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  Topolya Községi Közigazgatási Hivatala - Területtervezési, városrendezési, építési, 

környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi és gazdasági osztálya a Tervezési és építési törvény 

63. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 09/72, 09/81 - kiigazítás, 10/64 - AB, 11/24, 12/121, 

13/42 - AB, 13/50 - AB, 13/98 - AB, 14/132, 14/145, 18/83, 19/31, 2019/37 - más. törv. és 

2020/9. számok), valamint a Terület- és városrendezési dokumentumok tartalmáról, valamint 

kidolgozásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 90. szakasza 3. bekezdése (SzK 

Hivatalos Közlönye 2019/32. szám) alapján meghirdeti az alábbi 

FELHÍVÁST 

A HELYSZÍN VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKUS KIDOLGOZÁSÁRA 

VONATKOZÓ VÁROSRENDEZÉSI PROJEKT NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁRA - 

baromfitelep-komplexum építésére Topolya- város k.k. területén található 1543. és 1544 

számú kataszteri telken. 

              A helyszín városrendezési-architektonikus kidolgozásának városrendezési projektjét, 

Topolya-város k.k. területén található 1543. és 1544. számú kataszteri telken, a topolyai Petőfi-

brigád utca 2. szám alatt, a beruházó, a PERUTNINA PTUJ – TOPIKO, Topolya szükségleteire 

dolgozták ki, a nyilvános bemutatás pedig 2021. május 18-án kezdődik és 2021. május 24-ig 

tart. 

A Városrendezési projektet (szöveges és grafikai rész), és a 41/21-UP jelölésű, 2021. 

keltezésű Tanulmányt a topolyai ARHITOP, tervezési, mérnöki és szolgáltató tevékenységet 

folytató Kft, Tito marsall u. 92., felelős városépítésze, Saida Ćatipović, okleveles építészmérnök, 

engedély száma: 200 1253 11 dolgozta ki, és a fent említett időpontok alatt kerül bemutatásra a 

Községi Közigazgatási Hivatal Szolgáltatóközpontjában található Hirdetőtáblán, Tito marsall u. 

30., Topolya címen, 8.00 és 14.00 óra között, valamit a www.btopola.org.rs honlapon. 

Az érdekelt jogi és természetes személyeket felkérjük, hogy vizsgálják meg a jelen 

Városrendezési Projektet, és nyújtsák be esetleges észrevételeiket és javaslataikat, 

kizárólag írásban, postai úton, „ÉSZREVÉTEL A VÁROSRENDEZÉSI PROJEKTTEL 

KAPCSOLATBAN” címmel ellátva, vagy átadhatják Topolya Községi Közigazgatási 

http://www.btopola.org.rs/


Hivatala Iktatójában, a Topolyai Közigazgatási Hivatal Területtervezési, városrendezési, 

építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi és gazdasági osztályának címezve, 

valamint az alábbi címre: 24300 Topolya, Tito marsall u. 30, a nyilvános bemutatás ideje 

alatt, 2021.május 24-vel bezárólag. 

A nyilvános bemutatóval kapcsolatos információk szolgáltatására felhatalmazott személy: 

Kiskároly Zoltán, okl. építészmérnök, telefonszám: 024/715-059, 

zoltan.kiskaroly@btopola.org.rs  

 A szóbeli észrevételeket és javaslatokat nem vesszük nyilvántartásba.  

 
 Osztályvezető 

 

Kiskároly Zoltán, okleveles építészmérnök 
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