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4. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye, 99/49 szám) 148. szakasza alapján a 

Községi Választási Bizottság kihirdeti 
 

A TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐI 
2001.01.28-ÁN A 6. VÁLASZTÓEGYSÉGBEN LEFOLYTATOTT 

PÓTVÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉT 
 

I. 
 
A községi választási bizottság megállapította: 
a  bejegyezett választók száma a 6. választóegységben 763  
a szavazott választók száma összesen 192 
az átvett szavazólapok száma 763 
a felhasználatlan szavazólapok száma 571 
a felhasznált szavazólapok száma 192 
az érvénytelen szavazólapok száma 1 
az érvényes szavazólapok száma 191 
 

II. 
 
 Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma: 
 
Sor- 
szám 

 
Vezetéknév és név 

A jelöltre leadott 
szavazatok száma 

 
J e l ö l t á l l í t ó 

 
6. választóegység, Dr. Hadzsy János Egészségház épülete 
 
1.  AGYÁNSZKI DR. JÁNOS 66 Vajdasági Magyarok  Demokratikus Közössége  
    
2.  DRAGOSAVAC MILAN 20 Szerbiai Szocialista Párt  
    
3.  KANJEVAC DR. NEBOJŠA 89 SzDE – Vajdasági Szociáldemokrata Liga   
    
4.  CVIJETIĆANIN  STEVAN 16 Szerb Radikális Párt  

 
 

III. 
 

A megállapított eredmények alapján a községi választási bizottság konstatálja, hogy a legnagyobb 
számú szavazatot kapta és képviselővé választatott a  6. választóegységben : DR. KANJEVAC NEBOJŠA. 
 
KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
Szám: 013-12/2001-I 
Topolya, 
2000. 01. 30.                       
 
            Sveller Árpád s.k., Bukvić D. Bogdan, s.k., 
a községi választási bizottság a községi választási bizottság 
 titkára elnöke 
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5. 
 
 A kommunális szolgáltatási dijak és a lakbér képzésének módjáról szóló határozat (Topolya 
község Hivatalos Lapja, 97/1 szám) 3. és 5. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Bizottsága, a 2000. 12. 26-i ülésén meghozta e 
 

V É G Z É S T 
A TOPOLYAI KOMGRAD Kv. KOMMUNÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSI DIJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Jóváhagyjuk a topolyai Komgrad Kv. kommunális szolgáltatási dijait az alábbiak szerint: 
 

1. Ivóvizszolgáltatás 
- a természetes személyek részére 5,00 din/m3 
- az intézmények részére 5,00 din/m3 
- a munkaközösségek részére 5,00 din/m3 
- az iskolák, óvodák részére 2,50 din/m3 
- a jogi személyek részére 15,00 din/m3 
- a helyőrség részére 15,00 din/m3 
  
     2. Szennyvizelvezetés-csatornadij  
- a természetes személyek részére 2,50 din/m3 
- az intézmények részére 2,50 din/m3 
- az iskolák, óvodák részére 1,25 din/m3 
- a jogi személyek részére 7,50 din/m3 
- a helyőrség részére 7,50 din/m3 
  
       3. Szemétkihordás és –tárolás  
- a polgárok részére 0,50 din/m3 
- az intézmények részére 0,50 din/m3 
- az iskolák, óvodák részére 0,50 din/m3 
- a jogi személyek részére 1,70 din/m3 
  
      4. A fűtési dij előlege  
- a természetes személyek részére 25,18 din/m3 

 
II. 
 

 E végzés 2000. 12. 1-jétől alkalmazandó. 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG 
Szám: 38-14/2000-I   Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2000. 12. 26. elnöke 
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6. 
 
 A menekültekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 92/18 szám) 5. 
szakaszának 3. bekezdése, A menekültek ellátásáról szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 
92/20, 93/70, 93/105, 94/8 és 94/22 szám) 3. szakasza és Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó 
Bizottsága ügyrendjének (Topolya község Hivatalos Lapja, 95/1 és 95/4 szám) 10. szakasza alapján a 
Végrehajtó Bizottság a 2001. 01. 16-i 9. ülésén  meghozta e 
 

V É G Z É S T 
a Menekültekről, az Elüldözött és Belföldön Széttelepült Személyekről 

Gondoskodó Községi Törzskar megalakitásáról 
 

I. 
 

 Megalakitjuk a Menekültekről és az Elüldözött és Belföldön Széttelepült Személyekről 
Gondoskodó Községi Törzskart (a továbbiakban: Törzskar) a következő összetételben: 
 
 Dudaš Aleksandar, a VB elnöke – elnök, 
 Somogyi Sándor, a VB tagja – tag, 
 Mr. Kaćanski Đorđe, a VB tagja – tag, 
 Vučić Milut, a Menekültbiztosi Hivatal megbizottja – tag, 
 Mánity István, Topolya HK titkára – tag. 

 
II. 
 

 A Törzskar feladatai a következők: 
 Segitséget nyújt a menekülteknek, az elüldözött és a belföldön széttelepült személyeknek abban, 
hogy visszatérjenek arra a vidékre, amelyet elhagytak, vagy más helyre, ahol tartós elhelyezésüket 
biztositják, 
 Segitséget nyújt a menekülteknek, az elüldözött és a belföldön szétteleült személyeknek abban, 
hogy beilleszkedjenek a helyi környezetbe, 
 Ellátja az egyéb teendőket is a Szerb Köztársaság Menekültbiztosi Hivatalának  meghagyására. 
 

III. 
 

 E végzéssel A boszniai és a krajinai Szerb Köztársaságból elmenekült polgárokról gondoskodó 
községi törzskar megalakitásáról és a törzskar elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló 1995. 09. 08-i 
02-36/1995-I számú végzést hatályon kivül helyezzük. 
 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG 
Szám: 02-3/2001-I Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2001. 01. 16. elnöke 
 
7. 
 A Végrehajtó Bizottságról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 92/8, 97/3 és 2000/5 
szám) 13., és Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottsága ügyrendjének (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 95/1 és 95/4 szám) 10. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Bizottsága, a 2001. január 16-i 9. ülésén, meghozta e 
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V É G Z É S T 
 

a Bűnözés, a Korrupció, a Megvesztegetés és a Társadalmi és Állami 
Vagyon Fosztogatása Ellen Intézkedő Tényfeltáró Bizottság kinevezéséről 

 
I. 
 

 Kinevezzük a Bűnözés, a Korrupció, a Megvesztegetés és a Társadalmi és Állami Vagyon 
Fosztogatása Ellen Intézkedő Tényfeltáró Bizottságot a kévetkező összetételben: 
 

 Bukvić Bogdan okl. jogász – elnök, 
 Mandić Bojan okl. jogász – tag, 
 Kaluđerović Tatjana okl. közgazdász – tag, 
 Kaćanski Đorđe, a műszaki tudományok magisztere – tag. 

 
II. 
 

 A Tényfeltáró Bizottság meghozza az ügyrendjét, amely szabályozza munkájának módját és 
hatáskörét. 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG 
Szám: 02-4/2000-I Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya a Végrehajtó Bizottság 
2001. 01. 16. elnöke 
 
 
8. 
 

A Végrehajtó Bizottságról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 92/8, 97/3 és 2000/5 
szám) 13., és Topolya község Képviselő-testülete Végrehajtó Bizottsága ügyrendjének (Topolya község 
Hivatalos Lapja, 95/1 és 95/4 szám) 10. szakasza alapján Topolya község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Bizottsága a 2001. január 16-i 9. ülésén meghozta e 
 

V É G Z É S T 
AZ EMBERBARÁTI TEVÉKENYSÉGEK TOPOLYAI KÖZSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL ÉS MEGALAKITÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 Felmentjük az Emberbaráti Tevékenységek Topolyai Községi Bizottságát, amelyet az 1999.05.17-i 
02-12/99-I számú végzéssel neveztek jki, az alábbi összetételben: 
 Dr. Grujo Milošev, a Dr. Hadzsy János Egészségház képviselője – elnök, 
 Hugyik Tibor, a Vöröskereszt képviselője – tag, 
 Mr. Szombathy Zoltán, Topolya község helyi önkormányzatának képviselője – tag, 
 Simović Jelena, az iskolák képviselője – tag, 
 Budai Gyöngyi, a moravicai Otthon képviselője – tag, 
 Popović Ljiljana, a Szociáis Védelmi Központ képviselője – tag, 
 Dudás Erzsébet, a Nyugdijasok Topolyai Községi Egyesületének képviseője – tag. 
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II. 
 

 Megalakitjuk az Emberbaráti Tevékenységek Topolyai Községi Bizottságát (a továbbiakban: 
Bizottság) a következő összetételben: 
 

1. Dr. Agyánszki János, a Végrehajtó Bizottság alelnöke – elnök 
2. Somogyi Sándor, a Végrehajtó Bizottság tagja – tag, 
3. Balassa Endre, a Végrehajtó Bizottság tagja – tag, 
4. Mánity István, Topolya Helyi Közösség képviselője – tag, 
5. Drenkovity Tibor, Moravica Helyi Közösség képviselője – tag, 
6. Tepavac Ljubica, Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központjának képviselője       
    – tag, 
7. Dudás Erzsébet, a Nyugdijasok Toolyai Községi Egyesületének képviselője – tag, 
8. Hugyik Tibor, a Vöröskereszt Topolyai Községi Szervezetének képviselője – tag, 
9. Sörföző Károly, a topolyai Vox humana Emberbaráti Szervezet képviselője – tag, 
10. Vučić Milut, a Menekültbiztosi Hivatal kirendeltségének képviselője – tag, 
11. Subotin Stevan, a Szakszervezeti Szüvetség Toolyai Községi Tanácsának képviselője – tag, 
12. Lovas Sándor, a moravicai Református Egyházközség képviselője – tag. 

 
III. 

 
 A Bizottság feladatai a következők: 

1. összehangolja az összes emberbaráti tevékenységeket, 
2. nyilvántartásba veszi a szociális támogatásra szoruló polgárokat segitségnyujtás céljából, 
3. meghatározza az emberbaráti segély elosztásának kritériumait, és követi az elosztás menetét, 
4. a megállapitott kritériumok alapján meghatározza az elsőbbségi rendet a segély 
igénybevételében a polgárok, egészségügyi és szociális védelmi intézmények, valamint az egyéb 
igényjogosultak részére, 
5. biztositja a feltételeket a segély fogadására /raktárterület, elosztáshoz szükséges járművek, 
stb.) 

 
     Feladainak minél eredményesebb végrehajtása és teljesitése céljából a Bizottság együttműködik a 

Szerbiai Vöröskereszttel és a munka-, harcosvédelem- és népjólétügyi minisztériummal. 
 

IV. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG 
Szám: 02-47/2000-I Dudaš Aleksandar s.k., 
Topolya, a Végrehajtó Bizottság 
2001. 01. 16. elnöke 
 
 
9. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye 99/49 szám) 66. szakasza, Az 
önkéntes járulékról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye, 93/29 szám) 4. szakasza és Pacsér Helyi Közösség 
statútumának 11. szakasza alapján, Pacsér Helyi Közösség közgyűlése a 2000. 12. 29-i ülésén 
megállapította, hogy a polgárok a lefolytatott írásbeli nyilatkozattételi eljárás keretében meghozták a 
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 HATÁROZATOT  

 
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL  PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A  

2001 - 2006. ÉVI  IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

Meghatározzuk és bevezetjük az illetmények és jövedelmek utáni helyi járulékot Pacsér Helyi 
Közösség területén a 2001. január 1-je és  2006. március 31-e közötti ötéves időszakra. 
 

2. szakasz 
 

A helyi járulék eszközeinek összegét 2.826.300,00 dinárban határoztuk meg. 
 A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő: 
 
                                                Dinár  
1. Utak és járdák építése – karbantartás 847.890,00
2. Utcai világítás 423.945,00
3. A közérdekű létesítmények beruházási karbantartásában való 
részvétel 

508.734,00

4. Program szerinti tevékenységek-sport,művelődés, stb. 423.945,00
5. Intervenciós intézkedések a Helyi Közösség területén 141.315,00
6. A ravatalozó építésében való részvétel 141.315,00
7. A helyi járulék ügyintézésének műszaki fejlesztése 141.315,00
8. Az új üzemek megnyitásához való hozzájárulás 113.052,00
9. Környezetvédelem 56.526,00
10. A hitközösségek támogatása 28.263,00

ÖSSZESEN: 2.826.300,00
 

3. szakasz 
 

A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Pacsér Helyi 
Közösség területén van, és azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból, illetve 
vagyonjogból eredő és egyéb jövedelmük van. 
 

4. szakasz 
 

A 3. szakasz szerinti kötelezettek járulékának elszámolási alapja, illetve járulékkulcsa: 
1.  a  vállalatokban, az intézményekben és az üzletekben munkaviszonyban  
    levők nettó keresete után                                               3% 
2. a földművesek megfizettethető adókulcs alá eső  jövedeleme után                                      10% 
3. a nyugdíjasoknak az országban és a külföldön megvalósított nyugdíja után                                2% 
4. a magánvállalkozók, üzlettulajdonosok jövedelme után                                                               6%. 
 

 
5. szakasz 

 
A járulék elszámolási alapjába nem számítódik be: 

- a szavatolt legalacsonyabb keresetig terjedő kereset, 
- a védőpótlékra jogosító nyugdij és a szavatolt legalacsonyabb keresetnél alacsonyabb összegű nyugdíj, 
- a szociális segélyre vonatkozó jogszabályok szerinti járandóságok, 
- a polgári és a katonai rokkantak járandósága, 
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- a családi pótlék és a babakelengye vásárlására szánt pénzsegélyek, 
- a tanulók és egyetemisták ösztöndíja, 
 - a polgárok mezőgazgasági tevékenységéből eredő jövedelme, amely a törvény értelmében mentesül az 
adófizetés kötelezettsége alól. 

 
6. szakasz 

 
A dolgozók keresete utáni járulékot a keresetet folyósító állapítja meg,  vonja le és utalja át 

minden kifizetés alkalmával. 
A nyugdíj utáni járulékot a nyugdíjfolyósító rokkantsági és nyugdíjbiztosítási alap állapítja meg, 

vonja le és utalja át minden kifizetés alkalmával. 
A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban levő eszközökkel önállóan 

tevékenykedő személyek keresete és az egyéb jövedelmek utáni járulékot a Közbevételek Köztársasági 
Igazgatóságának topolyai körzeti osztálya állapítja meg és szedi be a polgárok jövedelemadóját szabályzó 
törvény rendelkezései szerint. 

 
7. szakasz 

 
Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 
 
A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 
 

8. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a  Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálat topolyai fiókintézetnél 
külön számlán  kell nyilvántartani. 

A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága 
ellenőrzi. 

 
9. szakasz 

 
A helyi járulékból befolyó pénzeszközök felhasználása a Helyi Közösség pénzügyi terve alapján 

történik. 
A Helyi Közösség közgyűlése minden egyes évre meghozza a helyi járulék eszközeinek 

felhasználására vonatkozó pénzügyi tervet a végrehajtó bizottság vagy a polgárok gyűlésének észrevételei, 
indítványai vagy záróhatározatai alapján. 

A közgyűlés a péznzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja a 2. szakaszban 
foglalt egyes   tételek  költségvetési értékét, a program megvalósítása céljából. 
 
 

10. szakasz 
 

A helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket Pacsér Helyi Közösség közgyűlésének 
(tanácsának) határozata alapján kell felhasználni. 

 
 

11. szakasz 
 

Pacsér Helyi Közösség tanácsa a helyi járulék eszközeinek megvalósításáról és felhasználásáról 
minden évben legalább egyszer költeles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 
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12. szakasz 
 

A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a 
Helyi Közösség tanácsának elnöke, végrehajtó bizottságának elnöke, és végrehajtó bizottságának alelnöke. 
 
 

13. szakasz 
 

Ezt a Pacsér Helyi Közösség 2001.01.01-jétől 2006.03.31-éig terjedő időszakban fizetendő helyi 
járulékának bevezetéséről szóló határozatot   írásbeli nyilatkozattétel útján Pacsér  Helyi Közösség 
polgárai hozták meg.  
 Az írásbeli nyilatkozattételi eljárás lefolytatása után Pacsér HK közgyűlése megállapította, hogy a 
polgárok 78%-a a kijelölt program szerinti helyi járulék bevezetésére szavazott. 
 

14. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételének  napján lép hatályba és 
2001. 01.01-jétől kell alkalmazni. 
 
PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG 
Szám: 43/2000 Dr. Varga Sándor s.k., 
Pacsér,                   Pacsér HK közgyülésének 
2000. 12. 29.                             elnöke 
 
 
10. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv.Közlönye 99/49 szám sz. 66. szakasza és 
Pannónia Helyi Közösség 1995. 07.20-i keltezésű és 27. számú alapszabálya 24. szakaszának 3. pontja 
alapján Pannónia Helyi Közösség végrehajtó bizottsága a 2001.01.22-i ülésén megállapította, hogy a 
polgárok a lefolytatott írásbeli nyilatkozattételi eljárás keretében meghozták a 

 
 HATÁROZATOT 

 
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL  PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A  

2001- 2005.  ÉVI  IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

Meghatározzuk és bevezetjük az illetmények és jövedelmek utáni helyi járulékot Pannónia  Helyi 
Közösség területén a 2001. január 1-je  és  2005.december 31-e  közötti ötéves  időszakra. 
 

2. szakasz 
 

A helyi járulék eszközeinek összegét 4.700.500,00 dinárban határoztuk meg a 2000  
novemberében érvényes árak szerint. 

A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő: 
 

                         Dinár 
I. KÖZMŰVESÍTÉS 
   1. VÍZSZOLGÁLTATÁS 
   - részvétel ivóvízszolgáltató kút fúrásában Pannónián  900.000,00
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   - részvétel vízszivattyú beszerzésében Emusicon és Sr. Salason 110.000,00
   2. CSATORNAHÁLÓZAT 

-  a csatornahálózat építésének folytatása Pannónián (a hátramaradt 45 
háztartás csatlakoztatása a közös központi hálózatra) 

 
1.400.000,00

   3. SZEMÉT 
    - új konténerek vásárlása 270.000,00
    - régi konténerek javítása 32.000,00
    - szeméttárolók rendezése Dubokán, Emusicon és Sr. Salason 27.500,00
   4. KÖZVILÁGÍTÁS 
   - közvilágítás anyagbeszerzéseinek, áramfogyasztásnak, javításának és    
     karbantartásának költségei valamennyi településen 

 
320.000,00

   5. UTAK ÉS JÁRDÁK 
   - a meglevő helyi jellegű úthálózat fenntartása valamennyi településen 171.000,00
   - részvétel az utak és a járdák betonburkolattal való ellátásában Sr. Salason 800.000,00
KOMMUNÁLIS SZÜKSÉGLETEKRE ÖSSZESEN 4.030.500,00
 
II. SPORT ÉS MŰVELŐDÉS 
   - részvétel a játszóterek fenntartásában a településeken 20.000,00
   - pályák építése a fejlődésében levő sportok (röplabda, bocanje) céljaira a    
      településeken 

 
30.000,00

   - részvétel a Pannónia Sakk-klub működésére szolgáló helyiségek  
     felszerelésében 

35.000,00

   - részvétel a kultúrotthon és az iskolaépület felújításában Sr. Salason 110.000,00
   - részvétel a pannóniai iskolaépület folyó karbantartásában 70.000,00
   - részvétel a polgárok (ifjúság, nők, nyugdíjasok) klubhelyiségeinek  
      felszerelésében 

 
35.000,00

 
III. HELYI KÖZÖSSÉG 
  - Pannónia Helyi Közösség működésének költségei  140.000,00
  - Részvétel a Helyi Közösségben alapított szervezetek finanszírozásában  230.000,00
ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4.700.500,00

 
 

3. szakasz 
 

A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Pannónia Helyi 
Közösség területén van, és azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból, illetve 
vagyonjogból eredő és egyéb jövedelmük van. 

 
4. szakasz 

 
A 3. szakasz szerinti kötelezettek járulékának elszámolási alapja, illetve járulékkulcsa: 

- a munkaviszonyban levők nettó keresete után                                         3% 
- az önálló tevékenységből eredő jövedelem után                             3% 
- a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után                                   10% 
- az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után                            2%. 
 

5. szakasz 
 

A járulék elszámolási alapjába nem számítódik be: 
- a családi anyagi támogatásra jogosultak járandóságai, 
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- a családi pótlék és a babakelengye vásárlására szánt pénzsegélyek, anyasági pótlék, 
- a tanulók és egyetemisták ösztöndíja és a gyakorlati munka során megvalósított illetmények, valamint az 
ideiglenes munkanélküliség idejére járó pénzbeli térítés. 
 

 
6. szakasz 

 
A dolgozók keresete utáni járulékot a keresetet folyósító állapítja meg,  vonja le és utalja át 

minden kifizetés alkalmával. 
A nyugdíj utáni járulékot a nyugdíjfolyósító rokkantsági és nyugdíjbiztosítási alap állapítja meg, 

vonja le és utalja át minden kifizetés alkalmával. 
A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban levő eszközökkel önállóan 

tevékenykedő személyek keresete és egyéb jövedelme utáni járulékot a Közbevételek Köztársasági 
Igazgatóságának topolyai községi osztálya állapítja meg és szedi be a polgárok jövedelemadóját szabályzó 
törvény rendelkezései szerint. 

 
 

7. szakasz 
 

Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. 
 
A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései 

tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

8. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a  Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálat topolyai fiókintézetnél 
külön számlán kell nyilvántartani. 

A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága 
ellenőrzi. 

 
 

9. szakasz 
 

A Helyi Közösség végrehajtó bizottsága minden évre meghozza a pénzügyi tervet. 
A Helyi Közösség végrehajtó bizottsága a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében 

módosíthatja a 2. szakaszban foglalt egyes   tételek  költségvetési értékét. 
 

10. szakasz 
 

A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a 
Helyi Közösség végrehajtó bizottságának elnöke és helyettesei. 

 
11. szakasz 

 
A Helyi Közösség tanácsa a helyi járulék eszközeinek  felhasználásáról minden évben egyszer 

költeles  beszámolni a polgárok  gyűléseinek minden egyes egységben. 
 

12. szakasz 
 

A helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján 
kell felhasználni a 2. szakaszban foglalt program keretében. 
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13. szakasz 
 

Ezt a Pannónia Helyi Közösség 2001-2005. évi időszakra szóló helyi járulékának bevezetéséről 
szóló határozatot  írásbeli nyilatkozattétel útján  Pannónia Helyi Közösség polgárai hozták meg (népi 
kezdeményezés).  

 
14. szakasz 

 
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba és 

2001. 01. 01-jétől kell alkalmazni. 
 
PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG 
Szám: 016-12/2001    Neric Lazar s.k.,                                                              
Pannónia,                                                                                                   a  Helyi Közösség 
2001. 01. 22.                                                                                                       elnöke 
 
 

SOR- 
SZÁM 

 

T A R T A L O M: 
 

OLDAL 

   
4. Topolya község Képviselő-testülete képviselői 2001.01.28-án a 6. 

Választóegységben lefolytatott pótválasztásának eredménye 
 

6 
   

5. Végzés a topolyai Komgrad Kv. kommunális szolgáltatási dijainak 
jóváhagyásáról 

 
7 

   
6. Végzés a Menekültekről, az Elüldözött és Belföldön Széttelepült Személyekről 

Gondoskodó Községi Törzskar megalakitásáról 
 

7 
   

7. Végzés a Bűnözés, a Korrupció, a Megvesztegetés és a Társadalmi és Állami 
Vagyon Fosztogatása Ellen Intézkedő Tényfeltáró Bizottság kinevezéséről 

 
8 

   
8. Végzés az Emberbaráti Tevékenységek Topolyai Községi Bizottságának 

felmentéséről és megalakitásáról 
 

9 
   

9. Határozat  a helyi járulék bevezetéséről Pacsér Helyi Közösség területén a 2001-
2006.évi időszakra 

 
10 

   
10. Határozat a helyi járulék bevezetéséről Pannónia Helyi Közösség terőletén a 

2001-2005. évi időszakra 
 

13 
   

 
 
 
 

 
Kiadó: A topolyai községi Közigazgatás Képviselő-testületi, Jogi és Általános Szolgálata. Tel: 715-310. 
Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2001. évre 2.910,00 
dinár. Zsirószámla: 45200-845-84 "A  topolyai Községi Közigazgatás bevételei", "Topolya község Hivatalos 
Lapjára" megjelöléssel.                     
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