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222.
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. –ABhatározat, 2013/98. –SZK AB-határozat, 2014/132.,2014/145., 2018/83., 2019/31., 2019/37. –másik
törvény, 2020/9. és 2021/52 szám) és az Építési telekről szóló határozat 17. szakasza (Topolya Község
Hivatalos Lapja, 2017/7-1., 2021/22. szám) alapján, Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Kommunális és
Településtervezési és –rendezési Közvállalata Felügyelőbizottságának 552-1/2021. számú, 2021. 09. 24-i
javaslata nyomán, Topolya Községi Tanácsa 2021. 09. 28-án meghozta az alábbi:
HATÁROZATOT NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL
A TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ
ÉPÍTÉSI TELEK ELIDEGENÍTÉSÉRE (ELADÁSÁRA) VONATKOZÓ AJÁNLATOK
BEGYŰJTÉSÉRE, ÉPÍTÉSI CÉLOKKAL
1.

Az elidegenítés (eladás) tárgya a Topolya község, Tito marsall utca 30. sz., köztulajdonában lévő
építési telek, amelyet bejegyeztek a Köztársasági Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri
Szolgálatánál Topolya - város K. K. 6569-as számú ingatlanlapjába a 1026 parcellán, Krivaja utca, 2.
osztályú szántóföld, 1425 m2 felületen, építési területen lévő földterület.
A tárgyalt parcella esetében az építési feltételeket és szabályokat Topolya általános rendezési terve
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 97/3. szám) határozza meg.
A parcellát északról a 1253. helyrajzi számú kataszteri parcella, keletről a 7396. helyrajzi számú
kataszteri parcella (közterület), délről a 1025. helyrajzi számú kataszteri parcella, nyugatról pedig az
1027. helyrajzi számú kataszteri parcella határolja, melyek Topolya k.k. területén találhatók.
A meglévő feltételek szerint a tárgyalt telek építési területen levő földterület, 2. osztályú mező, épített
létesítmény nélkül.

2.

A kataszteri parcella rendeltetése
Az Általános Terv szerint az említett telek a 29. számú blokkban található, amely egyéni lakhatásra
szolgál és védett zöldterület. A tömbön az újonnan tervezett teherforgalmi gyűjtőút halad át. A
forgalom rendezése érdekében szabályozási tervet kell készíteni.

3.

A rendezettségről – a kommunális felszereltség szintjéről szóló adatok
A parcella beépítetlen, kommunális szempontból nem felszerelt, lehetőség van a nyilvános
infrastruktúrára való rákapcsolódásra

4.

Építési feltételek
Kivonat az Általános rendezési tervből:
„7.1. Alapfeltételek a tér elrendezéséhez a felületek rendeltetése szerint
Az beépítettségi arány az egyéni lakóépületeket illetően legfeljebb 40%, a kollektív és vegyes
lakóépületeket illetően pedig 30%.
Az új lakótömbök beépítettségi együtthatója max. 50%.
Az egyéni lakóépületek szintezettsége legfeljebb Fszt + 1 + Tt, a kollektív lakóépületeké pedig Fszt +
4 + Tt.
Az egyéni ház telekének mérete a lakóépület típusától függ:
● szabadon álló épületek esetén 350,00–1 000,00 m2, attól függően, hogy épülnek-e a telken
melléképületek és milyen típusúak (melléképületek lakhatási célból vagy mezőgazdasági
melléképületek)
● ikerházak esetén 275,00–800,00 m2, a melléképületek kiépítésének igényétől függően.
● sorházak esetében 250,00 - 600,00 m2 telkenként, a kiegészítő létesítmények típusától függően.
A telek utcafrontjának szélessége a különböző típusú építésekhez:
● szabadon álló létesítmények esetén min. 14,00 m,
● ikerházak esetén min. 10,00 m parcellánként, azaz 2 x 10,00 m = 20,00 m,
● sorházak esetén min. 6,00 m
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Szabadon álló épületek esetében az épület minimális távolsága a szomszédos telektől 1,00 m; ha az
épület eresze nagyobb, mint 0,50 m, a tető és a szomszédos telek közötti távolság min. 0,50 m; két
szomszédos épület közötti minimális távolság 5,00 m.
Az építkezési telekhez biztosítani kell a hozzáférhetőséget az utca felől, azaz a közforgalmú
közlekedési területekhez.
A szomszédos épületekhez és telkekhez, valamint a közterületekhez való viszony meghatározásával
kapcsolatos építési szabályokat Topolya általános rendezési terve tartalmazza (Topolya Község
Hivatalos Lapja 97/3. szám).”
Az építési szabályokat a fenti terv részletesen leírja.
5.

A földterület rendeltetési céljának való átadási határideje és az objektum kiépítésének határideje nem
lehet több három (3) évnél, a melléképületeké pedig egy (1) évnél.

6.

Az építési telek elidegenítésének kezdőára az ajánlatok begyűjtési folyamatában 613.237,82 dinár.
Az ajánlatgyűjtési folyamatban részt vevő személyek kötelesek egy letétet befizetni a részvételért,
amely a földterület kezdőárának 10%-át teszi ki, mégpedig Topolya község letéti számlájára,
melynek száma: 840-311804-87, minta: 97, hivatkozási szám: 62-206, amit a Szerb Köztársaság
Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókintézeténél vezetnek.
A letétet a kérelmezőn kívül más személy nem fizetheti be, és az ilyen kifizetett letéttel kapcsolatos
kérelmet szabálytalannak kell tekinteni.

7.

A legkedvezőbb ajánlatot tevő személy esetében a befizetett letétet beleszámolják a földterület árába,
és levonják az az ajánlatok nyilvános felnyitásának eljárása során elért értékből. A többi ajánlattevőnek,
akik nem szerezték meg a föld felvásárlási jogát, a befizetett letétet a nyilvános ajánlatnyitástól
számított 5 (öt) napon belül visszafizetik.
Az ajánlattevők kötelesek az ajánlat űrlapján feltüntetni a pontos számlaszámukat, s a bankjuk nevét, a
letét visszatérítése végett. A bérbeadó nem vállal felelősséget a letét visszatérítésének pontosságáért,
amennyiben az ajánlattevő számlaszáma és bankjának neve hiányos vagy pontatlan.

8.

Az építési telek elidegenítési folyamatában való részvételre minden érdekelt jogi és természetes
személy jogosult, aki befizette a letétet, s időben benyújtja a megfelelő írásbeli ajánlatot.

9.

Az ajánlat benyújtási határideje 2021. november 2-a, 12.00 óra.
Az ajánlatokat a köztulajdonban lévő építési telkekkel megbízott bizottságnak kell benyújtani, a
Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalat iktatójában, Topolya, Tito marsall utca
70. Időben beérkezőnek tekintenek minden ajánlatot, amelyet az említett határidőig eljuttatnak a
közvállalat iktatójába. Az ajánlat hiányos, ha nem tartalmaz mindent, ami elő van írva, ha nem
mellékelnek minden iratot, ahogy a nyilvános hirdetés előirányozza.
A határidő túl beérkező és hiányos ajánlatokat elvetik és nem veszik figyelembe.

10. Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a következő jelöléssel:
az elülső oldalon:
AJÁNLAT A NYILVÁNOS HIRDETÉSRE – NEM FELBONTANDÓ
A kataszteri parcella száma _______
a hátsó oldalon:
Az ajánlattevő vezeték- és utóneve/elnevezése, valamint a címe/telefonszáma
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
- Jogi személyek esetében: elnevezés és székhely, törzsszám, adóazonosító jel, a képviseletre
felhatalmazott személy neve és telefonszáma, mindez a felhatalmazott személy aláírásával és
pecsétjével hitelesítve.
- Természetes személyek esetében: vezeték- és utónév, cím, személyi szám, telefonszám s amennyiben
a személy vállalkozó, akkor az APR nyilvántartásába történő bejegyzés adatai és az adóazonosító jel
is, valamint alá kell írni őket.
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Az ajánlat mellé a résztvevő köteles csatolni a következőket:
- A regisztrációról szóló aktus hitelesített fénymásolata, amely a hirdetmény megjelenésétől számítva
30 napnál nem régebbi/ a személyi igazolvány fénymásolata
- az adóazonosító jelről szóló igazolás fénymásolata (jogi személyek és vállalkozók számára);
- A letét befizetéséről szóló bizonyíték,
- Nyilatkozat a hirdetés feltételeinek elfogadásáról,
- Azoknak a résztvevőknek, akik székhellyel, illetve lakhellyel rendelkeznek Topolya község
területén, az arról szóló bizonyíték is, hogy rendezték adókötelezettségüket helyi közbevételek
címén, ezt Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető
Osztálya adja ki.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell azon kataszteri parcella minden adatát, amelyre vonatkozik, valamint
az ajánlott árat, amely azonos a nyilvános hirdetésben megállapított kezdőárral vagy magasabb annál.
Az ajánlatok nyilvános felbontásán részt kell hogy vegyen az ajánlattevő, illetve törvényes képviselője
vagy meghatalmazott képviselője.
Amennyiben a nyilvános hirdetésre csak egy személy jelentkezik, a köztulajdonban lévő építési telket
el lehet adni, feltéve, hogy a résztvevő a legalacsonyabb kezdőárat ajánlotta, s elfogadta a hirdetésben
szereplő összes feltételt.
12. Az ajánlatok nyilvános felbontását 2021. november 02-án, 14.00 órai kezdettel tartjuk Topolya
Községi Képviselő-testületének Kistermében, Topolyán, a Tito marsall utca 30. sz. alatt, a bizottság és
az érdekelt ajánlattevők jelenlétében.
A köztulajdonban lévő építési telkek ajánlatok begyűjtése általi elidegenítési eljárását a Topolya
községi elnöke 02-190/2017-V. számú, 2017. 11. 8-án kelt végzése által kinevezett, az építési telkekkel
megbízott bizottság folytatja le, amely jegyzőkönyvet vezet a munkájáról, s a jegyzőkönyvet a
jelenlévő ajánlattevőknek azonnal az eljárás lezárultával átadja, a többi ajánlattevőnek 3 (három) napon
belül, valamint a megfelelő javaslattal megküldi Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vagyonjogi
teendőkben illetékes részlegének is, az ülés megtartásától számított 8 (nyolc) napos határidőn belül.
Amennyiben az ajánlatok nyilvános felbontása során megállapítják, hogy két vagy több ajánlat
ugyanakkora összeget tartalmaz, az ajánlattevőket szóban értesítik arról, hogy a felszólítás átvételének
napjától számított 3 (három) napos határidőn belül küldjenek új írásos ajánlatot, amelyben magasabb
árat kínálnak az előző ajánlathoz képest.
Az újonnan beérkezett ajánlatokat a jelen pont második bekezdésében foglalt határidő lejártától
számított 3 (három) napon belül felbontják, amiről az ajánlattevőket írásban értesítik.
Amennyiben a felszólított ajánlattevők 3 (három) napos határidőn belül nem küldenek új ajánlatot,
illetve, ha az ajánlattevők új ajánlatában ugyanakkora összeg szerepel, a bizottság fenntartja a jogot,
hogy szabad belátása szerint válassza meg a legkedvezőbb ajánlatot tevő személyt.
13. A nyilvános ajánlatbontási folyamat lezárultával Topolya Községi Tanácsa meghozza a végzést a
köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről (a továbbiakban: végzés). A végzést megküldik
minden ajánlattevőnek.
Az a személy, akinek az építési telket elidegenítik, köteles a végzés kézbesítésének napjától és a teljes
ár befizetésétől számított 30 (harminc) napon belül megkötni a köztulajdonban lévő építési telek
elidegenítéséről szóló szerződést (a továbbiakban: szerződés), amellyel szabályozzák az egymásközti
viszonyokat, a törvényi előírásokkal és az építési telekről szóló határozattal összhangban.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztott személy az ajánlatok begyűjtési folyamatának
lezárulta után eláll az ajánlattól, vagyis nem köt szerződést, elveszíti a jogot a letét visszatérítésére.
A nyilvános árverés azon résztvevője, aki úgy véli, hogy az építési telket a törvény, illetve az építési
telekről szóló határozat rendelkezéseivel ellentétesen idegenítették el, s ily módon sérültek a jogai,
keresetet nyújthat be az illetékes bíróságnál az elidegenítési szerződés megsemmisítésére, a
szerződéskötés felismerésétől számított nyolc napos határidőn belül, de legkésőbb a szerződéskötés
napjától számított 30 napos határidőn belül.
14. Az az ajánlattevő, akinek az ajánlatát elfogadják (vevő), a felajánlott (megállapított) árat az építési
telek elidegenítéséről szóló végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidőn belül köteles kifizetni az
építési telekért.
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15. Az adóköltségeket és a szerződés hitelesítésének, az abszolút jogok átruházása utáni adó, valamint az
illetékek és térítmények költségeit az illetékes állami szervek felé a nyertes ajánlattevő állja, aki
szerződést köt a köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről.
16. A köztulajdonban lévő építési telek elidegenítésére vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló
határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, valamint Topolya község hivatalos
honlapján, www.btopola.org.rs.
17. A hirdetéssel kapcsolatos információk a topolyai Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési
Közvállalattól (Tito marsall utca 70.) kaphatók, minden munkanapon 10.00-től 13.00 óráig, a 024/715177-es telefonszámon.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 464-42/2021-I
Kelt: 2021.09.28.
Topolya

Szatmári Adrián, s.k.
a Községi Tanács elnöke

223.
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. –ABhatározat, 2013/98. –SZK AB-határozat, 2014/132.,2014/145., 2018/83., 2019/31., 2019/37. –másik
törvény, 2020/9. szám és 2021/52) és az Építési telekről szóló határozat 17. szakasza (Topolya Község
Hivatalos Lapja, 2017/7-1., 2021/22. szám) alapján, Topolya Telekrendezési, Útkezelési, Kommunális és
Településtervezési és –rendezési Közvállalata Felügyelőbizottságának 551-1/2021. számú, 2021. 09. 24-i
javaslata nyomán, Topolya Községi Tanácsa 2021. 09. 28-án meghozta az alábbi:
HATÁROZATOT NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL
A TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ
ÉPÍTÉSI TELEK ELIDEGENÍTÉSÉRE (ELADÁSÁRA) VONATKOZÓ AJÁNLATOK
BEGYŰJTÉSÉRE, ÉPÍTÉSI CÉLOKKAL
1.

Az elidegenítés (eladás) tárgya a Topolya község, Tito marsall utca 30. sz., köztulajdonában lévő
építési telek, amelyet bejegyeztek a Köztársasági Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri
Szolgálatánál Topolya - város K. K. 6569-as számú ingatlanlapjába a 2036/9. számú parcellán, Stevan
Sremac utca, 1. osztályú szántóföld, 509 m2 felületen, építési területen lévő földterület.
A tárgyalt parcella esetében az építési feltételeket és szabályokat Topolya általános rendezési terve
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 97/3. szám) határozza meg.
A parcellát északról a 2036/1. helyrajzi számú kataszteri parcella, keletről a 2036/1. helyrajzi számú
kataszteri parcella, délről a 2036/8. helyrajzi számú kataszteri parcella, nyugatról pedig az 2046.
helyrajzi számú kataszteri parcella határolja, melyek Topolya k.k. területén találhatók.
A jelenlegi helyzet szerint a helyszínt városi építkezési földterület, 1. osztályú szántóföld képezi,
építmény nélkül.

2.

A kataszteri parcella rendeltetése
Az Általános Terv szerint az említett telek a 31. számú blokkban található, amely egyéni lakhatásra
szolgál. A rendezést és az építést az említett terv alapján kiadott városi viszonyok alapján kell
elvégezni.

3.

A rendezettségről – a kommunális felszereltség szintjéről szóló adatok
A parcella beépítetlen, kommunális szempontból nem felszerelt, lehetőség van a nyilvános
infrastruktúrára való rákapcsolódásra.
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4.

Építési feltételek
Kivonat az Általános rendezési tervből:
„7.1. Alapfeltételek a tér elrendezéséhez a felületek rendeltetése szerint
Az beépítettségi arány az egyéni lakóépületeket illetően legfeljebb 40%, a kollektív és vegyes
lakóépületeket illetően pedig 30%.
Az új lakótömbök beépítettségi együtthatója max. 50%.
Az egyéni lakóépületek szintezettsége legfeljebb Fszt + 1 + Tt, a kollektív lakóépületeké pedig Fszt +
4 + Tt.
Az egyéni ház telekének mérete a lakóépület típusától függ:
● szabadon álló épületek esetén 350,00–1000,00 m2, attól függően, hogy épülnek-e a telken
melléképületek és milyen típusúak (melléképületek lakhatási célból vagy mezőgazdasági
melléképületek)
● ikerházak esetén 275,00–800,00 m2, a melléképületek kiépítésének igényétől függően.
● sorházak esetében 250,00 - 600,00 m2 telkenként, a kiegészítő létesítmények típusától függően.
A telek homlokvonalának szélessége a különböző építési típusokat illetően a következő:
● szabadon álló létesítmények esetén min. 14,00 m,
● ikerházak esetén min. 10,00 m parcellánként, azaz 2 x 10,00 m = 20,00 m,
● sorházak esetén min. 6,00 m
Szabadon álló épületek esetében az épület minimális távolsága a szomszédos telektől 1,00 m; ha az
épület eresze nagyobb, mint 0,50 m, a tető és a szomszédos telek közötti távolság min. 0,50 m; két
szomszédos épület közötti minimális távolság 5,00 m.
Az építkezési telekhez biztosítani kell a hozzáférhetőséget az utca felől, azaz a közforgalmú
közlekedési területekhez.
A szomszédos épületekhez és telkekhez, valamint a közterületekhez való viszony meghatározásával
kapcsolatos építési szabályokat Topolya általános rendezési terve tartalmazza (Topolya Község
Hivatalos Lapja 97/3. szám).”
Az építési szabályokat a fenti terv részletesen leírja.

5.

A földterület rendeltetési céljának való átadási határideje és az objektum kiépítésének határideje nem
lehet több három (3) évnél, a melléképületeké pedig egy (1) évnél.

6.

Az építési telek elidegenítésének kezdőára az ajánlatok begyűjtési folyamatában 598.541,74 dinár.
Az ajánlatgyűjtési folyamatban részt vevő személyek kötelesek egy letétet befizetni a részvételért,
amely a földterület kezdőárának 10%-át teszi ki, mégpedig Topolya község letéti számlájára,
melynek száma: 840-311804-87, minta: 97, hivatkozási szám: 62-206, amit a Szerb Köztársaság
Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatóságának szabadkai fiókintézeténél vezetnek.
A letétet a kérelmezőn kívül más személy nem fizetheti be, és az ilyen kifizetett letéttel kapcsolatos
kérelmet szabálytalannak kell tekinteni.

7.

A legkedvezőbb ajánlatot tevő személy esetében a befizetett letétet beleszámolják a földterület árába,
és levonják az az ajánlatok nyilvános felnyitásának eljárása során elért értékből. A többi ajánlattevőnek,
akik nem szerezték meg a föld felvásárlási jogát, a befizetett letétet a nyilvános ajánlatnyitástól
számított 5 (öt) napon belül visszafizetik.
Az ajánlattevők kötelesek az ajánlat űrlapján feltüntetni a pontos számlaszámukat, s a bankjuk nevét, a
letét visszatérítése végett. A bérbeadó nem vállal felelősséget a letét visszatérítésének pontosságáért,
amennyiben az ajánlattevő számlaszáma és bankjának neve hiányos vagy pontatlan.

8.

Az építési telek elidegenítési folyamatában való részvételre minden érdekelt jogi és természetes
személy jogosult, aki befizette a letétet, s időben benyújtja a megfelelő írásbeli ajánlatot.

9.

Az ajánlat benyújtási határideje 2021. november 3-a, 12.00 óra.
Az ajánlatokat a köztulajdonban lévő építési telkekkel megbízott bizottságnak kell benyújtani, a
Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési Közvállalat iktatójában, Topolya, Tito marsall utca
70. Időben beérkezőnek tekintenek minden ajánlatot, amelyet az említett határidőig eljuttatnak a
közvállalat iktatójába. Az ajánlat hiányos, ha nem tartalmaz mindent, ami elő van írva, ha nem
mellékelnek minden iratot, ahogy a nyilvános hirdetés előirányozza.
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A határidő túl beérkező és hiányos ajánlatokat elvetik és nem veszik figyelembe.
10. Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a következő jelöléssel:
az elülső oldalon:
AJÁNLAT A NYILVÁNOS HIRDETÉSRE – NEM FELBONTANDÓ
A kataszteri parcella száma _______
a hátsó oldalon:
Az ajánlattevő vezeték- és utóneve/elnevezése, valamint a címe/telefonszáma
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
- Jogi személyek esetében: elnevezés és székhely, törzsszám, adóazonosító jel, a képviseletre
felhatalmazott személy neve és telefonszáma, mindez a felhatalmazott személy aláírásával és
pecsétjével hitelesítve.
- Természetes személyek esetében: vezeték- és utónév, cím, személyi szám, telefonszám s amennyiben
a személy vállalkozó, akkor az APR nyilvántartásába történő bejegyzés adatai és az adóazonosító jel
is, valamint alá kell írni őket.
Az ajánlat mellé a résztvevő köteles csatolni a következőket:
- A regisztrációról szóló aktus hitelesített fénymásolata, amely a hirdetmény megjelenésétől számítva
30 napnál nem régebbi/ a személyi igazolvány fénymásolata
- az adóazonosító jelről szóló igazolás fénymásolata (jogi személyek és vállalkozók számára);
- A letét befizetéséről szóló bizonyíték,
- Nyilatkozat a hirdetés feltételeinek elfogadásáról,
- Azoknak a résztvevőknek, akik székhellyel, illetve lakhellyel rendelkeznek Topolya község
területén, az arról szóló bizonyíték is, hogy rendezték adókötelezettségüket helyi közbevételek
címén, ezt Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető
Osztálya adja ki.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell azon kataszteri parcella minden adatát, amelyre vonatkozik, valamint
az ajánlott árat, amely azonos a nyilvános hirdetésben megállapított kezdőárral vagy magasabb annál.
Az ajánlatok nyilvános felbontásán részt kell hogy vegyen az ajánlattevő, illetve törvényes képviselője
vagy meghatalmazott képviselője.
Amennyiben a nyilvános hirdetésre csak egy személy jelentkezik, a köztulajdonban lévő építési telket
el lehet adni, feltéve, hogy a résztvevő a legalacsonyabb kezdőárat ajánlotta, s elfogadta a hirdetésben
szereplő összes feltételt.
12. Az ajánlatok nyilvános felbontását 2021. november 03-án, 14.00 órai kezdettel tartjuk Topolya
Községi Képviselő-testületének Kistermében, Topolyán, a Tito marsall utca 30. sz. alatt, a bizottság és
az érdekelt ajánlattevők jelenlétében.
A köztulajdonban lévő építési telkek ajánlatok begyűjtése általi elidegenítési eljárását a Topolya
községi elnöke 02-190/2017-V. számú, 2017. 11. 8-án kelt végzése által kinevezett, az építési telkekkel
megbízott bizottság folytatja le, amely jegyzőkönyvet vezet a munkájáról, s a jegyzőkönyvet a
jelenlévő ajánlattevőknek azonnal az eljárás lezárultával átadja, a többi ajánlattevőnek 3 (három) napon
belül, valamint a megfelelő javaslattal megküldi Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vagyonjogi
teendőkben illetékes részlegének is, az ülés megtartásától számított 8 (nyolc) napos határidőn belül.
Amennyiben az ajánlatok nyilvános felbontása során megállapítják, hogy két vagy több ajánlat
ugyanakkora összeget tartalmaz, az ajánlattevőket szóban értesítik arról, hogy a felszólítás átvételének
napjától számított 3 (három) napos határidőn belül küldjenek új írásos ajánlatot, amelyben magasabb
árat kínálnak az előző ajánlathoz képest.
Az újonnan beérkezett ajánlatokat a jelen pont második bekezdésében foglalt határidő lejártától
számított 3 (három) napon belül felbontják, amiről az ajánlattevőket írásban értesítik.
Amennyiben a felszólított ajánlattevők 3 (három) napos határidőn belül nem küldenek új ajánlatot,
illetve, ha az ajánlattevők új ajánlatában ugyanakkora összeg szerepel, a bizottság fenntartja a jogot,
hogy szabad belátása szerint válassza meg a legkedvezőbb ajánlatot tevő személyt.
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13. A nyilvános ajánlatbontási folyamat lezárultával Topolya Községi Tanácsa meghozza a végzést a
köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről (a továbbiakban: végzés). A végzést megküldik
minden ajánlattevőnek.
Az a személy, akinek az építési telket elidegenítik, köteles a végzés kézbesítésének napjától és a teljes
ár befizetésétől számított 30 (harminc) napon belül megkötni a köztulajdonban lévő építési telek
elidegenítéséről szóló szerződést (a továbbiakban: szerződés), amellyel szabályozzák az egymásközti
viszonyokat, a törvényi előírásokkal és az építési telekről szóló határozattal összhangban.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztott személy az ajánlatok begyűjtési folyamatának
lezárulta után eláll az ajánlattól, vagyis nem köt szerződést, elveszíti a jogot a letét visszatérítésére.
A nyilvános árverés azon résztvevője, aki úgy véli, hogy az építési telket a törvény, illetve az építési
telekről szóló határozat rendelkezéseivel ellentétesen idegenítették el, s ily módon sérültek a jogai,
keresetet nyújthat be az illetékes bíróságnál az elidegenítési szerződés megsemmisítésére, a
szerződéskötés felismerésétől számított nyolc napos határidőn belül, de legkésőbb a szerződéskötés
napjától számított 30 napos határidőn belül.
14. Az az ajánlattevő, akinek az ajánlatát elfogadják (vevő), a felajánlott (megállapított) árat az építési
telek elidegenítéséről szóló végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidőn belül köteles kifizetni az
építési telekért.
15. Az adóköltségeket és a szerződés hitelesítésének, az abszolút jogok átruházása utáni adó, valamint az
illetékek és térítmények költségeit az illetékes állami szervek felé a nyertes ajánlattevő állja, aki
szerződést köt a köztulajdonban lévő építési telek elidegenítéséről.
16. A köztulajdonban lévő építési telek elidegenítésére vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló
határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, valamint Topolya község hivatalos
honlapján, www.btopola.org.rs.
17. A hirdetéssel kapcsolatos információk a topolyai Telekrendezési, Településtervezési és –rendezési
Közvállalattól (Tito marsall utca 70.) kaphatók, minden munkanapon 10.00-től 13.00 óráig, a 024/715177-es telefonszámon.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 464-41/2021-I
Kelt: 2021.09.28.
Topolya

Szatmári Adrián, s.k.
a Községi Tanács elnöke
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224.
A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasza 10. bekezdése (Аz SZK Hivatalos Közlönye 2011/72.,
2013/88., 2014/105., 2016/104. - más. törv., 2016/108., 2017/113., 2018/95. és 2020/153. szám), a helyi
önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza 1. bekezdésének 5) pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,
2007/129., 2014/83. – más. törv., 2016/101. – más. törv. és 2018/47. szám), Topolya község Statútuma 64.
szakasza 1. bekezdésének 13) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja 2019/5. szám) alapján, valamint
Topolya község köztulajdonába tartozó vagyontárgyak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az
ezekkel való rendelkezésről szóló Határozat 2. szakasza 4. bekezdésének 3) pontjával (Topolya Község
Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) összefüggésben, Topolya Községi Elnöke 2021. 09. 17-én meghozza az
alábbi
HATÁROZATOT
a köztulajdonjog Topolya község részéről Vajdaság Autonóm Tartományra történő átruházásáról –
a diákotthon épületében lévő ingó dolgok

1. szakasz
Jóváhagyjuk a köztulajdonjog átruházását Topolya község részéről köztulajdon másik jogosultjára,
mégpedig Vajdaság Autonóm Tartományra, térítés nélkül, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon
szükségleteire, valamint a diákotthon működése érdekében.
2. szakasz
A köztulajdonjog átruházásának tárgyát ingó dolgok képezik, 3.521.280,00 dinár összértékben,
mégpedig az alábbiak szerint:

ELNEVEZÉS
Inox fedeles szemetes
Conart Mari SACMA873KL egykaros csaptelep
Cukortartó
Kávéscsésze
Konzervnyitó
Szalvétatartó
Salátás tányér
Sigma készlet (só, bors)
Vizespohár
Fakanál
Nyújtófa
Tál 34 cm
Tál 26 cm
Texell klopfoló
Texell konyhai csipesz
Konyhai reszelő
Vágódeszka
Henteskés
Konyhakés
Inox szűrőkanál
Szűrő
Szűrő 30 cm
Habverő ХW049
Inox merőkanál 0,2l
Inox merőkanál 0,5l
Merőkanál 1l
Texell serpenyő
Inox fazék 38l
Inox fazék 27,5

MENNYISÉG
(darab)
65
51
20
50
3
20
120
30
150
5
3
2
4
2
5
3
3
5
5
6
2
2
3
5
4
4
5
2
2

ÉRTÉK MÉRTÉKEGYSÉGENKÉNT
(din)
2,400.00
3,900.00
480.00
240.00
2,400.00
300.00
150.00
600.00
96.00
300.00
300.00
960.00
540.00
750.00
360.00
600.00
2,400.00
2,400.00
1,200.00
600.00
9,000.00
2,400.00
840.00
840.00
900.00
1,200.00
4,500.00
14,400.00
12,000.00

ÖSSZÉRTÉK
(din)
156,000.00
198,900.00
9,600.00
12,000.00
7,200.00
6,000.00
18,000.00
18,000.00
14,400.00
1,500.00
900.00
1,920.00
2,160.00
1,500.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00
12,000.00
6,000.00
3,600.00
18,000.00
4,800.00
2,520.00
4,200.00
3,600.00
4,800.00
22,500.00
28,800.00
24,000.00
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Fazék 18l
Fazék 9,5l
Fazék 5l
Lábas 35l
Lábas 25l
Lábas 15,5l
Lábas 28cm 7,5l
Lábas 4,8l
Gasztronorm edény 1/1
Tálca
Sigma kiskanál
Texell kés
Texell villa
Texell kanál
Teáscsésze
Desszertes tányér
Lapostányér ebro piano 23cm
Mélytányér ebro 23 cm
Az otthon kamerarendszere
Takarítókocsi
Kapaszkodó mozgássérülteknek
Zászlótartó
Tripla mosdó
Panasonic KX-TG1611FXF
Panasonic KX-TG1611FXj
Rendszertelefon
Telefonközpont
Portásfülke kulcstároló
Szemetes
Fedeles szemetes
WC-kefe tartóval
Törülköző 50*90
Konyharuha 50*70
Asztalterítő 140*210
Párnahuzat 50*70
Steppelt párna 50*70
Eco Blanket pokróc
Lepedő 140*220
Zuhanyfülke
ÖSSZESEN:
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4
4
4
2
2
4
4
4
10
120
150
150
150
150
150
150
150
150
1
4
1
1
1
2
3
1
1
1
7
60
60
20
50
20
104
104
104
104
53

9,000.00
8,400.00
4,200.00
15,600.00
15,000.00
2,400.00
1,500.00
3,480.00
1,800.00
540.00
60.00
150.00
120.00
120.00
420.00
420.00
540.00
540.00
360,000.00
30,000.00
120,000.00
20,400.00
36,000.00
3,000.00
3,000.00
24,000.00
150,000.00
210,000.00
5,400.00
2,640.00
780.00
420.00
180.00
1,800.00
180.00
720.00
1,680.00
600.00
11,880.00
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36,000.00
33,600.00
16,800.00
31,200.00
30,000.00
9,600.00
6,000.00
13,920.00
18,000.00
64,800.00
9,000.00
22,500.00
18,000.00
18,000.00
63,000.00
63,000.00
81,000.00
81,000.00
360,000.00
120,000.00
120,000.00
20,400.00
36,000.00
6,000.00
9,000.00
24,000.00
150,000.00
210,000.00
37,800.00
158,400.00
46,800.00
8,400.00
9,000.00
36,000.00
18,720.00
74,880.00
174,720.00
62,400.00
629,640.00
3,521,280.00

3. szakasz
A köztulajdonjoggal való rendelkezés, illetve annak másik köztulajdonosra való átruházásáról
szóló szerződést, mely a jelen határozat 2. bekezdésében említett ingó dolgokra vonatkozik, a község
nevében a községi elnök köti meg.
4. szakasz
E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI ELNÖK
Szám: 404-97/2021-I
Kelt: 2021. 09. 17-én
Topolya

Szatmári Adrián, s.k.
Községi Elnök
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225.
A gazdasági társaságokról szóló törvény 219. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011,
99/2011, 83/2014 - másik törvény, 5/2015, 44/2018, 95/2018 és 91/2019) alapján a SZABADKAI
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG, melynek székhelye Szabadkán van, a Békovai út 280. szám alatt, törzsszáma: 20354194 (a
továbbiakban: Társaság) Közgyűlése 2021. 09. 03-i rendkívüli ülésén meghozta az alábbi:

HATÁROZATOT
A TÁRSASÁG IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL
(A határozat száma: VIII/2021-21)
1. szakasz
FELMENTJÜK
0411974840065.

a

társaság

megbízott

igazgatóját:

Gligor

Gellért,

személyi

száma:

2. szakasz
KINEVEZZÜK a társaság igazgatóját: Gligor Gellért, személyi száma: 0411974840065.
3. szakasz
A kinevezett igazgató megbízatása korlátozott időre, 4 (négy) évre szól, s a kinevezéséről szóló
jelen határozat meghozatalának napjától számítódik.
4. szakasz
Az igazgató meghatalmazása korlátozása nélkül képviseli a társaságot.
5. szakasz
Az igazgató felel a társaság üzleti könyveinek szabályos vezetéséért.
Az igazgató felel a társaság pénzügyi jelentéseinek pontosságáért.
Az igazgatónak kötelessége nyilvántartást vezetni a közgyűlés által hozott minden határozatról, s e
nyilvántartásba a közgyűlés minden tagja betekintést nyerhet a társaság munkaideje alatt.
6. szakasz
Az igazgató személyét illető változást a törvénnyel összhangban be kell jegyezni.

Kern Sólya Mária, s.k.
a közgyűlés elnöke
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226.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI ELNÖK
Szám: 464-50/2018-V-4
Kelt: 2021. 09. 20-án
Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdésének 10) pontja (Topolya Község Hivatalos
Lapja, 2019/5. szám) és az építési telekről szóló határozat 38. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja,
2017/7-1. szám) alapján, a Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunálislakásügyi és Gazdasági osztály javaslatára, a Községi Elnök 2021. 09. 20-án meghozza az alábbi:
VÉGZÉST
Az építési telek építési célú elidegenítéséről szóló,
465-50/2018-V-3. sz., 2018. 12. 17-i keltezésű végzés
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
I. Ezennel HATÁLYON KÍVÜL HELYEZZÜK a Községi Tanács 465-50/2018-V-3. számú végzését,
melyet 2018. 12. 17-i ülésén hozott meg, s amely értelmében elidegenítették a Topolya község, Tito
marsall utca 30. sz., 1/1 részbeni köztulajdonában lévő építési telket, amelyet bejegyeztek a Köztársasági
Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri Szolgálatánál Topolya - város K. K. 6569-es számú
ingatlanlapjába:
- 6105/6-os számú kataszteri parcella, Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő
földterület, 95-36 m2 területen,
- 6105/7-es számú kataszteri parcella, Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő
földterület, 87-16 m2 területen,
- 6105/8-as számú kataszteri parcella, Újvidék utca, 2. osztályú szántóföld, építési területen lévő
földterület, 78-48 m2 területen, 2-61-00 m2 összterületen, a lefolytatott ajánlatgyűjtési eljárást
követően, az alábbi vevőnek: AFM Kft. Topolya, Kizúr István u. 51., Topolya, törzsszám:
21342220, adóazonosító jel (PIB): 110357611, a tevékenység jelzése: 2453 Könnyűfémöntés,
könnyűfémöntés tevékenységének, az autóipar szükségleteire történő végzésére szolgáló csarnok
építése céljából, a hatályon kívül helyezés oka pedig az, hogy nem fizette be az adásvételi árat a
végzésben megállapított határidőn belül, vagyis a végzés kézbesítésétől számított 15 napon belül.
II. Az AFM Kft. Topolya, Kizúr István u. 51., Topolya, törzsszám: 21342220, adóazonosító jel (PIB):
110357611, nem jogosult a 2018. 12. 3-án befizetett, 952.650,00 dinár összegű letét visszatérítésére.
III. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
Az építési telkekkel foglalkozó bizottság 2018. 12. 3-i ülésén, a Topolya község köztulajdonában
lévő építési telek építési célokkal történő elidegenítésére (eladására) vonatkozó ajánlatnyitási eljárás
szerint, a Topolya község köztulajdonában lévő építési telkek építési célokkal történő elidegenítésére
(eladására) vonatkozó ajánlatok begyűjtésére vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló, a Községi
Tanács által meghozott, 464-50/2018-V számú, 2018. 10. 30-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja,
2018/23. szám) alapján meghozott jelentés és végzésjavaslat alapján Topolya Községi Tanácsa 2018. 12.
17-én meghozta a végzést, melyben megállapítást nyert, hogy elidegenítették a Topolya község, Tito
marsall utca 30. sz., 1/1 részbeni köztulajdonában lévő építési telket, amelyet bejegyeztek a Köztársasági
Geodéziai Intézet Topolyai Ingatlankataszteri Szolgálatánál Topolya– város K. K. 6569-es számú
ingatlanlapjába, mégpedig az alábbi számú kataszteri parcellák: 6105/6, Újvidék utca, 2. osztályú
szántóföld, építési területen lévő földterület, 95-36 m2 területen, 6105/7, Újvidék utca, 2. osztályú
szántóföld, építési területen lévő földterület, 87-16 m2 területen és 6105/8, Újvidék utca, 2. osztályú
szántóföld, építési területen lévő földterület, 78-48 m2 területen, 2-61-00 m2 összterületen, mégpedig az
alábbi vevőnek: AFM Kft. Topolya, Kizúr István u. 51., Topolya, törzsszám: 21342220, adóazonosító jel
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(PIB): 110357611, a tevékenység jelzése: 2453 könnyűfémöntés, melyet Peter Dvorsky, útlevélszám:
BI0658773, szlovák állampolgár képvisel, aki az egyetlen ajánlattevő volt, s aki felajánlotta, hogy kifizeti
az építési telek elidegenítésének kezdőárát m2-kénti 365,00 dináros összegben, ami összesen: 9.526.500,00
dinár. Az ajánlattevő az ajánlathoz mellékelte a 952.650,00 dináros letét 2018. 12. 3-i befizetéséről szóló
bizonyítékot, valamint a hirdetés minden külön feltételének elfogadásáról szóló nyilatkozatot. A tárgyalt
végzés megállapítja, hogy a vevő köteles a végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidőn belül
befizetni a megállapított adásvételi árat, valamint köteles a végzés kézbesítésének napjától számított 30
napos határidőn belül és az adásvételi ár befizetését követően, megkötni a köztulajdonban lévő építési telek
elidegenítéséről szóló szerződést, továbbá, hogy abban az esetben, ha a vevő az említett határidőn belül
nem köti meg az adásvételi szerződést, a végzést hatályon kívül helyezzük, a vevő pedig elveszíti a tárgyalt
építési telek feletti tulajdonszerzési jogot.
Tekintettel arra, hogy a vevő 2019. 01. 10-én átvette a fent említett végzést, s az előírt 15 napos
határidőn belül nem fizette be a megállapított adásvételi árat, s mivel az építési telekről szóló határozat 38.
szakasza 1. bekezdésének 1) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/7-1. szám) előírja, hogy a
községi elnök végzést hoz az elidegenítésről szóló végzés hatályon kívül helyezéséről, amennyiben az a
személy, akinek a végzésben elidegenítették a telket, nem fizeti ki az árat az elidegenítésről szóló
végzésben foglalt határidőn belül, a vagyonjogi teendőkben illetékes osztály, a jelen szakasz 2.
bekezdésének megfelelően, javasolja a 2018. 12. 17-én hozott végzés hatályon kívül helyezését, s amely
ugyanezen szakasz 4. bekezdésének összhangban megállapítja, hogy a vevő nem jogosult befizetett letét
visszatérítésére.
Az elmondottakkal összhangban, Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdése 10)
pontjának (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alkalmazásával, amely előírja, hogy a községi
elnök az illetékes az egyedi aktusok meghozatalára, amelyre a törvény, a statútum vagy a Községi
Képviselő-testület határozat felhatalmazza, a rendelkező részben foglalt végzést hoztuk.
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
227.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 02-102/2021-V
Kelt: 2021.09.28.
Topolya

Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdése 13) és 19) pontja alapján (Topolya Község
Hivatalos Lapja, 2019/5) Topolya Községi Tanácsa meghozza az alábbi
VÉGZÉST
MUNKATESTÜLET MEGALAKÍTÁSÁRÓL A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN
TÖRVÉNYTELENÜL KIÉPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK TÖRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁSÁNAK
VÉGREHAJTÁSÁRA
I
Megalakítjuk Topolya község területén törvénytelenül kiépített létesítmények törvényesítési
eljárásának végrehajtási munkatestületét (a továbbiakban: Munkatestület), az alábbi összetételben:
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1. Pataki Nešić Suzana, okl. jogász, a Községi Közigazgatási Hivatal képviselője - a
Munkatestület koordinátorának;
2. Beretka Rita, okl. mezőgazdasági mérnök, a Községi Közigazgatási Hivatal képviselője tagnak;
3. Bábi Attila, okl. jogász, a Telekrendezési KV képviselője - tagnak;
4. Pavlica Dušan, okl. jogász, a Telekrendezési KV képviselője - tagnak;
5. Pásti Róbert, okl. építészmérnök, a Telekrendezési KV képviselője - tagnak;
6. Krajinović Vladimir, okl. építészmérnök, a Telekrendezési KV képviselője - tagnak;
II
A munkatestület feladata a szükséges dokumentumok elkészítése az alábbiakhoz:
- hivatalból megindítja a törvényesítési eljárást,
- tájékoztatja a feleket a törvényesítési eljárás végrehajtásához szükséges dokumentációról,
- jóváhagyásokat szerez a létesítmény törvényesítésére a közjavak kezelőitől, azaz a természeti
vagy kulturális javak védelméért felelős szervezetektől, valamint más intézményektől, amelyek
hozzájárulása szükséges a legalizációs eljárás befejezéséhez,
- bizonylatokat készít a benyújtott kérelemről, és értesítéseket, azaz tanúsítványokat nyújt be az
illetékes hatóságokhoz a megkezdett eljárásokról;
- naprakész nyilvántartást vezet a tárgyakról;
- benyújtja a törvényesítéssel kapcsolatos jogerős végzéseket az illetékes ingatlankataszteri és
építési felügyeleti szolgálathoz;
- az elsőfokú közigazgatási eljárás lefolytatása;
- ellenőrzi, hogy a tulajdonjogi viszonyok rendeződtek-e;
- végzéstervezetet készít a létesítmény legalizálásáról és a legalizációs eljárás során elfogadott
záróhatározatok tervezetét;
- jelentéseket készít a benyújtott és megoldott ügyek számáról, valamint a létesítmények
törvényesítésével kapcsolatos jelentéseket.
III
A munkatestület minden hónap 1. és 15. napján a végrehajtó tagok által kidolgozott, az elvégzett
feladatokról szóló jelentéseket benyújtja Topolya Községi Tanácsához.
IV
A jelen Végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.

Szatmári Adrián, s.k.
A Községi Tanács elnöke
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