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107. 
 
 A terület- és településtervezésről és –rendezésről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44. és 
97/16. szám) 27. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja,  2001/7. szám) 29. 
szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. december 27-i ülésén, meghozta 
e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A TOPOLYAI VÁROSI PARK RENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

 El kell készíteni A topopolyai városi park azon rendezési tervének módosítását (a továbbiakban: A 
rendezési terv módosítása), amelyet 1999 áprilisában E-1899 szám alatt az újvidéki Vajdasági 
Településrendezési Intézet dolgozott ki, a módosítással felölelt területnek épület és kisérő kommunális 
infrastruktúra építésére való szervezéséhez, előkészítéséhez és használatához szükséges feltételek biztosítása 
céljából. 

2. szakasz 
 

 A módosított rendezési terv csak a topolyai városi i.k.. 5326. sz. parcelláját, illetve azt a területet 
öleli fel, amelyet 
 - északon a Tűzoltóotthon épülete, 
 - nyugaton a városi park, 
 - délen az AIK épülete, 
 - keleten a Tito m. u. (M-22 út) határol. 
 

3. szakasz 
 

 A rendezési terv módosítását Topolya és Kishegyes községek topolyai Településrendezési 
Közvállalata készíti el. 
 

4. szakasz 
 

 A rendezési terv módosításának tervezetét e határozat meghozatalától számított 30 napon belül kell 
elkészíteni. 
 

5. szakasz 
 

 Az optimális településrendezési megoldásokat Topolya község illetékes szerveivel és szervezeteivel 
együttműködve és A terület- és településtervezésről  és –rendezésről szóló törvénnyel összhangban kell 
kiválasztani. 
 

6. szakasz 
 

 A rendezési terv módosításának elkészítésére és végrehajtására az eszközöket a topolyai 
Telekrendezési, Útgazdálkodási és Közművesítési Közvállalat biztosítja. 
 

7. szakasz 
 

 A rendezési terv módosításának tervezetét a topolyai Községi Közigazgatás helyiségeiben 15 nap 
tartamú közszemlére kell bocsátani, a nyilvános tájékoztatási eszközök útján szerb és magyar nyelven 
tájékoztatva erről Topolya polgárait. 



Број 12. 27.12. 2001. СТРАНА  187.  OLDAL 2001.12.27.               12. szám 

  

8. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 350-12/2001-I Bábi Attila, s.k., 
2001.12.27.  a Községi Képviselő-testület 
Topolya elnöke 
 
108. 
 
 Topolya község staútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7. szám) 33. szakaszának 1. pontja 
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. december 27-i ülésén, meghozta e 
 

H A T Á R O Z A T O T  
 

TOPOLYA KÖZSÉG RÉSZVÉTELÉNEK MÉRTÉKÉRŐL A KÖZÉPISKOLAI 
TANULÓK UTAZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁBAN 

 
1. szakasz 

 
 Ez a határozat megállapítja Topolya község részvételének módját, feltételeit és mértékét az 
utaztatásra szolgáló eszközök biztosításában azoknak a Topolya község területéről való középiskolai 
tanulóknak a részére, akik az iskolába járás végett utaznak lakhelyüktől  az iskola székhelyéig. 
 

2. szakasz 
 

 A középiskolai tanulók utaztatására szolgáló eszközöket Topolya község költségvetésében kell 
biztosítani és a középiskolai  oktatás különszámláján keresztül kell megvalósítani.. 
 

3. szakasz 
 

 A 2. szakasz szerinti eszközökre joga van: 
 - a középiskola rendes tanulójának, akinek állandó lakhelye Topolya község területén van, aki 
szervezetektől, közösségektől és alapítványoktól nem kap semilyen támogatást (ösztöndíj, tanulmányi 
kölcsön és hasonló), és aki 
 - naponta autóbuszt vesz igénybe a tanítás helyére való utazás végett. 
 

4. szakasz 
 

 Topolya község részvételének mértéke a középiskolai tanulók utaztatására szolgáló eszközök 
biztosításában: 
 - tanulóként a havi autóbuszjegy árának 50%-a. 
 Az a család, amelyben két gyermek van, középiskolai tanulónként a havi autóbuszjegy árának 75%-
ára jogosult. 
 Az a család, amelyben három vagy több gyermek van, középiskolai tanulónként a havi autóbuszjegy 
árának 100%-ára jogosult. 

 
5. szakasz 

 
 A topolyai Községi Közigazgatás minden tanév kezdete előtt pályázatot ír ki a tanulók  utaztatására 
szolgáló eszközökre való jog érvényesítésére. 
 A pályázatot közzé kell tenni a nyilvános tájékoztatási eszközökben. 
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6. szakasz 

 
 A kérvényeket és a 3. szakasz értelmében szükséges dokumentációt a pályázat közzétételétől 
számított 15 napon belül kell benyújtani. 
 Azoknak a tanulóknak, akiknek az utaztatásra szolgáló eszközök biztosítására való jogot elismerik, a 
községi Közigazgatás illetékes szerve bizonylatot ad ki. 
 

7. szakasz 
 

 Az utazó tanulók szállítását végző szervezet a bizonylatok alapján havonta elszámolja a kiadott 
havijegyek összegét és megfizettetés végett megküldi a számlát a Községi Közigazgatásnak. 
 

8. szakasz 
 

 Kivételesen, a 2001/2002-es tanévben, a pályázatot a II. félév kezdete előtt kell kiírni a II. félévre. 
 

9. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 451-114/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület  
2001.12.27. elnöke 
 
109. 
 

Az építési telekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 95/44 és 97/16. szám) 27. és Topolya község 
statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-
testülete, a 2001. december 27-i ülésén, meghozza e 
 

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
A TELEKHASZNÁLATI DIJRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSITÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 A telekhasználati díjról szóló határozatban (Topolya község Hivatalos Lapja, 2000/1, 2001/6 és 
2001/10 szám) a 10. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 „Az e határozat 4., 5. és 6. szakasza szerinti telekhasználati díj összegét havonként, a bruttó beépített 
lakás- üzleti, segéd és egyéb terület, és beépítetlen telek m2-e után kell elszámolni, az alábbiak szerint: 
 
- lakóépületek 
 
I.    körzet – 0,84 dinár 
II.   körzet – 0,78 dinár 
III.  körzet – 0,72 dinár 
IV.  körzet – 0,66 dinár 
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- vendéglátóipar, kereskedelem, pénzintézetek és képviseletek üzleti épületei és helyiségei 
I.    körzet – 5,40 dinár 
II.   körzet – 4,80 dinár 
III.  körzet – 4,20 dinár 
IV.  körzet – 3,60 dinár 
 
- szolgáltató kisipar üzleti épületei és helyiségei, attól függetlenül, hogy melyik kategóriába tartoznak 4,80 
dinár 
- gazdasági és gazdaságon kívüli tevékenységek ügyviteli, igazgatási és egyéb helyiségei 
I.    körzet – 5,40 dinár 
II.   körzet – 4,80 dinár 
III.  körzet – 4,20 dinár 
IV.  körzet – 3,60 dinár 
 
- bódék 
I.    körzet – 27,00 dinár 
II.   körzet – 24,00 dinár 
III.  körzet – 21,00 dinár 
IV.  körzet – 18,00 dinár 
 
garázsok az épületben vagy külön építményként 
I.    körzet – 0,42 dinár 
II.   körzet – 0,39 dinár 
III.  körzet – 0,36 dinár 
IV.  körzet – 0,33 dinár 
 
- lerakatok 
I.    körzet – 6,00 dinár 
II.   körzet – 4,20 dinár 
III.  körzet – 3,60 dinár 
IV.  körzet – 3,00 dinár 
 
- összes egyéb létesítmények (pincék, nyárikonyhák, kamrák, félszerek, pajták, istállók, stb.) 
I.    körzet – 0,42 dinár 
II.   körzet – 0,39 dinár 
III.  körzet – 0,36 dinár 
IV.  körzet – 0,33 dinár. 
 
 A (7. szakasz 4. bekezdése szerinti) beépítetlen telek után a díj összege havonta 0,03 dinár 
négyzetméterenként.” 
 

2. szakasz 
 

 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 
2002. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 418-4/2001-I Bábi Attila s.k., 
Topolya, a községi Képviselő-testület 
2001.12.27.  elnöke 
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110. 
 
 A művelődési tevékenységet Topolya község  területén ellátó intézmény alapításáról szóló határozat 
(Topolya község Hivatalos Lapja, 91/2, 92/2. és 95/2. szám) 6. szakaszának 2. bekezdése és Topolya község 
statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7. szám) 33. szakaszának 22. pontja alapján, Topolya 
község Képviselő-testülete, a 2001. december 27-i ülésén, meghozta e 
 

V É G Z É S T 
 

A MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGET TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 
ELLÁTÓ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 SÖRFŐZŐ KÁROLY topolyai lakost a művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó 
intézmény igazgatójává 2001.12.28-i hatállyal, 4 éves megbízatási időszakra kinevezzük. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-63/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001. 12. 27. elnöke 
 
111. 
 

Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7 szám) 33. szakaszának 7. 
pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001. december 27-i ülésén, meghozta e  
 

V É G Z É S T 
 

AZ ÜZLETHELYISÉGEK, AZ EGYÉB LÉTESITMÉNYEK ÉS A GARÁZSOK BÉRLETI 
DIJÁNAK MEGÁLLAPITÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSITÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
 Az üzlethelyiségek, az egyéb létesítmények és a garázsok bérleti díjának megállapításáról szóló 
végzésben (Topolya község Hiv. Lapja, 97/1, 98/1, 98/5 és 2001/6 szám) az 1. szakasz 1., 2. és 3. pontja így 
módosul: 
 
„1. SZILÁRD ANYAGBÓL KÉSZÜLT ÜZLETHELYISÉG 
I.    Körzet – 147,00 din/m2 havonta 
II.   Körzet – 126,00 din/m2 havonta 
III.  Körzet – 105,00 din/m2 havonta 
IV. Körzet  - 84,00 din/m2 havonta 
 
2. EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK 
I.    Körzet – 126,00 din/m2 havonta 
II.   Körzet – 105,00 din/m2 havonta 
III.  Körzet – 84,00 din/m2 havonta 
IV. Körzet  - 63,00 din/m2 havonta 
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3. GARÁZS 
- épített              900,00 din/garázs havonta 
- jogi személy részére         2.700,00  din/garázs havonta”. 
 

2. szakasz 
 

 E végzést 2002. január 1-jétől kell alkalmazni és közzé kell tenni Topolya község Hivatalos 
Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 38-14/2001-I Bábi Attila, s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.27.  elnöke 
 
112. 
 
 Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja,2001/7 szám) 33., és A topolyai 
Piac Piacfenntartó  és Szolgáltató Közvállalat Kft alapításáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos 
Lapja, 2001/11 szám) 9. és 12. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2001. december 27-i 
ülésén, meghozta a következő 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ  ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KFT 
IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 A topolyai Piac Piacfenntartó  és Szolgáltató Közvállalat Kft igazgatóbizottságába 4 éves 
megbízatási időszakra kinevezzük. 
 - a műszaki és pénzügyi szakemberek sorából: 
1. Dudaš Aleksandart – elnöknek, 
2. Dr. Agyanszki Jánost – elnökhelyettesnek, 
 
 - a Községi Képviselő-testület képviselőinek sorából: 
1. Csuzi Józsefet – tagnak, 
2. Gellér Tibort – tagnak, 
 

II. 
 

 A topolyai Piac Piacfenntartó  és Szolgáltató Közvállalat Kft felügyelőbizottságába 4 éves 
megbízatási időszakra kinevezzük: 
 - a Piac Kv alapítójának sorából: 
1. Hajvert Lászlót – elnöknek, 
2. Gazsó Dezsőt – tagnak, 
 

III. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-64/2001-I Bábi Attila, s.k. 
Topolya a Községi Képviselő-testület 
2001.12.27. elnöke 
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113. 
 

A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 
2000/25 szám) 27., A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. 
Lapja 2000/10 szám) 9. és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2001/7. szám) 33. 
szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2001.december 27-i ülésén, meghozta a következő 
 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI PIAC KV KFT ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat Kft. alapszabályát jóváhagyjuk. 
 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 110-27/2001-I Bábi Attila,s.k., 
Topolya, a Községi Képviselő-testület 
2001.12.27.  elnöke 
 
114. 
 
 A közbevételekről és a közkiadásokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 91/76, 93/18, 93/22, 
93/37, 93/67, 94/45, 98/42, 99/54 2001/22 szám) 33. szakaszának 2. és 3. bekezdése alapján, Topolya község 
Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága, a 2001. december 26-i ülésén, meghozza e 
 

V É G Z É S T 
TOPOLYA KÖZSÉG IDEIGLENES PÉNZELLÁTÁSÁRÓL 

A 2002 JANUÁR-MÁRCIUSI IDŐSZAKBAN 
 

1. szakasz 
 

A Topolya község 2001. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláig, de legfeljebb 2002. 
március 31-éig, a Topolya község költségvetése keretében fedezendő közkiadások finanszírozása 
ideiglenesen történik. 

 
2. szakasz 

 
 A községi költségvetés bevételeinek kerete a 2002. január-márciusi időszakban összesen 
31.970.000,00 dinár. 
  

3. szakasz 
 

 A jelen végzés 2. szakasza szerinti bevétel 500.000,00 dinárt kitevő részét a mezőgazdaság és a 
kisipar helyi járulékából befolyó transzfereszközök képezik, amelyeket a költségvetés kiadási oldalán a helyi 
közösségek javára kell átutalni a megvalósított bevételek összegében. 
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4. szakasz 
 

 A jelen végzés 2. szakasza szerinti bevétel  8.480.000,00 dinárt kitevő részét a közkiadásoknak a 
különszámlák útján való finanszírozására kell biztosítani. 
 Az 54.  helyrendszám alatt – A tájékoztatás különszámláján mérlegbe foglalt eszközöket a Topolyai 
TKV javára kell átutalni a Végrehajtó Bizottság határozata alapján. 
 

5. szakasz 
 

 A keresetalap utáni adóból eredő bevétel 986.000,00 dinárt  kitevő részét a szolidáris lakásépítési 
alap javára kell átutalni. 
 A tűzvédelmi alap létrehozásáig a tűzvédelemre szolgáló eszközöket a Községi Tűzoltószövetség 
javára kell átutalni. 
 

6. szakasz 
 

 A keresetalap utáni adóból eredő bevétel 10.514.000,00 dinárt kitevő részét céleszközökként a 
Végrehajtó Bizottság által elfogadott programok megvalósítására kell átutalni a  következőképpen: 
 - a topolyai Településrendezési Közvállalat részére a területtervezéssel kapcsolatos programok 
megvalósítására 250.000,00 dinárt, 
 - a topolyai Telekrendezési Közvállalat részére a bejegyzett tevékenysége körébe tartozó programok 
megvalósítására 8.784.000,00 dinárt, 
 - a topolyai Piac Közválalat részére a piac fenntartására 100.000,00, 
 - a topolyai Komgrad Közvállalat részére a kommunális tevékenységekkel kapcsolatos programok 
megvalósítására 580.000,00 dinárt, 
 - Topolya község Topolya Helyi Közösségen kívüli helyi közösségei részére a kommunális 
tevékenységek ellátásának megszervezésére 800.000,00 dinárt. 
 

7. szakasz 
 

 Az úthasználati díjból eredő bevételt 900.000,00 dinárt összegben a Telekrendezési Kv javára, a 
helyi utak építésére és karbantartására kell átutalni. 
 A telekhasználati díjból eredő bevétel tervezett keretét 800.000,00  dinár összegben A 
telekhasználati díjról szóló határozatot kiegészítő határozattal  összhangban a következőképpen kell átutalni: 
 - a topolyai Telekrendezési Kv részére működési költségeinek fedezésére 760.000,00 dinár 
összegben (95%), 
 - a topolyai Komgrad Kv részére díjbeszedési szolgáltatás címén 40.000,00 dinár, illetve a díjak 
összege 5%-ának erejéig. 
 

8. szakasz 
 

 Az állandó költségvetési tartalékba az ideiglenes pénzellátás időszakában 220.000,00 dinárt kell 
elkülöníteni. 
 

9. szakasz 
 

 A folyó tartalék ebben az időszakban 800.000,00 dinárt tesz ki, és felhasználásáról Topolya község 
Képviselő-testületének Végrehajtó Bizottsága dönt. 

 
 

10. szakasz 
 

 Az ideiglenes pénzellátás tartama alatt megvalósított bevételek és végrehajtott kiadások be  fognak 
kerülni A Topolya község 2002. évi költségvetéséről szóló határozat szerinti bevételek és kiadások 
összesített mérlegébe. 
 A 2001. évből a zárszámadás alapján áthozott eszközöket a pénzügyi tervvel a 2002. évi 
költségvetés végrehajtására kell beosztani. 
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 Az ár- és belvizek következményeinek elhárítására szolgáló eszközök számláján 2001.12.31-én 
felhasználatlanul maradó eszközök az ideiglenes pénzellátás időszakban is felhasználhatók  a Telekrendezési 
Kv programja, valamint a jégvédelmi program szerinti rendeltetésekre. 
 

11. szakasz 
 

 A Községi Képvoselő-testület Végrehajtó Bizottságának a 2001. évi költségvetésről szóló határozat 
szerinti felhatalmazásai az ideiglenes pénzellátás tartamára, illetve a 2002. évi költségvetésről szóló 
határozat meghozataláig is érvényesek. 

12. szakasz 
 

A kiadásoknak az ideiglenes pénzellátás időszakában való végrehajtásáért a Községi Képviselő-
testület Végrehajtó Bizottsága felelős. 

A község költségvetésének végrehajtásában az utalványozó a Végrehajtó Bizottság elnöke és az 
általa felhatalmazott személy. 

Az egyes felhasználók között felosztott költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerû 
felhasználásáért a költségvetési eszközök felhasználóinak munkáját vezető személyek felelősek. 

 
13. szakasz 

 
A Topolya község 2001. évi költségvetéséről szóló határozat rendelkezései, amelyek nincsennek 

ellentétben e végzéssel, értelemszerűen alkalmazandók az ideiglenes pénzellátás időszakában is. 
 A 2002. évi költségvetésről szóló határozat meghozataláig, az ideiglenes pénzellátás időszakában a 
közbevételeket rendeltetések és felhasználók szerint a 2001. évi költségvetésről szóló határozatban foglalt 
részek és költséghelyrendek keretében kell felosztani. 
 

14. szakasz 
 

 A közbevételeket nemeik és a közkiadásokat alaprendeltetéseik szerint a bevételek és a kiadások 
mérlege szemlélteti (melléklet 1. és 2. táblázata) 
 

15. szakasz 
 

 A jelen végzés 2. szakasza szerinti közbevételek a közkiadások finanszírozására felhasználók és 
közelebbi rendeltetések szerint (a melléklet 3. táblázatában) vannak felosztva. 
 

16. szakasz 
 

Ha az ideiglenes pénzellátás idején a bevételek nem egyenletesen folynak be, a Végrehajtó Bizottság 
az e végzésben előirányozott kiadások fedezésére igénybe veheti az állandó tartalék eszközeit is  
1.100.000,00 dinár erejéig. 

 
17. szakasz 

 

E végzés módosítása és kiegészítése a meghozatalára érvényes módon és eljárás szerint történik. 
 

18. szakasz 
 

E végzés a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba, 
és 2002. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 Végrehajtó Bizottság – 
Szám: 400-40/2001-II Dudas Aleksandar, s.k., 
Topolya,                                       a Végrehajtó Bizottság 
2001. 12. 26.          elnöke 
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1. A BEVÉTELEK 1. Táblázat 
GYÜJTŐ-
SZÁMLA 

ELEMZŐ 
SZÁMLA 

 

BEVÉTELNEM 
 

ÖSSZEG 

  ADÓBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 
901-1  A POLGÁROK JÖVEDELEMADÓJA 
 901110 Keresetek utáni adó (5%) 2.000.000,00
 901120 Mező- és erdőgazdaságból eredő jövedelem utáni adó 200.000,00
 901130 Keresetalap utáni adó (3,5%) 11.500.000,00
   901-1 Összesen 13.700.000,00
901-2  VAGYONADÓ 
 901210 Vagyonadó- föld utáni kivételével 2.600.000,00
 901220 Föld után i adó 600.000,00
  901-2 Összesen 3.200.000,00
901-3  HAGYATÉK ÉS AJÁNDÉK UTÁNI ADÓ 
 901310 Hagyaték és ajándék utáni adó 200.000,00
  901-3 Összesen 200.000,00
901-4  INGATLANOK ÉS JOGOK ÁTRUHÁZÁSA UTÁNI ADÓ 
 901410 Ingatlanok és jogok átruházása utáni adó 2.800.000,00
  901-4 Összesen 2.800.000,00
901-5  TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFORGALMI ADÓ 
 901500 Termék és szolgáltatásforgalmi adó – korlátozott rész 3.200.000,00
 901501 Termék és szolgáltatásforgalmi adó – korlátozatlan rész 4.440.000,00
  901-5 Összesen 7.640.000,00
  ADÓBÓL EREDŐ BEVÉTEL ÖSSZESEN 27.540.000,00
  ILLETÉKEKBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 
901-6 901600 Község közigazgatási illetékek 330.000,00
 901610 Tartózkodási (idegenforgalmi) illeték 40.000,00
901-7 901700 Helyi kommunális illetékek 1.330.000,00
  ILLETÉKEKBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.700.000,00

909  EGYÉB BEVÉTELEK 
909-3  KOMMUNÁLIS DÍJAKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 
 909310 Telekhasználati díj 800.000,00
 909320 Úthasználati díj 900.000,00
  KOMMUNÁLIS DIJAKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN: 1.700.000,00
909-4  HELYI JÁRULÉKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 
 909400 Helyi járulék (földművelés és kisipar) 500.000,00
  909-4 Összesen  500.000,00
909-1 909110 Pénzbírságok 5.000,00
909-2 909210 Községi Közigazgatás bevételei 70.000,00
909-5 909510 Letéti  eszközök utáni kamatokból eredő bevételek 220.000,00
909-6 909610 Üzlettér bérbeadásából eredő bevételek 80.000,00
909-6 909630 Tűzvédelemre  szolgáló eszközök 100.000,00
909-7 909710 Az állandó vagyon eladásából eredő bevétel -
909-8 909810 Környezetvédelmi- és fejlesztési különdíj 55.000,00
909-9 909910 Egyéb nem említett bevételek -
  Egyéb közbevételek összesen 530.000,00
909  EGYÉB BEVÉTELEK-ÖSSZESEN 2.730.000,00
  A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (901+909) 31.970.000,00
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2. KIADÁSOK  2. Táblázat 

GYÜJTŐ-
SZÁMLA 

RENDEL-
TETÉS 

KÖLTSÉGFAJTA ÖSSZEG 

  I. A MŰKÖDÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 000 Keresetekre  3.750.000,00
911 010 Anyagi kiadásokra 1.800.000,00
911 024 Feleszerelésre és épületek beruházási karbantartására  630.000,00
911 025 Lakásszükségletek megoldására -
911 029 Egyéb külön célokra 324.000,00
  ÖSSZESEN: 6.504.000,00
  II. BEAVATKOZÁSOKRA SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 130 A község árutartalékai -
  ÖSSZESEN: -
  III. A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT JOGOK 

ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 300 Oktatásra szánt eszközök (általános és középiskolai)  4.730.000,00
911 320 Művelődésre szánt eszközök 890.000,00
911 330 Testnevelésre szánt eszközök 110.000,00
911 340 Szociális védelemre szánt eszközök 950.000,00
911 350 Gyermekvédelemre szánt eszközök 1.650.000,00
911 360 Egészségvédelemre szánt eszközök 150.000,00
911 390 Környezetvédelemre szánt eszközök 1.520.000,00
  ÖSSZESEN: 10.000.000,00
  IV. TARTALÉKESZKÖZÖK ELKÜLÖNÍTÉSE 
911 400 A költségvetés állandó tartaléka 220.000,00
  ÖSSZESEN 220.000,00
  V. TÁRSADALMI ÉS EGYÉB  SZERVEZETEKNEK 

SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 500 Társadalmi szervezetek részére 270.000,00
911 510 Helyi közösségek részére – helyi járulék 500.000,00
911 700 Beavatkozásokra szánt eszközök 100.000,00
911 720 Általános kommunális fogyasztásra 11.144.000,00
911 730 Településrendezési tervezésre és építésre 250.000,00
911 740 Helyi utak kiépitésére és karbantartására 900.000,00
911 590 Egyéb általános társadalmi szükségletekre 200.000,00
911 750 Szolidáris Lakásépitési Alap eszközei 986.000,00
  ÖSSZESEN: 14.350.000,00
  VI. EGYÉB SZÜKSÉGLETEKRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
911 630 Pénzforgalmi szolgáltatások díja 96.000,00
  ÖSSZESEN: 96.000,00
  VII. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 
911 900 Folyó költségvetési tartalék 800.000,00
  ÖSSZESEN: 800.000,00
  FELOSZTOTT ÖSSZKIADÁS: 31.970.000,00
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3. A KIADÁSOK FELHASZNÁLÓK ÉS  KÖZELEBBI RENDELTETÉSEK SZERINT           3. Táblázat 
 

HELY 
REND 
SZÁM 

ALAP- 
RENDEL-

TETÉS 

ELEMZŐ 
SZÁMLA 

A KIADÁSOK  FELHASZNÁLÓK ÉS 
KÖZELEBBI RENDELTET. SZERINT 

ÖSSZEG 

   1. RÉSZ - A KÖZSÉGI SZERVEK 
MŰKÖDTETÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 

 

1.  000 911101 Fizetések  3.750.000,00
2.  010 911102 Anyagi kiadások 1.800.000,00
3.  023 911104 Dolgozók éviszabadság-pótlékára  -
4.  024 911103 Felszerelés vásárlására és a létesítmények 

beruházási karbantartására  
 

630.000,00
5.  025 911105 Lakásszükségletek megoldására -
6.  029 911106 Egyéb külön célokra 324.000,00
7.  360 911107 Dolgozók egészségvédelmére 100.000,00
8.  000 911120 Közs. Vagyonj. Ügyész. eszközei – fizetések -
9.  010 911121 Közs. Vagyonj. Ügyész. eszközei – anyagi 

kiad. 
-

   1.RÉSZ ÖSSZESEN: 6.604.000,00
 

 
  2.RÉSZ – HELYI ÖNKÖRMÁNYZAT 

MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
10.  130 911210 Beavatkozásokra – árutartalékok -
11.  390 911211 Állategészségvédelmi Alap eszközei 100.000,00
12.  390 911212 Rovar- és Patkányirtási Alap eszközei 1.420.000,00
13.  320 911213 Monográfia Szerkesztőbizottságának eszközei -
14.  590 911214 Díjalap eszközei -
15.  630 911215 Pénzforgalmi szolgáltatások díja 96.000,00
16.  400 911216 Költségvetés állandó tartaléka 220.000,00
17.  900 911217 Folyó költségvetési tartalék 800.000,00
18.  360 911218 Egészségügyi rendezvények védnöksége 

(függőségi betegségek kapcsán) 
50.000,00

19.  590 911220 Tervezetek elókészhítésének költségei 50.000,00
   2. RÉSZ ÖSSZESEN: 2.736.000,00
   3.RÉSZ - A TÁRSADALMI SZERVEZETEK 

MŰKÖDÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK 
20.  500 911301 Harcosszövetség 12.700,00
21.   911303 Rádióamatőrök Községi Szövetsége 13.900,00
22.   911304 Felderítők Szövetsége 30.800,00
23.   911305 Arkus Ökológiai Szakosztály 30.300,00
24.   911306 Ifjú Kutatók 11.800,00
25.   911307 Erdőtelepítők KV-a 38.500,00
26.   911308 Vöröskereszt KB-a, tevékenységre 82.700,00
27.   911310 Topolyai Bácska VHSE  14.000,00
28.   911314 Nyugdijasok Községi Egyesülete 18.800,00

28.a  911315 Topolyai Pedagógusok Egyesülete 16.500,00
   3. RÉSZ ÖSSZESEN: 270.000,00
   4. RÉSZ – KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁSRA 

ÉS BEAVATKOZÁSOKRA SZÁNT ESZKÖZÖK 
29.  740 911402 A helyi utak épitésére és fenntartására 

(Telekr. Közvállalat) 
900.000,00
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30.  720 911403 Piacfenntartásra (Piac Kv) 100.000,00
31.  730 911406 Településrendezési tervezésre és építésre 

(Településr. Kv) 
250.000,00

32.  720 911407 Kommunális tevékenységek ellátására (helyi 
közösségek) 

 
800.000,00

33.  720 911408 Komgrad Kv (programok realizálására) 620.000,00
34.  720 911409 Programok realizálására (Telekr. Kv) 9.624.000,00
35.  700 911450 Beavatkozásokra (árvíz- és belvízkárok 

elhárítása.) 
 

-
36.  700 911451 Beavatkozásokra- Községi Tózoltószövetség 100.000,00
37.  750 911460 Szolidáris Lakásépítési Alap eszközei 986.000,00

   4. Rész összesen 13.380.000,00
   5.RÉSZ - A HELYI KÖZÖSSÉGEK 

ESZKÖZEI  
38.  51 911500 Mezőgazdaság és a kisipar önkéntes járuléka 500.000,00

   5. Rész összesen: 500.000,00
 
 

  6. RÉSZ - A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁRO- 
ZOTT JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE  SZÁNT 
ESZKÖZÖK 

 300  ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 
39.   911610 - anyagi kiadásokra 1.600.000,00
40.   911611 - tanulók utaztatására 1.400.000,00
41.   911612 - építés, felújítás, beruházási és folyó 

karbantartás céljaira 
 

750.000,00
   Általános iskolai oktatásra összesen: 3.750.000,00
   KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 

42.   911620 -  anyagi kiadásokra 730.000,00
43.   911621 - építésre, felújításra, beruházási és folyó 

karbantartásra 
 

250.000,00
   Középiskolai oktatásra összesen: 980.000,00
   MŰVELŐDÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK 

44.  320 911630 - az intézmények működésére 600.000,00
45.   911631 - a művelődési egyesületek részére 190.000,00
46.   911632 - külön célokra a művelődés terén 100.000,00

   Művelődésre összesen: 890.000,00
 TESNEVELÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖK 

47.  330 911640 -a sportszervezetek működésére 110.000,00
   Tesnevelésre szánt eszközök összesen: 110.000,00
   POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁRA 

48.  340 911650 - a Szociális Központ tevékenységére 50.000,00
49.   911651 - a törvénnyel és határozattal  megállapított 

jogokra 
 

670.000,00
50.   911652 - humanitárius szervezetek működésére 30.000,00
51.   911653 - népkonyhák működtetésére – Vöröskereszt 200.000,00

   Szociális támogatásra összesen: 950.000,00
 350  TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉTRE 

52.   911660 - iskoláskor előtti intézmény működésére 1.500.000,00
53.   911661 - külön célokra a gyermekvédelem terén 150.000,00

   Gyermekjólétre összesen: 1.650.000,00
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 590  TÁJÉKOZTATÁSRA 
54.   911672 - a tájékoztatási eszközök működésére 150.000,00

   Tájékoztatásra összesen 150.000,00
55.  590 911673 A hivatalos nyelvhasználatról szölö térvény 

érvényesítésére 
- 

   6. RÉSZ ÖSSZESEN: 8.480.000,00
   A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA 31.970.000,00

 
 
115. 
 

A helyi önkörmányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 99/49 és 2001/27 szám) 68. szakasza 
és Moravica Helyi Közösség alapszabályának 17. szakasza  alapján, Moravica Helyi Közösség tanácsa a 
2001. december 17-i ülésén megállapította, hogy a polgárok a lefolytatott írásbeli nyilatkozattételi eljárás 
keretében meghozták e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL MORAVICA HELYI KÖZÖSSÉG  

TERÜLETÉN A 2002 – 2007. ÉVI IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása céljából,  
Moravica Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a helyi járulékot a 2002.  január 1-től 
2007. január 1-jéig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

A járulékot Moravica Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

A járulékot pénzben vezetjük be. 
4. szakasz 

 
A járulékot a Helyi Közösség szükségleteinek kielégítésére 18.480.000,00 dinár összegben vezetjük 

be. 
A helyi járulék eszközeit a következő célokra használjuk fel: 

- hozzájárulás az utak és gyalogjárdák karbantartásához, 
- hozzájárulás a vízvezeték és szennyvízelvezető hálózat bővítéséhez, 
- hozzájárulás az iskola felújításához, 
- hozzájárulás a temetők és zöld felületek karbantartatásához, 
- hozzájárulás a rendszeres fásításhoz a falu területén, 
- hozzájárulás a Helyi Közösség épületeinek karbantartásához, 
- hozzájárulás a villanyhálózat bővítéséhez és karbantartásához, 
- hozzájárulás a közművesítési létesítmények karbantartásához, 
- hozzájárulás a vallási közösségek épületeinek karbantartásához, 
- hozzájárulás a katolikus kápolna felújításához, 
- hozzájárulás a nyugati temetőben egy egyszemélyes ravatalozó kiépítéséhez, 
- hozzájárulás az állati tetemek tárolására szolgáló hűtőház működéséhez, 
- hozzájárulás a társadalmi tevékenységek és civil szervezetek támogatásához (sport, művelődés, 

oktatás,  nevelés, stb.), 
- hozzájárulás a szeméttelep rendezéséhez, 
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- hozzájárulás a helyi közösség működtetéséhez, 
- hozzájárulás a  tanulmányi kölcsönalaphoz és a középiskolások utaztatásnak költségeihez, 
- hozzájárulás az esővíz elvezető árkok felújításához, 
- hozzájárulás a rászoruló gyermekek uzsonnáztatásához az iskolában, 
- hozzájárulás a színház és tűzoltóotthon épületének a felújításához, 
- hozzájárulás a mozi beindításához, 
- hozzájárulás a Krivaj folyó hídjainak felújításához, 
- hozzájárulás egy új szeméttelep kialakításához, 
- bébicsomag adományozása minden újszülöttnek, 
- hozzájárulás a nyugdíjas otthon épületének felújításához és a nyugdíjas egyesület állandó havi 

támogatása, 
- tartalékalap rendkívüli esetek megoldására. 

 
5. szakasz 

 
A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Moravica Helyi Közösség területén 

van, és azok, akiknek a Helyi Közösség területén vagyonból és vagyonjogból eredő jövedelmük van. 
 

6. szakasz 
 

A kötelezettek a járulékot a 4. szakasz szerinti célokra pénzben fizetik, az alábbi kulcsok szerint: 
-  4% a foglalkoztatottak keresetei, továbbá a személyi illetmény illetve bevétel jellegű egyéb 

jövedelmek,  a vállalkozási szerződésen alapuló, valamint a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és 
műszaki újításból eredő jövedelmek után, 

- 4% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 
-10% a mezőgazdaságból eredő kataszteri jövedelem után valamennyi tulajdonos, ill. használó 

részére e helyi közösség kataszteri körzetében. 
- 2%  az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után, kivétel a földműves nyugdíjasok. 

 
7. szakasz 

 
A járulék bevezetése A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény értelmében adókedvezményben 

és mentesítésben részesülő jövedelmekre nem vonatkozik. 
 

8. szakasz 
 
Az e határozatban megállapított járulékot a járulékköteles jövedelmek folyósítója számolja el, 

vonja le és utalja át, a kifizetésükkel egyidejűleg. 
A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban lévő eszközökkel önálló 

tevékenységet folytató személy keresete és az egyéb jövedelem utáni járulékot a Közbevételek Köztársasági 
igazgatóságának Topolyai körzeti osztálya állapítja meg és szedi be, a polgárok jövedelemadóját szabályozó 
törvény (SzK Hiv. közlönye 94/43 szám) rendelkezései szerint. 

Az eszközöket Moravica Helyi Közösség 45200-780-271 számú zsírószámlájára kell átutalni. 
 

9. szakasz 
 

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

polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

10. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a JNB  topolyai Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálatánál külön 
számlán kell nyilvántartani. 
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A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának 
topolyai körzeti osztálya és  Moravica Helyi Közösség tanácsa ellenőrzi. 
 

11. szakasz 
 

Moravica Helyi Közösség tanácsa minden egyes évre meghozza a pénzügyi tervet, e határozat 4. 
szakaszának megfelelően. 

A Helyi Közösség tanácsa a piaci feltételek függvényében a pénzügyi tervvel módosíthatja a 4. 
szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 
12. szakasz 

 
A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó 

Moravica Helyi Közösségében a tanács elnöke, a tanács alelnöke, a titkár és a végrehajtó bizottság elnöke. 
 

13. szakasz 
 

A polgárok a pénzeszközök beszedése és felhasználása feletti ellenőrzést a pénzügyi terv és a 
minden egyes év eltelte után, de legkésőbb a következő év márciusának a végéig, és külön a járulék 
bevezetésével felölelt közös érdekek megvalósítása után előterjesztendő zárszámadás alapján gyakorolják. 

A Helyi Közösség tanácsa a program végrehajtásáról, és a járulékból eredő eszközök 
megvalósításáról jelentést tesz, éspedig a polgárok gyűlése és a tömegtájékoztatási eszközök útján. 
 

14. szakasz 
 

A járuléknak a 2002. január 1-i állás szerint felhasználatlan eszközeit és a bevezetett járulékból 
terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján kell felhasználni a 4. 
szakasz szerinti programok keretében. 

 
15. szakasz 

 
A nyilvántartás vezetését, a listák naprakésszé tételét, és az eszközök beáramlásának követését és 

ellenőrzését Moravica Helyi Közösség szakszolgálata végzi.  
 

16. szakasz 
 

Azokban a kérdésekben, amelyeket e határozat nem szabályoz, A helyi önkormányzatról szóló 
törvény (SzK Hiv. Közlönye, 49/99. és 2001/27 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
17. szakasz 

 
 Ennek a Moravica Helyi Közösség 2002. január 1-től 2007. január 1-ig terjedő időszakban fizetendő 
helyi járulékának bevezetéséről szóló határozatnak az elfogadásáról a polgárok írásbeli nyilatkozattétel útján 
közvetlenül döntöttek. 
 

18. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 
2002. január 1–től kell alkalmazni. 
 
MORAVICA HELYI KÖZÖSSÉG 
TANÁCSA 
Szám: 211/2001   Dr.Somogyi Emma s.k., 
Moravica, a Helyi Közösség tanácsának 
2001. 12. 17. elnöke 
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116. 
 

A helyi önkörmányzatról szóló törvény ( SzK Hiv. Közlönye, 99/49 és 2001/27 szám) 68. szakasza 
és Bajsa Helyi Közösség alapszabálya 14. szakaszának 3. pontja alapján, Bajsa Helyi Közösség tanácsa, a 
2001.12.19-i ülésén megállapította, hogy a polgárok a lefolytatott írásbeli nyilatkozattételi eljárás keretében 
meghozták e 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG  

TERÜLETÉN A 2002 – 2006. ÉVI IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök biztosítása céljából,  
Bajsa Helyi Közösség fejlesztési tervével összhangban, bevezetjük a helyi járulékot a 2002.  január 1-től 
2006. december 31-ig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 
 

A járulékot Bajsa Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

A járulékot pénzben vezetjük be. 
 

4. szakasz 
 

A járulékot a Helyi Közösség szükségleteinek kielégítésére 3.600.000,00 dinár összegben vezetjük 
be. 

A helyi járulék eszközeit a következő célokra használjuk fel: 
- hozzájárulás az utak és járdák építéséhez, 
- hozzájárulás az iskolaépületek felújításához, 
- hozzájárulás a temetők és a zöldterületek fenntartásához, 
- hozzájárulás a fatelepítéshez a falu területén, 
- hozzájárulás a kommunális létesítmények karbantartásához, 
- hozzájárulás a hitközösségek épületeinek karbantartásához, 
- hozzájárulás a civil és társadalmi szervezetek működtetéséhez (sport, művelődés, nevelés, oktatás, 

stb.) 
- hozzájárulás a Helyi Közösség működésének fenntartásához, 
- hozzájárulás a szeméttelep fenntartásához, 
- hozzájárulás a csapadékvizek elvezetéséhez, 
- hozzájárulás az önkéntes tűzoltótestület segédépülete munkálatainak befejezéséhez, 
- hozzájárulás a kultúrotthon építésének befejezéséhez, 
- hozzájárulás a vízvezeték felújítása eszmei tervének elkészítéséhez, 
- utcai világítás. 

 
5. szakasz 

 
A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Bajsa Helyi Közösség területén van, 

és azok, akiknek e Helyi Közösség területén vagyonból és vagyonjogból eredő jövedelmük van. 
 

6. szakasz 
 

A kötelezettek a járulékot a 4. szakasz szerinti célokra pénzben fizetik, az alábbi kulcsok szerint: 
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- 4% a nettókeresetek, illetve fizetések, valamint a személyi jövedelem, illetve bevétel jellegű 
egyéb jövedelmek, a vállalkozási szerződésen alapuló, valamint a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból 
és műszaki újításból eredő jövedelmek után, 

- 4% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 
-10% a mezőgazdaságból eredő kataszteri jövedelem után valamennyi tulajdonos, ill. használó 

részére e helyi közösség kataszteri körzetében. 
- 2%  az országban és a külföldön megvalósított nyugdíj után, kivéve a földműves nyugdíjakat. 

 
7. szakasz 

 
A járulék bevezetése A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény értelmében adókedvezményben 

és mentesítésben részesülő jövedelmekre nem vonatkozik. 
 

8. szakasz 
 

Az e határozatban megállapított járulékot a járulékköteles jövedelmek folyósítója számolja el, 
vonja le és utalja át, a kifizetésükkel egyidejűleg. 

A kataszteri jövedelem, a személyes munkával és tulajdonban lévő eszközökkel önálló 
tevékenységet folytató személy keresete és az egyéb jövedelem utáni járulékot a Közbevételek Köztársasági 
Igazgatóságának topolyai körzeti osztálya állapítja meg és szedi be, a polgárok jövedelemadóját szabályozó 
törvény (SzK Hiv. közlönye 94/49 szám) rendelkezései szerint. 

Az eszközöket Bajsa Helyi Közösség 45200-635-0-539 számú zsírószámlájára kell átutalni. 
 

9. szakasz 
 

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

polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

10. szakasz 
 

A helyi járulék pénzeszközeit a JNB  topolyai Pénzforgalmi és Pénzügyőri szolgálatánál külön 
számlán kell nyilvántartani. 

A járulék elszámolását, befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatóságának 
topolyai körzeti osztálya és  Bajsa Helyi Közösség tanácsa ellenőrzi. 
 

11. szakasz 
 

Bajsa Helyi Közösség tanácsa minden egyes évre meghozza a pénzügyi tervet, e határozat 4. 
szakaszának megfelelően. 

A Helyi Közösség tanácsa a piaci feltételek függvényében a pénzügyi tervvel módosíthatja a 4. 
szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 
12. szakasz 

 
A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a  

Helyi Közösségében a tanács elnöke, a tanács alelnöke, és a titkár.  
 

13. szakasz 
 

A polgárok a pénzeszközök beszedése és felhasználása feletti ellenőrzést a pénzügyi terv és a 
minden egyes év eltelte után, de legkésőbb a következő év márciusának a végéig, és külön a járulék 
bevezetésével felölelt közös érdekek megvalósítása után előterjesztendő zárszámadás alapján gyakorolják. 
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A Helyi Közösség tanácsa a program végrehajtásáról, és a járulékból eredő eszközök 

megvalósításáról jelentést tesz, éspedig a polgárok gyűlése útján. 
 

14. szakasz 
 

A járuléknak a 2002. január 1-i állás szerint felhasználatlan eszközeit és a bevezetett járulékból 
terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján kell felhasználni a 4. 
szakasz szerinti programok keretében. 

15. szakasz 
 

A nyilvántartás vezetését, a listák naprakésszé tételét, és az eszközök beáramlásának követését és 
ellenőrzését Bajsa Helyi Közösség szakszolgálata végzi.  
 

16. szakasz 
 

Azokban a kérdésekben, amelyeket e határozat nem szabályoz, A helyi önkormányzatról szóló 
törvény (SzK Hiv. Közlönye, 99/49 és 2001/27 szám) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

17. szakasz 
 

 E határozat elfogadásáról a polgárok közvetlenül, írásbeli nyilatkozattétel útján döntöttek. 
 

18. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba, és 
2002. január 1–től kell alkalmazni. 
 
BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG 
TANÁCSA 
Szám: 15/2001 Hugyik Kornél s.k., 
Bajsa, Bajsa Helyi Közösség 
2001.12.19. tanácsának elnöke 
 

Sor- 
szám 

 
T A R T A L O M 

 

OLDAL 
   

107. Határozat A topolyai városi park rendezési terve módosításának 
elkészítéséről 

186. 

   
108. Határozat Topolya község részvételének mértékéről a középiskolai tanulók 

utaztatására szolgáló eszközök biztosításában 
 

187. 
   

109. Határozat A telekhasználati díjról szóló határozat módosításáról 188. 
   

110. Végzés a művelődési tevékenységet Topolya község területén ellátó 
intézmény igazgatójának kinevezéséről 

 
190. 

   
111. Végzés Az üzlethelyiségek, az egyéb létesítmények és a garázsok bérleti 

díjának megállapításáról szóló végzés módosításáról 
 

190. 
   

112. Végzés a topolyai Piac Piacfenntartó  és Szolgáltató Közvállalat Kft 
igazgató- és felügyelőbizottságának kinevezéséről 

 
191. 
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113. Végzést a topolyai Piac Kv Kft alapszabályának jóváhagyásáról 192. 

   
114. Végzést Topolya község ideiglenes pénzellátásáról a 2002 január-márciusi 

időszakban 
 

192. 
   

115. Határozat a helyi járulék bevezetéséről Moravica Helyi közösség  területén a 
2002 – 2007. évi időszakra 

 
199. 

   
116. Határozat a helyi járulék bevezetéséről Bajsa Helyi közösség területén a 

2002-2006. évi időszakra 
 

202. 
   

 

 
Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Társadalmi Tevékenységügyi,  Általános Igazgatási, Közszolgálati 
és Jogsegélyszolgáltatási Osztálya. Tel: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az 
előfizetési díj előlege a 2002. évre 4.080,00 dinár. Zsirószámla: 45200-845-84 "A  topolyai Községi 
Közigazgatás bevételei", "Topolya község Hivatalos Lapjára" megjelöléssel. 
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