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16. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza 1. bekezdésének 5) pontja (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2007/129., 2014/83. – más. törvény, 2016/101. – más. törvény és 2018/47. szám), az ingatlan 

közvetlen megegyezéssel való beszerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú javak bérbeadásának, 

illetve egyéb vagyonjogok beszerzésének és használata átruházásának, valamint a nyilvános árverés 

eljárásának és az írásos ajánlatok begyűjtésének feltételeiről szóló rendelet 10. szakaszának 2. bekezdése 

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 2018/16. szám), Topolya község Statútuma 64. szakasza  1. bekezdésének 

12) pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) és a Topolya község köztulajdonában álló 

javak beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezekkel való rendelkezésről szóló határozat 17. 

szakaszának 1. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) alapján Topolya Községi 

Elnöke, a Topolya község köztulajdonában levő ingatlanok közvetlen megegyezés, nyilvános árverés vagy 

írásos ajánlatok begyűjtése által történő beszerzési, elidegenítési, illetve bérbeadási eljárásának 

végrehajtásával foglalkozó bizottság javaslata alapján, 2021. 02. 23-án meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 

TOPOLYA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA TARTOZÓ, TOMISLAVCI TELEPÜLÉSEN 

TALÁLHATÓ MEZŐGAZDASÁGI INGATLANOK BÉRBEADÁSÁT ILLETŐ 

LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATTEVŐ MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
 

 I. EZENNEL BÉRBEADJUK a Tomislavci településen található mezőgazdasági 

létesítményeket, 2403 kataszteri telekszám, Legelő, 1. épület, mezőgazdasági létesítmény, melynek 

területe 692 m
2
, 3. épület, mezőgazdasági létesítmény, melynek területe 155 m

2
, 5. épület, mezőgazdasági 

létesítmény, melynek területe 33 m
2
, bejegyezve Felsőroglatica k.k. 1755. számú ingatlanlapjába, 1/1 

részben Topolya község köztulajdona, Topolya, Tito marsall 30., a látott állapotban, mezőgazdasági 

tevékenység végzésére (takarmány tárolása és állattenyésztés), a legkedvezőbb ajánlattevőnek: Dragan 

Majkić, személyi száma: 0802985163307, Laza Lazarević utca 10., 24 300 Topolya (a továbbiakban: 

Bérlő). 
 

II. Az I. pontban tárgyalt mezőgazdasági létesítmény havi bérleti díjának összege 15.000,00 
dinár, mely összeget euróban állapítjuk meg, a Szerb Nemzeti Bank írásos ajánlatok felbontásának napján, 
2021. 02. 19-én érvényes, hivatalos középárfolyama szerint (117,5735), így a teljes havi bérleti díj 127,57 
euró.   

A legkedvezőbb ajánlattevő részére az 10.000,00 dinár összegben, 2021. 02. 12-én befizetett letétet 
beszámítjuk a teljes bérleti díjba.  

A mezőgazdasági létesítmények használata utáni bérleti díj havonta fizetendő, a hónap 15-éig az 
előző hónapra vonatkozóan, a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes osztályának kiállított számlája 
alapján. 

A bérleti díj mellett a bérlő köteles a bérelt terület használata utáni egyéb költségek fedezetére is 
(villanyszámla, vízszámla, stb.), valamint a Helyi közösséggel kötött megállapodás szerint rendszeresen 
elszállítsa a szemetet és szivattyúzza a szennyvizet, valamint minden egyéb szükséges tevékenységet 
végez.  

 

III. Az I. pontban szereplő mezőgazdasági létesítményeket 5 (öt) éves időszakra adjuk bérbe. 
 

 IV. A bérlő köteles a jelen határozat hatályosságát követően a mezőgazdasági létesítmények 

bérletéről szerződést kötni Topolya községgel, melyet a Községi Elnök (a továbbiakban:  bérbeadó) 

képvisel, s mely szerződés szabályozza a bérlő és a bérbeadó minden jogát  és kötelességét, a törvényi és a 

törvénynél alacsonyabb rendű jogszabályokkal összhangban.  

 A bérlő a szerződés megkötése alkalmával köteles bizonyítékot benyújtani arról, hogy befizette az 

általa felajánlott havi bérleti díj összegét garanciaként arra, hogy rendszeresen fizetni fogja a bérleti díjat, 

illetve a villamos energia, a kommunális szolgáltatási költségek és az ingatlanhasználat során felmerülő 

egyéb költségek díját, valamint igazolást arról, hogy kéthavi bérleti díj összegét befizette, amely összeg az 

összes szerződéses kötelezettség teljesítésekor visszakerül a bérlőhöz. 

Amennyiben a bérlő nem járulna a bérleti szerződés megkötéséhez, elveszíti a befizetett letét 

visszatérítésére való jogát, míg a legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásáról szóló határozatot hatályon 

kívül helyezik.   

 

V. E határozat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k о l á s 

 

A Topolya község köztulajdonában levő ingatlanok közvetlen megegyezés, nyilvános árverés 

vagy írásos ajánlatok begyűjtése által történő beszerzési, elidegenítési, illetve bérbeadási eljárásának 

végrehajtásával foglalkozó bizottság 2021. 02. 03-án, a Topolya község köztulajdonába tartozó, 

Tomislavci településen található mezőgazdasági ingatlanok bérbeadási eljárásának megindításáról szóló, 

464-48/2020-V. számú határozat alapján, melyet Topolya Községi Elnöke hozott meg 2021. 01. 22-én, 

kiírta a 464-5/2021-V. számú nyilvános hirdetést írásos ajánlatok begyűjtésére a Topolya község 

köztulajdonában levő, Tomislavci településen található mezőgazdasági ingatlanok bérbeadására 

vonatkozóan, mely megjelent Topolya Község Hivatalos Lapjának 2021. 02. 03-i 2021/3. számában. A 

bérlet tárgyát mezőgazdasági létesítmények képezik, amelyekben mezőgazdasági tevékenységet 

folytatnak, s mely a Topolya Község, Topolya, Tito marsall u. 30. sz., 1/1 részű köztulajdonát képezi. 

A tárgyalt mezőgazdasági létesítményeket 5 éves időszakra adják bérbe. A havi bérlet kezdőárát Az 

ingatlanok bérleti díjának felbecsléséről szóló jelentés alapján határozták meg, melyet a szabadkai 

„Procena Plus” Igazságügyi Szakértői és Mérnöki Kft. számára az engedéllyel rendelkező értékbecslő, dr. 

Miomir Paovica, okl. építészmérnök, szabadkai lakos dolgozott ki, mindhárom mezőgazdasági 

létesítményre vonatkozóan összesen 14.108,86 dinár összegben. 

A Községi Elnök 02-106/2020-V. számú végzésével alakított, a Topolya község köztulajdonában 

levő ingatlanok közvetlen megegyezés, nyilvános árverés vagy írásos ajánlatok begyűjtése által történő 

beszerzési, elidegenítési, illetve bérbeadási eljárásának végrehajtásával foglalkozó bizottság 2021. 02. 19-

én lefolytatta az írásos ajánlatok nyilvános felbontási eljárását, melyről jegyzőkönyv és jelentés 

készült. 

A bizottság megvitatta a két benyújtott ajánlatot, végrehajtotta a mellékelt iratokba való 

betekintést, s megállapította, hogy az ajánlatok időben érkeztek és hiánytalanok, s úgy találta, hogy a 

Topolya község köztulajdonába tartozó mezőgazdasági létesítmények bérbeadásának minden feltétele 

teljesült, s mivel az egyik ajánlattevő jegyzőkönyve mondta, hogy eláll ajánlatától, a havi bérleti díj 

legmagasabb ajánlott összegének kritériumát alkalmazva (az ajánlattételi űrlapon szereplő havi bérleti 

díj), megállapította a legkedvezőbb  ajánlattevő  megválasztásának   javaslatát, mely  a: Dragan Majkić, 

személyi száma: 0802985163307, Laza Lazarević utca 10., 24 300 Topolya, aki 15.000,00 dináros havi 

bérleti díjat ajánlott, áfa (PDV) nélkül, s mely összeget átszámítjuk euróba, a Szerb Nemzeti Bank írásos 

ajánlatok felbontásának napján érvényes hivatalos középárfolyama szerint, ami 127,57 euró. A bizottság 

a Topolya község köztulajdonába tartozó vagyon beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és az ezzel 

való rendelkezésről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) 16. szakasza 

alapján, a Községi Elnök részére eljuttatta a legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásáról szóló 

javaslatot. 

A bizottság indoklással ellátott javaslata alapján, az ingatlan közvetlen megegyezéssel való 

beszerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú javak bérbeadásának, illetve egyéb vagyonjogok 

beszerzésének és használata átruházásának, valamint a nyilvános árverés eljárásának és az írásbeli 

ajánlatok begyűjtésének feltételeiről szóló rendelet 10. szakaszának 2. bekezdésével (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 2018/16. szám) és a Topolya község köztulajdonába tartozó vagyon beszerzéséről, 

használatáról, kezeléséről és az ezzel való rendelkezésről szóló határozat 17. szakaszának 1. 

bekezdésével (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/9. szám) összhangban, meghoztuk a 

köztulajdonban lévő ingatlan bérbeadását illető, legkedvezőbb ajánlattevő megválasztásáról szóló 

határozatot. 

Tekintettel a fentiekben tárgyaltakra, a rendelkező rész szerinti határozat született. 

Jogorvoslati tájékoztatás: A jelen határozat ellen folyamodvány nyújtható be Topolya Községi 

Tanácsához, a jelen határozat vételétől számított 8 (nyolc) napon belül. A Községi Tanács határozata 

végleges. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI ELNÖK 

Szám: 464-5/2021-V-3 

Kelt: 2021. 03. 23-án 

Topolya  

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 
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17. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 

2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám), az autonóm tartományokban és a 

helyi önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló törvény 49. szakaszának 2. bekezdése és 97. 

szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/21., 2017/113., 2017/113. – másik törvény, 

2018/95. – másik törvény, 2019/86. – másik törvény és 2020/157. – másik törvény szám) és Topolya 

község Statútuma 68. szakaszának 1. bekezdése 14. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. 

szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2021. február 17-i, 22. ülésén meghozta az alábbi 

 

 

VÉGZÉST 

KÖZTISZTVISELŐ – TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA 

VEZETŐHELYETTESÉNEK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 Hivatalba helyezzük Slađana Mudrinić okleveles jogászt, topolyai lakost, Topolya Községi 

Közigazgatási Hivatalának vezetőhelyetteseként, ötéves megbízatásra, 2021. február 17-i hatállyal. 

 

II. 

 E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában és Topolya község honlapján.  

 

III. 

 A végzést kézbesíteni: a kinevezett személynek, a Pénzügyi Osztálynak, a Személyzeti 

Szolgálatnak és az irattárnak. 

 

Indokolás 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése 7. pontja (Az SZK Hivatalos 

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

hogy a községi tanács tisztségbe helyezi és felmenti a községi közigazgatási hivatal vezetőjét, illetve az 

egyes területekkel megbízott közigazgatási hivatalok vezetőit. 

Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló 

törvény 49. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/21., 2017/113., 2017/113. – 

másik törvény, 2018/95. – másik törvény, 2019/86. – másik törvény és 2020/157. – másik törvény szám) 

előírja, hogy a városi, illetve községi tanács helyezi tisztségbe a közigazgatási hivatal vezetőjét és a 

közigazgatási hivatal helyettes vezetőjét. 

 Topolya Községi Tanácsa 2021. 01. 19-én, 111-1/2021-V-2 szám alatt nyílt pályázatot írt ki 

Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vezetőhelyettesi tisztségének betöltésére, s kinevezte a Pályázati 

Bizottságot, mely lefolytatta a nyílt pályázatot Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vezetőhelyettesi 

tisztségének betöltésére.  

 A Pályázati Bizottság a választási eljárás lefolytatását követően, az autonóm tartományokban és a 

helyi önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló törvény 96. és 97. szakaszával (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 2016/21., 2017/113., 2017/113. – másik törvény, 2018/95. – másik törvény, 2019/86. 

– másik törvény és 2020/157. – másik törvény szám) összhangban, megküldte Topolya Községi 

Tanácsának a Topolya Községi Közigazgatási Hivatala vezetőhelyettesének megválasztására vonatkozó, 

2021. február 9-i listát, s megállapította, hogy Slađana Mudrinić az egyetlen jelölt, aki részt vett a 

választási eljárásban. 

 A nevezett személy jelentkezésébe és a mellékelt dokumentációba való betekintés által a bizottság 

megállapította, hogy Slađana Mudrinić a Szerb Köztársaság nagykorú állampolgára, okleveles jogász, s 

eleget tesz a szakmai munkatapasztalatra vonatkozó feltételeknek, nem ítélték legkevesebb hathónapos 

tényleges börtönbüntetésre, s korábban nem szűnt meg a munkaviszonya állami szervnél, illetve autonóm 

tartomány vagy helyi önkormányzati egység szervénél súlyos munkaügyi kötelességszegés miatt. 
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Az elmondottakat figyelembe véve Topolya Községi Tanácsa, az autonóm tartományokban és a helyi 

önkormányzati egységekben alkalmazottakról szóló törvény 49. szakaszának 2. bekezdése és 97. 

szakaszának 2. bekezdése alapján 2021. február 17-i, 22. ülésén, 7. napirendi pont alatt a vonatkozó 

részben foglalt végzést hozta.  

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: E végzés ellen nem nyújtható be fellebbezés, de a belgrádi 

Közigazgatási Bíróságnál indítható közigazgatási eljárás a végzés kézbesítésétől számított 30 napos 

határidőn belül. 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 112-18/2021 

Kelt: 2021. 02. 17-én 

Topolya 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 

 

 

18. 

A migráció kezeléséről szóló törvény 12. szakasza (Az Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

2012/107. szám) és Topolya község Statútuma 68. szakaszának 19. pontja (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2019/5. szám) alapján Topolya Községi Tanácsa 2021. február 17-i ülésén meghozta az alábbi 
 

 

V É G Z É S T 

a migrációkezeléssel megbízott községi tanács megalakításáról 
 

I. 
 

A migráció kezelésével kapcsolatos tanácsadó feladatok elvégzése céljából megalakítjuk Topolya 

község migrációkezeléssel megbízott községi tanácsát (a továbbiakban: tanács), az alábbi összetételben: 

 

1. Szatmári Adrián – elnök 

2. Kislinder Gábor – tag  

3. Mgr. Jasmina Zimonjić – tag 

4. Danijela Jeremić – tag 

5. Holovits Gábor – tag 

6. Mesaroš Helena – tag  

7. Milorad Teslić – tag 

8. Szedlár Péter – tag  

9. Zoran Marjanović – tag 
 

II. 
 

A tanács feladata a következő területekre vonatkozó feladatok elvégzése: a Topolya község 

területén végbemenő migráció figyelemmel kísérése és a Menekültügyi Biztosság részére történő 

jelentéstétel, a község területén végbemenő migráció hatékony kezelését célzó, végrehajtandó programok, 

intézkedések és tevékenységek javaslása, és egyéb, a migráció kezelését illető teendők ellátása, a 

törvénnyel összhangban.  

 

III. 
 

A tanács munkájához szükséges szakmai és adminisztratív teendőket a Községi Közigazgatási 

Hivatal látja el.  

 

IV. 
 

A tanács tagjai a tanács munkájában való részvételért térítményre jogosultak a Községi Képviselő-

testület munkatestületeinek tagjai esetében alkalmazott érvényes előírásokkal összhangban. 
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V. 
 

E végzéssel hatályát veszti a migráció kezelésével foglalkozó községi tanács megalakításáról szóló 

végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2017/28. szám). 

 

VI. 
 

E végzés meghozatala napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 02-7/2020-V 

Kelt: 2021. 02. 17-én 

Topolya  

 

 

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 

 

 

19. 

A munkaviszonyról és munkanélküliség esetére való biztosításról szóló törvény 28. szakasza (Az 

SZK Hivatalos Közlönye, 2009/36., 2010/88., 2015/38., 2017/113. és 2017/113. – másik törvény szám) és 

Topolya község Statútuma 64. szakaszának 10. pontja alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. 

szám) alapján, Topolya Községi Elnöke 2021. 03. 1-jén meghozta az alábbi  

 

V É G Z É S T  

A HELYI FOGLALKOZTATÁSI TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 

I. 

  

 Ezennel megalakítjuk Topolya község Helyi Foglalkoztatási Tanácsát (a továbbiakban: helyi 

tanács), 4 éves megbízatási időre, az alábbi összetételben:  

  

1. Kislinder Gábor, a Községi Tanács képviselője – elnök; 

2. Danijela Jeremić, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat képviselője – tag;  

3. Tatjana Vujinović, Topolya és Kishegyes Községek Független Szakszervezetei Szövetségének 

képviselője – tag; 

4. Predrag Petrović, okl. jogász – tag; 

5. Zsáki Róbert, a gazdasági ágazat képviselője – tag;  

6. Vanyur Gabriella, Topolya Község Általános Vállalkozói Egyesületének képviselője – tag és 

7. Predrag Stojanović, Topolya Község Fejlesztési Társulásának képviselője – tag.   

 

II. 

A helyi tanács feladata a foglalkoztatás ügyének figyelemmel kísérése, az illetékes önkormányzati 

szervek részére történő ajánlás és véleményezés a programok meghozatalakor, közmunkák szervezésekor 

és a munkanélküli személyek közmunka általi foglalkoztatásakor, az utóképzés és betanítás, illetve a 

munkaügyben felmerülő egyéb kérdések.   

 

III. 

   A helyi tanács részére végzendő irodai teendőket Topolya Községi Közigazgatási Hivatala látja el.   

  

IV. 

A jelen végzés meghozatalának napján hatályát veszíti A Helyi Foglalkoztatási Tanács 

megalakításáról szóló végzés (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2020/3. szám). 
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V. 

E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÖZSÉGI ELNÖK 

Szám: 02-10/2021 

Kelt: 2021. 03. 1-jén 

Topolya  

Szatmári Adrián, s.k. 

Községi Elnök 

 

 

 

20. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: 217-8/2021-II-5 

Kelt: 2021. 02. 09-én 

Topolya 

 

 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 41. 

szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2018/87. szám) és a 

COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet 

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 2020/145., 2020/151., 2020/152., 2020/153., 2020/156. és 2020/158. szám) 

alapján, Topolya Község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 3. rendkívüli ülésén, 2021. 02. 09-én 

meghozza az alábbi  

 

 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 

 

I. 

 

1.   A topolyai Piac Közvállalat kérelme alapján, melyben véleményt kér a februári topolyai vásár 

megtartását illetően, továbbá a Topolya község területén lévő jelenlegi járványhelyzet, a Topolya 

község területére vonatkozó rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló, hatályos határozat, valamint a 

Szerb Köztársaság Kormányának a COVID-19 fertőző betegség megfékezésére irányuló 

intézkedések foganatosításáról szóló, hatályos rendeletei alapján, meghozzuk e záróhatározatot, 

mellyel elhalasztjuk a februári vásár megtartását.  

 

 

II. 

 

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

tömegtájékoztatási eszközökben.  

 

 

 Szatmári Adrián, s.k. 

a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 
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21. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

TOPOLYA KÖZSÉG 

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: 217-12/2021-II-5 

Kelt: 2021. 02. 26-án 

Topolya 

 

 A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 41. 

szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2018/87. szám) és a 

COVID-19 fertőző betegség megfékezésére és visszaszorítására vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet 

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 2020/145., 2020/151, 2020/152, 2020/153, 2020/156. és 2020/158. szám) 

alapján, Topolya Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 4. rendkívüli ülésén, 2021. 02. 26-án meghozza 

az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

 

I. 

 

2021. február 27-től 2021. február 28-ig azoknak a létesítményeknek a munkaidejét, amelyek 

kiskereskedelmi tevékenységet végeznek (kereskedelmi és egyéb üzletek és elárusítóhelyek), vendéglátó-

ipari szolgáltatást, élelmiszer- és italárusítást nyújtanak (éttermek, kávézók, bárok, klubok és hasonlók), 

kiskereskedelmi tevékenységet végző, fedett vagy szabadtéri üzletközpontokban és hasonló 

létesítményekben végeznek szolgáltatásnyújtást (bevásárlóközpontok, piacok, stb.), valamint 

szerencsejátékot szerveznek (fogadóirodák, játéktermek, stb.), továbbá azoknak a létesítményeknek, 

amelyekben kisipari és egyéb szolgáltatásnyújtást végeznek, s az ügyfelekkel közvetlen vagy hosszan tartó 

fizikai kontaktusba kerülnek (kozmetikai szalonok, fodrászüzletek, szépségszalonok), valamint amelyek 

olyan művelődési tevékenységet végeznek, amely során egyszerre több személy tartózkodik egy 

helyiségben (színházak, mozik, múzeumok, galériák), valamint olyan sporttevékenységet végeznek, amely 

során egyszerre több személy tartózkodik egy helyiségben, vagy hosszan tartó fizikai kontaktusba kerülnek 

az ügyféllel (fitneszközpontok, edzőtermek, tornatermek, wellness központok, medencék, valamint egyéb 

sport és szabadidős létesítmények, stb.) úgy korlátozzuk, hogy ezek a létesítmények 14.00 óráig tarthatnak 

nyitva. 

 

II. 

 

A jelen pont 1. bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik az alábbi létesítmények 

munkaidejére: 

 

1) gyógyszertárak (beleértve azokat is, amelyekben állatoknak vagy a mezőgazdaságnak szánt árut 

is forgalmaznak), kivéve azok a gyógyszertárak, amelyek üzletközpontban vannak, s amelyek esetében az 

üzemeltető nem tud külön bejáratot biztosítani, vagy amelyeknek a bejárata nem közvetlenül a 

közterületről nyílik, továbbá a benzinkutak üzemanyag-árusító része, valamint a házhozszállítást végző 

kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb létesítmények, amelyek a jelen szakasz 1. bekezdésében 

megállapított munkaidőn kívül is üzemelhetnek;  

  

2) élelmiszer-ipari termékeket árusító áruházak és egyéb üzletek és elárusítóhelyek (embereknek és 

állatoknak szánt), beleértve azokat is, amelyek üzletközpontokban működnek, s amelyek esetében az 

üzemeltető külön bejáratot tud biztosítani, vagy amelyeknek a bejárata közvetlenül a közterületről nyílik, 

valamint az önálló kiskereskedelmi létesítmények, amelyek esetében a vásárló nem megy be az épületbe 

(trafikok, kioszkok), ezek 21.00 óráig dolgozhatnak; 
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3) orvosi és fogorvosi szolgáltatást nyújtó rendelők és laboratóriumok, valamint állatorvosi 

rendelők és laboratóriumok, amelyek a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül is 

üzemelhetnek;  

 

4) a színházak, mozik, múzeumok, galériák és hasonlók, melyek 21.00 óráig dolgozhatnak; 

  

5) a besorolt és nem besorolt szálláshelyeken, valamint a besorolt magánszálláshelyeken működő 

éttermekben és étkeztetési szolgáltatást nyújtó egyéb helyiségekben csak azokat a személyeket lehet 

kiszolgálni, mégpedig legfeljebb 21.00 óráig, akik szállást foglaltak az említett szálláshelyeken; 

   

6) a fitneszközpontok, edzőtermek, tornatermek, medencék, valamint egyéb sport és szabadidős 

létesítmények, amikor versenyre való felkészülésre és edzésre, továbbá az illetékes nemzeti 

sportszövetségek hatáskörébe tartozó, kizárólag bejegyzett versenyek megtartására használják, a jelen 

szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidőn kívül is dolgozhatnak;  

 

A jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított munkaidő alatt a vendéglátó-ipari szolgáltatást 

nyújtó létesítményekben nem megengedett az élő zene. 

 

A jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított időszakban a munkaidő alatt a zárt 

üzletközpontokban és hasonló létesítményekben, amelyekben kiskereskedelmi tevékenységet végeznek, s 

amelyek területe meghaladja a 300 m
2
-t, 9 m

2
 kell, hogy jusson egy látogatóra.  

 

A jelen rendeletben foglalt intézkedések feletti felügyeletet az illetékes felügyeleti szervek végzik.  

 

III. 
 

E rendelet azonnal hatályba lép. 

 

IV. 

 

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

tömegtájékoztatási eszközökben. 

 

 

 

 Szatmári Adrián, s.k. 

а Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 
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Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 
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