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A topolyai Községi Közigazgatás Területtervezési, Településrendezési, Építésügyi, Környezetvédelmi, 
Kommunális-lakásgazdálkodási és Gazdasági Osztálya – a topolyai 2 blokk részére vonatkozó részletes rendezési 
terv tervezetének szakellenőrzése után – a tervezésről és építésről szóló törvény (SZK HK 2009/72, 2009/81 – 
módosítás, 2010/64 – alkotmánybírósági döntés, 2011/24. 2012/121, 2013/42 – alkotmánybírósági döntés, 2013/50 – 
alkotmánybírósági döntés, 2013/98 – alkotmánybírósági döntés, 2014/132 és 2014/145 sz.) 50. szakasza, továbbá a 
terület- és településtervezési dokumentumok tartalmáról, kidolgozásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 
(SZK HK 2015/64 sz.) 54. szakasza, valamint a környezeti hatások stratégiai felméréséről szóló törvény (SZK HK 
2004/135 és 2010/88 sz.) 5. és 19. szakasza alapján  
 

MEGHIRDETI 
A TOPOLYAI 2 BLOKK RÉSZÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV TERVEZETÉNEK 

és 
A TOPOLYAI 2 BLOKK RÉSZÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV KÖRNYEZETI 

HATÁSA STRATÉGIAI FELMÉRÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS KÖZSZEMLÉRE BOCSÁTÁSÁT 
 

A topolyai 2 blokk részére vonatkozó részletes rendezési terv tervezetét (E-2632, a továbbiakban: 
részletes rendezési terv tervezete) és a topolyai 2 blokk részére vonatkozó részletes rendezési terv környezeti 
hatásának stratégiai felméréséről szóló jelentést (E-2632-1, a továbbiakban: stratégiai felmérésről szóló jelentés) a 
vajdasági Településrendezési Intézet Közvállalat (Újvidék, Vasút u. 6/III sz.) dolgozta ki.  
 A dokumentumokat a terület- és településtervezési dokumentumok tartalmáról, kidolgozásának módjáról és 
eljárásáról szóló szabályzat (SZK HK 2015/64 sz.) 54. szakaszával, valamint a környezeti hatások stratégiai 
felméréséről szóló törvény (SZK HK 2004/135 és 2010/88 sz.) 19. szakaszával összhangban bocsájtják közszemlére. 
 1. Az érdekeltek a részletes rendezési terv tervezetébe és a stratégiai felmérésről szóló jelentésbe 2018. 
november 8-tól december 7-éig nyerhetnek betekintést a topolyai községi közigazgatás ügyfélfogadó központjában 
(Tito marsall u. 30.), munkanapokon, 8-tól 15 óráig. Az érdekeltek az ügyfélfogadó központban a dokumentumokat 
analóg formában tekinthetik meg.  
 A közszemlére bocsátás ideje alatt a részletes rendezési terv tervezetét és a stratégiai felmérésről szóló 
jelentést az érdekeltek digitális formában a topolyai község hivatalos honlapján tekinthetik meg: www.btopola.org.rs. 
 A természetes és a jogi személyek a részletes rendezési terv tervezetével és a stratégiai felmérésről szóló 
jelentéssel kapcsolatos észrevételeiket írásban átadhatják a topolya községi közigazgatás iratátvételi hivatalában, 
illetve postán elküldhetik az alábbi címre: Opštinska uprava Bačka Topola, Maršala Tita br. 30. A közszemlére 
bocsátás határideje 2018. december 7-én zárul. A késve érkező észrevételeket nem veszik figyelembe.  
 2. A részletes rendezési terv tervezetét és a stratégiai felmérésről szóló jelentést 2018. november 28-án 12 
órai kezdettel mutatják be a topolyai községi közigazgatás képviselő-testületi nagytermében.  
 3. A topolyai községi képviselő-testület tervügyi bizottsága nyilvános ülését a közszemlére bocsátás 
határidejében lejárta után, 2018. december 14-én 14 órai kezdettel tartja meg a topolyai községi közigazgatás 
képviselő-testületi nagytermében (Tito marsall u. 30.). 
 A nyilvános ülésen jelen lesznek a tervdokumentum kidolgozójának (VAJDASÁGI 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT, Újvidék, Vasút u. 6/III.) és a községi közigazgatásnak a képviselői. A 
nyilvános ülésen részt vehetnek azok a természetes személyek, valamint jogi személyek képviselői is, akik a 
közszemlére bocsátás ideje alatt átadták vagy elküldték írásbeli észrevételeiket, és az ülésen élőszóban 
megindokolhatják azokat. Az észrevételekről a tervdokumentum kidolgozója és a stratégiai felmérő nyilvánosan 
nyilatkozik.  
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