jövedelemből, 

- 4%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 

- hektáronkénti 20 kg gabona a művelhető föld után, a földtulajdonosok esetében, mégpedig az 

Ingatlan-nyilvántartási Szolgálat adatai alapján. 

Az árat a merkantilis búzának az előző év utolsó három hónapjában az újvidéki terméktőzsdén 

meghatározott átlagára alapján kell megállapítani. Amennyiben az említett módon nem határozták 

meg az árat, azt a Községi Tanács állapítja meg Topolya község területére. 

- 1%-ot a belföldön és külföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben az illető nyugdíjas 

önszántából aláírja a nyilatkozatot.  
 

8. szakasz 
 

 A helyi járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a 

kamatok felszámítására, s a jelen határozatban külön nem szabályozott, egyéb esetekre az adótörvény 

adózási eljárást és adóadminisztrációt szabályzó rendelkezései alkalmazandók. 
 

9. szakasz 
 

 Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget a helyi járulék időbeni befizetésének, 

kényszerbehajtást indítanak. A kényszerbehajtást illető kamatokra, költségekre és az önkéntes járulék 

megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló előírások érvényesek. 

 A helyi járulék megállapításának és behajtásának eljárását Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya végzi. 

 

10. szakasz 
 

 A helyi járuléknak előirányzott pénzeszközöket a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma 

Államkincstára szabadkai fiókintézete topolyai kirendeltségének előírt beszedési számlájára kell befizetni. 

A helyi járulék elszámolásának, behajtásának és befizetésének felügyeletét Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya végzi. 

 A helyi járulék összegének nyilvántartását az előírások szerint kell vezetni. 
 

11. szakasz 
 

 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és 
vagyonra. 
 

12. szakasz 
 

 A helyi járulékból származó eszközöket a Helyi Közösség Tanácsa által meghozott, éves pénzügyi 
terv alapján használják fel. 
 

13. szakasz 
 

 A helyi járulék felhasználására irányuló pénzügyi terv és program végrehajtásának elrendelője a 
Helyi Közösség Tanácsának elnöke és elnökhelyettese. 
 

14. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente írásos jelentést készíteni a helyi járulék felhasználásáról, 
a polgárok gyűlése számára. 
 

15. szakasz 
 

 A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 
Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett 
program szerint. 
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16. szakasz 
 

 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról szóló törvény (A 

Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény 

és 2018/47. szám) és A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

2006/62., 2011/47., 2012/93., 2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – összehangolt dinárösszeg, 

2015/95. – összehangolt dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt dinárösszeg, 2016/104. – másik 

törvény, 2017/96. – összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt dinárösszeg, 2018/95. – másik 

törvény és 2019/86. – összehangolt dinárösszeg szám) rendelkezései alkalmazandók.  
 

17. szakasz 
 

 A Pannónia Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. közötti időszakra kivetett 

helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a választójoggal rendelkező, Pannónia Helyi Közösség 

területén lakhellyel vagy ingatlan vagyonnal rendelkező polgárok, amennyiben a helyi járulék javít az 

ingatlan használati feltételein, népszavazás útján hozzák meg, mely szavazást 2021. 06. 12-től 2021. 06. 

20-ig tartják meg, az alábbi módon:  

 

- 2021. 06. 14-étől 2021. 06. 18-ig 8.00 és 14.00 óra között a helyi közösség épületében Pannónián 

(munkanapok) és 

- 2021. 06. 12-én, 2021. 06. 13-án, 2021. 06. 19-én és 2021. 06. 20-án 8.00 és 19.00 óra között a 

helyi közösség épületében Pannónián (hétvége). 
 

18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-22/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya  

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

88. 

A népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény 10. szakaszának 2. bekezdése (A Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/48. és 98/11. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 

szakaszának 7. pontja (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 

2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakasza 1. bekezdésének 

8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 

2021. május 20-án tartott ülésén meghozza az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁRÓL 

PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE 

 

1. szakasz 

 

 Népszavazást írunk ki Pannónia Helyi Közösség területére, hogy a polgárok véleményt 

nyilváníthassanak a Pannónia Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. közötti időszakra 

kivetett helyi járulék bevezetéséről szóló határozati javaslatról.  

 A népszavazást 2021. június 12-e és 2021. június 20-a között tartjuk, munkanapokon 8.00 és 14.00 

óra között, szombaton és vasárnap pedig 8.00 és 19.00 óra között Pannónia Helyi Közösség épületében, a 

Charles de Gaulle utca sz.n. alatt. 
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2. szakasz 

 

 A népszavazást lefolytató szervek: a Népszavazást Lefolytató Bizottság (a továbbiakban: 

Bizottság) és a szavazatszedő bizottság. 

 A Bizottságot a Községi Képviselő-testület alakítja külön végzésben. 

 

3. szakasz 

 

 A jelen határozat 2. szakaszában foglalt Bizottság feladata az alábbi teendők elvégzése: 

- megalakítja a szavazatszedő bizottságot, 

- gondoskodik a népszavazás lefolytatásának törvényességéről, 

- gondoskodik a népszavazás lefolytatásához szükség anyag biztosításáról, 

- előírja a népszavazás lefolytatásához szükséges űrlapokat, 

- megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményeit, 

- jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testületnek a népszavazás lefolytatásáról, 

- egyéb teendőket is ellát a törvénnyel és e határozattal összhangban. 

 

4. szakasz 

 

 A szavazatszedő bizottság irányítja a szavazást a szavazóhelyen, biztosítja a szavazás 

szabályosságát és titkosságát, valamint megállapítja a szavazás eredményeit a szavazóhelyen, a Bizottság 

utasításaival összhangban.  

 

5. szakasz 

 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 

hatályba.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 014-1/2021-II-1 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

89. 

A népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény 13. szakasza (A Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 94/48. és 98/11. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 8. pontja 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2021. 

május 20-án tartott ülésén meghozza az alábbi 

 

VÉGZÉST 

A PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  

A 2021. 07. 01. ÉS 2031. 06. 30. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL VALÓ VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS CÉLJÁBÓL 

SZERVEZETT NÉPSZAVAZÁST LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 

I. 

 

 Megalakítjuk a Pannónia Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. közötti 

időszakra kivetett helyi járulék bevezetéséről való véleménynyilvánítás céljából szervezett Népszavazást 

Lefolytató Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 
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II. 

 

 A Bizottságba az alábbi személyeket nevezzük ki: 

- elnöknek: Milojka Sabo, Pannónia, Slobodan Penezić utca 6., 

- tagnak: Tanja Damjanović, Szurkos, Lenin utca 14., 

- tagnak: Alisa Parak, Pannónia, Testvériség-egység utca 4. 

 

III. 

 

 A Bizottság feladata az alábbi teendők elvégzése: 

- megalakítja a szavazatszedő bizottságot, 

- gondoskodik a népszavazás lefolytatásának törvényességéről, 

- gondoskodik a népszavazás lefolytatásához szükség anyag biztosításáról, 

- előírja a népszavazás lefolytatásához szükséges űrlapokat, 

- megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményeit, 

- jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testületnek a népszavazás lefolytatásáról, 

- egyéb teendőket is ellát a törvénnyel és e határozattal összhangban. 

 

IV.  

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-38/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

90. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (A Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 

2018/47. szám), A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény 22. szakasza (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2006/62., 2011/47., 2012/93., 2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – összehangolt 

dinárösszeg, 2015/95. – összehangolt dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt dinárösszeg, 

2016/104. – másik törvény, 2017/96. – összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt dinárösszeg, 

2018/95. – másik törvény, 2019/86. – összehangolt dinárösszeg és 2020/126. – összehangolt dinárösszeg 

szám) és Topolya község Statútuma 29. szakaszának 1. bekezdése és 47. szakaszának 8. pontja (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2021. május 20-án 

tartott ülésén megállapította az alábbi   

 
 

HATÁROZATI JAVASLATOT  

A KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  

A 2021. 07. 01. ÉS 2031. 06. 30. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
 

 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Krivaja 

Helyi Közösségben a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot vezetünk be a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 

30. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Krivaja Helyi Közösség területére vezetjük be. 
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3. szakasz 
 

 A helyi járulék pénzben fizetendő. 

 

4. szakasz 
 

 A helyi járulékot 14.000.000,00 dinár összértékben (a 2020. évi árak alapján), a Krivaja Helyi 

Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be.  

 
5. szakasz 

 

A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 

irányozzuk elő: 

 

- Az úthálózat újjáépítési és fenntartási projektjei……………………. 40% (5.600.000,00) din. 

- Villamosenergia-fenntartási projektek a közvilágításra……………... 10% (1.400.000,00) din. 

- Vízvezeték-hálózati projektek és 3 kút működése…………………... 10% (1.400.000,00) din. 

- A zöldfelületek fenntartási projektjei és öko-konténerek beszerzése 5% (700.000,00) din. 

- A játszóterek felszerelésének projektjei……………………………... 5% (700.000,00) din. 

- A közérdekű épületek és objektumok fenntartásának projektjei....... 10% (1.400.000,00) din. 

- Sürgős intézkedések – segítség elemi csapások esetén……....... 10% (1.400.000,00) din. 

- Az illegális hulladéklerakók rendezése……………………........ 5%. 2.250.000,00 din. 

- A helyi járulék programjának megvalósítása és a helyi közösség 

működése……………………………………………………….. 10% (1.400.000,00) din. 
 

A programban előirányzott minden, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek beérkezési 

arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 

 

6. szakasz 
 

 A helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik Krivaja Helyi Közösség területén állandó 

lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül a Krivaja Helyi Közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt 

megvalósító, illetve a Krivaja Helyi Közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, 

amennyiben a helyi járulék javít az ingatlan használati feltételein. 
 

7. szakasz 
 

 Az adóköteles személyek a helyi járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. 

szakaszában említett rendeltetésekre, mégpedig: 

- 2%-ot a nettó keresetből, illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 

jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogokból és műszaki 

fejlesztésekből származó jövedelemből, 

- 4%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 

- hektáronkénti 20 kg gabona a művelhető föld után, a földtulajdonosok esetében, mégpedig az 

Ingatlan-nyilvántartási Szolgálat adatai alapján. 

Az árat a merkantilis búzának az előző év utolsó három hónapjában az újvidéki terméktőzsdén 

meghatározott átlagára alapján kell megállapítani. Amennyiben az említett módon nem határozták 

meg az árat, azt a Községi Tanács állapítja meg Topolya község területére. 

- 1%-ot a belföldön és külföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben az illető nyugdíjas 

önszántából aláírja a nyilatkozatot.  
 

8. szakasz 

 

 A helyi járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a 

kamatok felszámítására, s a jelen határozatban külön nem szabályozott, egyéb esetekre az adótörvény 

adózási eljárást és adóadminisztrációt szabályzó rendelkezései alkalmazandók. 
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9. szakasz 
 

 Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget a helyi járulék időbeni befizetésének, 

kényszerbehajtást indítanak. A kényszerbehajtást illető kamatokra, költségekre és az önkéntes járulék 

megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló előírások érvényesek. 

 A helyi járulék megállapításának és behajtásának eljárását Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya végzi. 

 

10. szakasz 
 

 A helyi járuléknak előirányzott pénzeszközöket a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma 

Államkincstára szabadkai fiókintézete topolyai kirendeltségének előírt beszedési számlájára kell befizetni. 

A helyi járulék elszámolásának, behajtásának és befizetésének felügyeletét Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya végzi. 

 A helyi járulék összegének nyilvántartását az előírások szerint kell vezetni. 
 

11. szakasz 
 

 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és 

vagyonra. 
 

12. szakasz 
 

 A helyi járulékból származó eszközöket a Helyi Közösség Tanácsa által meghozott, éves pénzügyi 

terv alapján használják fel. 
 

13. szakasz 
 

 A helyi járulék felhasználására irányuló pénzügyi terv és program végrehajtásának elrendelője a 

Helyi Közösség Tanácsának elnöke és elnökhelyettese. 
 

14. szakasz 
 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente írásos jelentést készíteni a helyi járulék felhasználásáról, 

a polgárok gyűlése számára. 
 

15. szakasz 
 

 A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 

Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett 

program szerint. 
 

16. szakasz 
 

 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról szóló törvény (A 

Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény 

és 2018/47. szám) és A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

2006/62., 2011/47., 2012/93., 2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – összehangolt dinárösszeg, 

2015/95. – összehangolt dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt dinárösszeg, 2016/104. – másik 

törvény, 2017/96. – összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt dinárösszeg, 2018/95. – másik 

törvény és 2019/86. – összehangolt dinárösszeg szám) rendelkezései alkalmazandók.  
 

17. szakasz 
 

 A Krivaja Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. közötti időszakra kivetett 

helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a választójoggal rendelkező, Krivaja Helyi Közösség területén 

lakhellyel vagy ingatlan vagyonnal rendelkező polgárok, a helyi járulék pedig javít az ingatlan használati 

feltételein, népszavazás útján hozzák meg, mely szavazást 2021. 06. 12-től 2021. 06. 20-ig tartják meg, az 

alábbi módon:  

 

- 2021. 06. 14-étől 2021. 06. 18-ig 8.00 és 14.00 óra között Krivaja Helyi Közösség épületében 

(munkanapok) és 
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- 2021. 06. 12-én, 2021. 06. 13-án, 2021. 06. 19-én és 2021. 06. 20-án 8.00 és 19.00 óra között 

Krivaja Helyi Közösség épületében (hétvége). 
 

18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 016-23/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya  

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

91. 

A népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény 10. szakaszának 2. bekezdése (A Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/48. és 98/11. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 

szakaszának 7. pontja (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 

2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakasza 1. bekezdésének 

8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 

2021. május 20-án tartott ülésén meghozza az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁRÓL 

KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE 

 

1. szakasz 

 

 Népszavazást írunk ki Krivaja Helyi Közösség területére, hogy a polgárok véleményt 

nyilváníthassanak a Krivaja Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. közötti időszakra 

kivetett helyi járulék bevezetéséről szóló határozati javaslatról.  

 A népszavazást 2021. június 12-e és 2021. június 20-a között tartjuk, munkanapokon 8.00 és 14.00 

óra között, szombaton és vasárnap pedig 8.00 és 19.00 óra között Krivaja Helyi Közösség épületében, a 

Vuk Karadžić utca 14. sz. alatt. 
 

2. szakasz 
 

 A népszavazást lefolytató szervek: a Népszavazást Lefolytató Bizottság (a továbbiakban: 

Bizottság) és a szavazatszedő bizottság. 

 A Bizottságot a Községi Képviselő-testület alakítja külön végzésben. 

 

3. szakasz 
 

 A jelen határozat 2. szakaszában foglalt Bizottság feladata az alábbi teendők elvégzése: 

6. megalakítja a szavazatszedő bizottságot, 

7. gondoskodik a népszavazás lefolytatásának törvényességéről, 

8. gondoskodik a népszavazás lefolytatásához szükség anyag biztosításáról, 

9. előírja a népszavazás lefolytatásához szükséges űrlapokat, 

10. megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményeit, 

11. jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testületnek a népszavazás lefolytatásáról, 

12. egyéb teendőket is ellát a törvénnyel és e határozattal összhangban. 
 

4. szakasz 
 

 A szavazatszedő bizottság irányítja a szavazást a szavazóhelyen, biztosítja a szavazás 

szabályosságát és titkosságát, valamint megállapítja a szavazás eredményeit a szavazóhelyen, a Bizottság 

utasításaival összhangban.  



Број 11. 20.05.2021. СТРАНА   268. OLDAL 2021.05.20. 11. szám 

 
 

 

 

5. szakasz 

 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 

hatályba.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám:014-2/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

92. 

A népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény 13. szakasza (A Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 94/48. és 98/11. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 8. pontja 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a 2021. 

május 20-án tartott ülésén meghozza az alábbi 

 

VÉGZÉST 

A KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  

A 2021. 07. 01. ÉS 2031. 06. 30. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL VALÓ VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS CÉLJÁBÓL 

SZERVEZETT NÉPSZAVAZÁST LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 

I. 
 

 Megalakítjuk a Krivaja Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. közötti időszakra 

kivetett helyi járulék bevezetéséről való véleménynyilvánítás céljából szervezett Népszavazást Lefolytató 

Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 
 

II. 
 

 A Bizottságba az alábbi személyeket nevezzük ki: 

- elnöknek: Ivanka Vlaisavlјević, Krivaja, Vuk Karadžić utca 5., 

- tagnak: Jelena Didanović, Krivaja, Vuk Karadžić utca 1., 

- tagnak: Svetlana Uzelac, Krivaja, Branko Radičević utca 5. 
 

III. 
 

 A Bizottság feladata az alábbi teendők elvégzése: 

13. megalakítja a szavazatszedő bizottságot, 

14. gondoskodik a népszavazás lefolytatásának törvényességéről, 

15. gondoskodik a népszavazás lefolytatásához szükség anyag biztosításáról, 

16. előírja a népszavazás lefolytatásához szükséges űrlapokat, 

17. megállapítja és kihirdeti a népszavazás eredményeit, 

18. jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testületnek a népszavazás lefolytatásáról, 

19. egyéb teendőket is ellát a törvénnyel és e határozattal összhangban. 

 

IV.  
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-39/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
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93. 

A közvállalatokról szóló törvény 59. és 74. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) 

és Topolya község Statútuma 21. szakasza és 47. szakaszának 6. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 

2019/5. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. május 20-i ülésén meghozta az alábbi: 

 

VÉGZÉST 

 

VÉGZÉST A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE ELSŐ 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

 

I 

 

 Ezennel jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2021. évi működési tervének első módosítását, melyet a társaság Közgyűlése hozott 

meg 2021. 04. 22-i ülésén, VIII/2021-10 szám alatt.  

 

II 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 023-14/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

94. 

A gazdasági társaságokról szóló Törvény 199. szakasza 8SzK Hivatalos Közlönye, 2011/36, 

2011/99, 2014/84- más. törv., 2015/5, 2018/44, 2018/95 és 2019/91. számok), Topolya község Statútuma 

47. szakasza 10) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám), valamint az AQUA TOP DOO 

Topolya megalapításáról szóló, 2021/1 számú, 2021.05.10-i keltezésű Határozat 10. szakaszával 

összhangban, Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. május 20-i ülésén meghozta az alábbi 

 

VÉGZÉST 

 

az „AQUA TOP” DOO Za razvoj turizma Bačka Topola АQUA TOP Turizmusfejlesztési 

Kft. Topolya közgyűlésének kinevezéséről 

 

I 

 

Kinevezzük az „AQUA TOP“ DOO Za razvoj turizma Bačka Topola АQUA TOP 

Turizmusfejlesztési Kft. Topolya közgyűlését, amely Topolya Község társaságának tagjának három 

képviselőjéből áll, név szerint: 

 

1. Tölgyesi Huba, okleveles turizmus menedzser - mesterfokozat, Topolya, Petar Kočić u. 59. sz.; 

 

2. Szuromi Krisztián, okleveles mezőgazdasági mérnök, Corvin Mátyás u. 33. sz.; 

  

3. Nataša Čagalj, mesterfokozatú nyelv és irodalom professzor, Topolya, Bácspalánka u. 35. sz.  
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II 

A Társaság tagságának képviselőit 4 éves időtartamra nevezik ki, 2021. 05. 20-i hatállyal. 

 

III 

A Társaság közgyűlése: 

1) meghozza az alapító okirat módosításait; 

2) meghozza a Társaság éves üzleti tervét; 

3) meghozza a hosszútávú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terveket és felel azok végrehajtásáért; 

4) elfogadja az éves üzleti terv megvalósulási fokáról szóló jelentést; 

5) elfogadja a tervezett és végrehajtott tevékenységek összehangoltságáról szóló negyedéves jelentéseket; 

6) elfogadja a pénzügyi jelentéseket és a könyvvizsgálói jelentéseket, ha a könyvvizsgálat tárgyát pénzügyi 

jelentések képezik, 

7) felügyeletet gyakorol az igazgató munkája felett és elfogadja az igazgató jelentéseit; 

8) dönt a társaság alapítói tőkéjének növeléséről és csökkentéséről, valamint az értékpapírok 

kibocsátásáról; 

9) dönt a nyereség elosztásáról és a veszteségek fedezésnek módjáról, beleértve a nyereségrészesedési 

jogmegszerzése és a nyereségrészesedés kifizetése napjának kijelölését, illetve a nyereségnek a társaság 

fejlesztésébe történő beruházásáról, 

10) kinevezi és felmenti az igazgatót és meghatározza munkabérét illetve a bér megállapításának elveit; 

11) kinevezi a könyvvizsgálót és meghatározza annak munkadíját; 

12) dönt a felszámolási eljárás megindításáról, és arról, hogy a társaság indítványozzon csődeljárást; 

13) kinevezi a felszámolóbiztost és elfogadta a felszámolási mérlegeket és a felszámolóbiztos jelentéseit; 

14) dönt a saját részesedéseit illetően; 

15) dönt a társaság tagjainak további befizetésekre és azok visszatérítésére vonatkozó kötelezettségeit 

illetően; 

16) dönt a részesedés visszavonásáról és megszüntetéséről; 

17) cégjegyzési jogot ad; 

18) dönt az eljárás megindításáról és a társaság képviseletére való felhatalmazásról cégjegyzésre 

jogosultszeméllyel vagy az igazgatóval folytatott perben; 

19) dönt az eljárás megindításáról és a társaság képviseletére való felhatalmazásról a társaság tagja elleni 

perben; 

20) jóváhagyja az új tag belépéséről szóló szerződést és részesedés harmadik személyre való átruházását a 

törvénnyel összhangban; 

21) dönt az átalakulásokról cégforma váltásokról; 

22) jóváhagyást ad azokban a jogügyletekben, amelyekben személyes érdek áll fenn, a Gazdasági 

társaságokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban 

23) jóváhagyást ad a nagy értékű vagyon megszerzésére, eladására, bérbeadására, elzálogosítására vagy az 

afölötti rendelkezésre a Gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban; 

24) dönt a kirendeltségek kialakításáról; 

25) dönt a társaság pénzeszközeivel való rendelkezésre való felhatalmazásról; 

26) dönt a kölcsönszerződés megkötéséről; 

27) meghozza ügyrendi szabályzatát; 

28) egyéb teendőket is ellát és egyéb kérdésekben is dönt a törvénnyel és a jelen határozattal összhangban; 
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IV 

 

A jelen Végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 023-20/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 
 

 

95. 

A közvállalatokról szóló törvény 21. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 

és 2019/88. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101 - másik törvény és 2018/47. szám), Topolya 

község statútuma 47. szakaszának 12. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5 szám), valamint A 

topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alapítói határozatának összhangba hozataláról szóló 

határozat 43. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2018/11. és 2018/14. szám) alapján Topolya 

község képviselő-testülete a 2021. május 20-i ülésén meghozta az alábbi 

 

VÉGZÉST 

A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 

I 

Ezennel felmentjük Zolcer Ildikó, okl. közgazdász, Topolya, Krivaja u. 12 alatti lakost, a topolyai 

Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat felügyelőbizottságának tagságából, mert benyújtotta 

lemondását.  

II 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-40/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
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96. 

A közvállalatokról szóló törvény 17. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. 

és 2019/88. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101 - másik törvény és 2018/47. szám), Topolya 

község statútuma 47. szakaszának 12. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5 szám), valamint A 

topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat alapítói határozatának összhangba hozataláról szóló 

határozat 39. szakasza 2. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2018/11. és 2018/14. szám) alapján 

Topolya község képviselő-testülete a 2021. május 20-i ülésén meghozta az alábbi 

VÉGZÉST 

 A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I 

 Ezennel kinevezzük Sušić Nataša, okleveles közgazdász, Pannónia, Nagy József utca 1. sz. alatti 

lakost, a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat felügyelőbizottsági tagjává, az 

alkalmazottak sorából, 2021. 05. 21-i hatállyal, a Felügyelőbizottság jelenlegi összetétele kinevezési 

idejének lejártáig. 

II 

 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-41/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

97. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 

2007/129., 2014/83 - más. törv., 2016/101- más. törv. és 2018/47. szám) és Topolya község Statútuma 47. 

szakaszának 69. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám), valamint  A Szabadkai 

Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló egységes keretbe foglalt szerződés 13. szakasza 

alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2021. május 20-i ülésén meghozta az alábbi  

 
 

VÉGZÉST 
 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE TOPOLYA KÖZSÉGBELI 

KÉPVISELŐJÉNEK ÉS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 

 

I 

 

 Ezennel felmentjük a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság Közgyűlése Topolya községbeli képviselőjét és helyettes képviselőjét, megbízatási 

idejük lejárta miatt, mégpedig név szerint: 
 
 

 1. Szabolcski Szabolcs, okleveles közgazdász, Pacsér, Makai u. 17. sz. alatti lakost - képviselő, 

valamint 

 2. Milan Ardalić, mezőgazdasági mérnök, Topolya, Zsáki József u. 30. sz. alatti lakost - a 

képviselő helyettese. 
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II 

 

 A jelen végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 
TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-42/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

98. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 

2007/129., 2014/83 - más. törv., 2016/101- más. törv. és 2018/47. szám) és Topolya község Statútuma 47. 

szakaszának 69. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám), valamint  A Szabadkai 

Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló egységes keretbe foglalt, 2020.03.23-i keltezésű 

szerződés 13. szakasza alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2021. május 20-i ülésén 

meghozta az alábbi  

 
  

VÉGZÉST 
 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK TOPOLYA KÖZSÉGBELI 

KÉPVISELŐJÉNEK ÉS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I 
 

 Ezennel kinevezzük a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság Közgyűlésének Topolya községbeli képviselőjét és helyettes képviselőjét, 4 éves 

megbízatási időre, 2021. 05. 21-i hatállyal, mégpedig név szerint: 
 

 1. Szabolcski Szabolcs, okleveles közgazdász, Pacsér, Makai u. 17. sz. alatti lakost - képviselőnek, 

valamint 

 2. Đurđica Plećaš Ivezić, okleveles közgazdász, Topolya, Csantavéri út 153. sz. alatti lakost - a 

képviselő helyettesének. 

 

II 
 

 A jelen végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-43/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 
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99. 

A közvállalatokról szóló törvény 34. szakaszának 2. bekezdése és 53. szakaszának 2. bekezdése 

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/15. és 2019/88. szám), a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 

megalapításáról szóló szerződés 18. szakaszának 4. bekezdése és Topolya község Statútuma 47. 

szakaszának 12. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi 

Képviselő-testülete 2021. május 20-i ülésén meghozta az alábbi  

 
 

VÉGZÉST 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG IGAZGATÓJÁT KINEVEZŐ BIZOTTSÁG 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

 A társaság topolyai és kishegyesi tagjának képviselőjeként kinevezzük Kislinder Gábor 

közgazdasági technikust, Topolya, Szép utca 12. szám alatti lakost a Szabadkai Regionális Hulladéktároló 

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatóját kinevező bizottság tagjává, három (3) 

éves megbízatási időszakra.  

 

II. 
 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-44/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya  

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület 

elnöke 

 

 

100. 

A közvállalatokról szóló törvény 31. és 34. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/15. és 

2019/88. szám), Topolya község Statútuma 47. szakaszának 12. bekezdése (Topolya község Hivatalos 

Lapja, 2019/5. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. május 20-i ülésén meghozta az 

alábbi 

VÉGZÉST 
A TOPOLYA KÖZSÉG ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZVÁLLALATOK IGAZGATÓINAK 

KINEVEZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

I 

 A Topolya község által alapított közvállalatok igazgatóinak kinevezésével foglalkozó bizottság 

megalakításáról szóló végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/6. szám) II. pontjában az 1. és a 2. 

pont az alábbiak szerint módosul:  

1. Mák Árpád, okl. jogász, Topolya, Rózsa u. 25. - elnök 

2. Suzana Nešić Pataki, okl. jogász, Topolya, Sinkovics József u. 8. - tag 
 

II 
 

 E végzés megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában.  
 

TOPOLYA KÖZSÉGI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 02-45/2021-V 

Kelt: 2021. 05. 20-án 

Topolya 

 

 

Saša Srdić, s.k. 

a Községi Képviselő-testület  

elnöke 
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101. 

A tervezésről és építésről szóló törvény 52. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/72., 

2009/81. - helyesbítés, 2010/64. – AB-határozat, 2011/24., 12/121., 13/42. – AB-határozat, 13/50. - AB, 
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térítményének mértékéről, valamint a bizottság munkájának feltételeiről és módjáról szóló szabályzat 12. 

szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2019/32. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 69) 

pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 
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 „5. Kovács Tibor, okl. építészmérnök, licencszáma: 200 0829 05– tag,” módosítjuk, s így hangzik: 

 „5. Kristina Ćulibrk Medić, okl. építészmérnök, licencszáma: 300 K589 11 – tag,”. 
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