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194.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 3. pontja (SzK Hivatalos Közlönye,
2007/129. szám), A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény 11. szakaszának 1. bekezdése
(SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2011/47, 2012/93. és 2013/99. szám) és Topolya község Statútuma 42.
szakaszának 14. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján,
Topolya Községi KépviselĘ-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén, meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKR L SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1.szakasz
A helyi kommunális illetékekrĘl szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2012/10. szám)
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK DÍJSZABÁSA rész 1. díjtétele módosul és ezentúl így hangzik:
''1. Díjtétel

A cégérnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztésére a helyi kommunális illeték évi
összegben a következĘ:
1. Oly jogi személyek, melyek a számvitelt szabályzó törvény esetében közepes nagyságú jogi
személynek minĘsülnek, emellett a vállalkozók és azon kis jogi személyek, melyek évi forgalma
50.000.000,00 dinárt meghaladja ( kivéve az alábbi tevékenységekkel foglalkozó vállalkozókat és jogi
személyeket: bankok, vagyon- és személybiztosítás, kĘolaj és kĘolajtermékek kereskedelme és elĘállítása,
dohányárúval való nagykereskedelem, cementgyártás, postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatás,
áramszolgáltatás, kaszinó, szerencsejátékok, fogadóiroda, bingó, s hasonló szerencsejáték-szolgáltatások,
emellett éjjeli bárok és diszkóklubok), a jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illetéket éves szinten
fizetik:
MezĘgazdasági, ipari,
építĘipari, tervezési,
közmĦvesítési és kisipari tevékenységet
végzĘ jogi személyek

32.000,00 dinár,

-Üzleti egységek, lerakatok,
telepek, raktárak, felvásárló helyek, mĦhelyek,
nagykereskedések, üzemek és gyárak, kioszkok
az alap díjszabás összegének 50% mértékében

16.000,00 dinár,

Mez gazdasági, ipari,
épít ipari, tervezési,
közm vesítési és kisipari tevékenységet
végz vállalkozók

8.000,00 dinár,

____________________________________________________________________
Idegenforgalmi, vendéglátó-ipari és
kereskedelmi területen tevékenykedĘ
jogi személyek,
és ezek üzleti egységei
Ezen jogi személyek
különálló üzleti egységei,
a község Topolya településen kívüli,
egyéb helyiségében

48.000,00 dinár,

24.000,00 dinár,
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Idegenforgalmi, vendéglátó-ipari és,
kereskedelmi területen tevékenyked vállalkozók
és ezek üzleti egységei

12.000,00 dinár

-FĘként nyomtatványok, lapok
s hasonlók kereskedelmét ellátó
különálló üzleti egységek

12.000,00 dinár,

16. szám

______________________________________________________________________

Közlekedési, távközlési, gázelosztó tevékenységet
ellátó jogi személyek,
s ezek különálló üzleti egységei

90.000,00 dinár,

Közlekedési, távközlési, gázelosztó tevékenységet
ellátó vállalkozók s
ezek különálló üzleti egységei

30.000,00 dinár

___________________________________________________________
1)
Egyéb tevékenységet ellátó jogi személyek és vállalkozók
valamint ezek üzleti egységei
20.000,00 dinár
_________________________________________________________________
1) )-egyéb tevékenységek alatt oktatási, (túlnyomó részben nem a SzK és a helyi önkormányzat
költségvetésébĘl támogatott) egészségügyi tevékenységet, értelmi szolgáltatásokat, közvetítĘi
szolgáltatásokat és egyebeket értünk.
2. A nagy jogi személyek (kivéve az alábbi tevékenységekkel foglalkozó vállalkozókat és jogi
személyeket: bankok, vagyon- és személybiztosítás, kĘolaj és kĘolajtermékek kereskedelme és elĘállítása,
dohányárúval való nagykereskedelem, cementgyártás, postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatás,
áramszolgáltatás, kaszinó, szerencsejátékok, fogadóiroda, bingó, s hasonló szerencsejáték-szolgáltatások,
emellett éjjeli bárok és diszkóklubok) , a jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illetéket éves szinten
fizetik:
MezĘgazdasági, ipari,
építĘipari, tervezési,
közmĦvesítési és kisipari tevékenységet
végzĘ jogi személyek

64.000,00 dinár,

-Üzleti egységek, lerakatok,
telepek, raktárak, felvásárló helyek, mĦhelyek,
nagykereskedések, üzemek és gyárak, kioszkok
és e jogi személyek más különálló üzleti egységei a jelen
pontot illetĘen az alapdíjtétel 50% mértékében,

32.000,00 dinár,

________________________________________________________________________

Idegenforgalmi, vendéglátóipari és
kereskedelmi területen tevékenykedĘ
jogi személyek, és ezek üzleti egységei

96.000,00 dinár,

- Ezen jogi személyek különálló üzleti egységei
a község Topolya településen kívüli,
egyéb helyiségében

48.000,00 dinár,

- FĘként nyomtatványok, lapok
s hasonlók kereskedelmét ellátó
különálló üzleti egységek

16.000,00 dinár,
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____________________________________________________________________
Közlekedési, távközlési, gázelosztó
tevékenységet ellátó jogi személyek
s ezek különálló üzleti egysége.
120.000,00 dinár,
__________________________________________________________________________
1)
Egyéb tevékenységet ellátó jogi személyek és vállalkozók
valamint ezek üzleti egységei.
30.000,00 dinár;
_________________________________________________________________
1)-egyéb tevékenységek alatt oktatási, (túlnyomó részben nem a SzK és a helyi önkormányzat
költségvetésébĘl támogatott) egészségügyi tevékenységet, értelmi szolgáltatásokat, közvetítĘi
szolgáltatásokat és egyebeket értünk.
3. A nagy, közepes és kis jogi személyek, illetve vállalkozók, melyek az alábbi tevékenységekkel
foglalkoznak: bankok, vagyon- és személybiztosítás, kĘolaj és kĘolajtermékek kereskedelme és elĘállítása,
dohányárúval való nagykereskedelem, cementgyártás, postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatás,
áramszolgáltatás, kaszinó, szerencsejátékok, fogadóiroda, bingó, s hasonló szerencsejáték-szolgáltatások,
emellett éjjeli bárok és diszkóklubok, a jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illetéket éves szinten
fizetik:
Vállalkozók
és ezek üzleti egységei

90.000,00 dinár,

Kis jogi személyek
és ezek üzleti egységei

90.000,00 dinár,

Közepes jogi személyek
és ezek üzleti egységei

180.000,00 dinár,

Nagy jogi személyek
és ezek üzleti egységei

240.000,00 dinár;

Megjegyzés:
1. A helyi kommunális illeték kötelezettje a jelen díjtétel szerint, azon jogi személy, illetve
vállalkozó, mely a cégtábláját üzlethelyiségre függeszti ki.
A jelen határozat értelmében cégtáblának minĘsül minden elnevezés vagy név üzlethelyiségen való
feltüntetése, mely arra utal hogy az illetĘ jogi vagy természetes személy az illetĘ üzlethelyiségben
tevékenységet végez.
A jogi személyeket, A számvitelrĘl és könyvvizsgálatról szóló törvény alapján, nagy, közepes és kis
jogi személyekre osztjuk.
Oly jogi személyek, melyek a számvitelt szabályzó törvény esetében kis jogi személynek
minĘsülnek, emellett a vállalkozók és azon kis jogi személyek, melyek évi forgalma 50.000.000,00 dinárt
nem haladja meg ( kivéve az alábbi tevékenységekkel foglalkozó vállalkozókat és jogi személyeket: bankok,
vagyon- és személybiztosítás, kĘolaj és kĘolajtermékek kereskedelme és elĘállítása, dohányárúval való
nagykereskedelem, cementgyártás, postai, mobiltelefonos és telefonos szolgáltatás, áramszolgáltatás,
kaszinó, szerencsejátékok, fogadóiroda, bingó, s hasonló szerencsejáték-szolgáltatások, emellett éjjeli bárok
és diszkóklubok), a jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illeték fizetésére nem kötelezhetĘk.
2. Az illetékkötelezett köteles a kifüggesztett cégér után befizetni a jelen díjtétel által megállapított
illeték befizetésére.
3. Az illetékkötelezettség a tevékenység bejegyzésének napján kezdĘdik, s a jegyzékbĘl való törlés
napján ér véget, ezért az év folyamán minĘsítést váltott illetékkötelezettek helyi kommunális illetékét az
illetĘ tevékenység ellátásának idejével arányosan számolják el.
4. Amennyiben az üzlethelyiségen ugyanazon illetékkötelezett több cégérét függesztik ki, illetéket
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csak egy cégér után kell fizetni.
5. A helyi kommunális illeték megállapítását és megfizettetését Topolya Községi Közigazgatási
Hivatalának Adóügyosztálya végzi.
6. A jelen díjtétel által tárgyalt helyi kommunális illeték kötelezettsége alól felmenthetĘk azon
vállalkozók akik új termelĘüzemeket nyitnak, termelésüket bĘvítik, több mint 50 új dolgozó foglalkoztatása
által, valamint a mĦalkotás és régi szakmák, illetve háziipar területén végzett tevékenységekkel
foglalkoznak, melyeket, mint olyanokat, az illetékes köztársasági szerv szabályoz.
7. A jelen díjtétel által tárgyalt illeték fizetése negyedévenként esedékes.
8. A díjkötelezett köteles a jelen díjtételben tárgyalt helyi kommunális illeték alábbi számlára való
befizetésére: Üzlethelyiségre kihelyezett cégtábla utáni kommunális illeték, számlaszám 840-716111843-35.''
2. szakasz
E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétĘl számított, nyolcadik napon lép
életbe.
TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELė-TESTÜLETE
Szám: 434-176/2013-V
Kelt: 2013.12.18.
Topolya

Fazekas Róbert sk
a Községi KépviselĘ-testület
elnöke

195.
A közvállalatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és ugyanezen törvény 50.
szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) valamint Topolya község Statútuma
42. szakaszának 22. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám)
alapján, Topolya Községi KépviselĘ-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS – LAKÁSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT 2014.
ÉVI GAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK ÉS PROGRAMJÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
Ezennel jóváhagyjuk a topolyai Komgrad Kommunális – Lakásügyi és Építési Közvállalat 2014. évi
Gazdálkodási tervét és programját, melyet e közvállalat FelügyelĘ Bizottsága annak 2013.11.29- i ülésén
hozott meg.
II.
E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELė-TESTÜLETE
Szám: 023-32/2013-V
Kelt: 2013.12.18.
Topolya

Fazekas Róbert sk.
a Községi KépviselĘ-testület
elnöke

196.
A közvállalatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 50. szakaszának 2.
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/119. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 22.
pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya
Községi KépviselĘ-testülete, annak 2013. december 18-i ülésén meghozta az alábbi

