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81. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135. szám) 

90. szakasza és Topolya Helyi Közösség alapszabályának 32. szakasza alapján, Topolya Helyi Közösség 
tanácsa, a 2005. szeptember 29-i ülésén megállapította, hogy Topolya Helyi Közösség polgárai személyes 

véleménnyilvánítási eljárás keretében meghozták a következő 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL  TOPOLYA  

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2005.10.01-től 2012.09.30-ig TERJEDŐ IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 

 
 Bevezetjük a pénzbeli helyi járulékot Topolya Helyi Közösség területén a 2005.10.01-től 

2012.09.30-ig terjedő időszakra. 

 

2. szakasz 
 

 A begyűjtendő járulék eszközeinek összegét 182.000.000,00 dinárban határozzuk meg, a határozat 

hatályba lépése napján. 
 

3. szakasz 

 

 A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő: 
 dinár 

I. ÁLTALÁNOS RENDELTETÉS 7.280.000 

1. Részvétel a polgárok temetése költségeinek fedezésében  
  

II. KOMMUNÁLIS RENDELTETÉSEK 111.020.000 

1. Utak és járdák 45.500.000 
- részvétel az út- és járdahálózat építésében és fenntartásában  

- részvétel évente 1000-2000 m
2
 kátyú kijavításában és a helyi jellegű 

utcai úthálózat fenntartása 

 

- részvétel az úttest szélesítésében vagy építésében az utcákban összesen 
2600 m hosszúságban, szükség szerint 

 

- részvétel 600 m hosszú út építésében a Plitvice utcában  

- részvétel az utak karbantartásában és építésében   
- részvétel a temetőkön belüli utak fenntartásának és építésének 

költségeiben és a ravatalozók karbantartása 

 

- részvétel a kerékpárutak , járdák és sétányok kiépítésében  
  

2. Részvétel a városrészek szépítésében 7.280.000 

- részvétel a városban levő parkok és terek karbantartásában  

  

3. Részvétel a Zobnatica melletti tó partjának rendezésében és 

karbantartásában 

5.460.000 

  

4. Vízellátás 23.660.000 

- részvétel a városi vízvezeték elosztó hálózatának építésére irányuló 

tervek finanszírozásában és karbantartásában 

 

- részvétel a törpevízvezetékek gondjainak megoldásában  
- részvétel a kútfúrás és a kútnak a városi vezetékbe való bekapcsolása 

költségeinek fedezésében 

 

- részvétel a vízgyár  kiépítésében  
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5. Csatornahálózat 23.660.000 
- részvétel az utcai csatornahálózat építéséhez szükséges tervek 

pénzelésében 

 

- részvétel a csapadék- és belvíz elvezetésére szolgáló nyitott árkok 
kérdésének megoldásában 

 

  

6. Részvétel a közvilágítás fenntartásában 5.460.000 

- részvétel a közvilágítás fenntartásában a Rade Končar, a Titó marsall és 
a Petőfi brigád utca mentén 

 

  

III. OKTATÁS 14.560.000 

1. Részvétel a középiskolák létesítményeinek karbantartásában  

- Sinkovics József Műszaki Középiskola 1.820.000 

- Dositej Obradović Gimnázium 1.820.000 
- Petőfi brigád Mezőgazdasági Középiskola 1.820.000 

  

2. Részvétel az általános iskolák létesítményeinek  karbantartásában  

- Csáki Lajos ÁI 2.730.000 
- Nikola Tesla ÁI 2.730.000 

  

3. Részvétel a Bambi IEI létesítményeinek karbantartásában 2.730.000 
  

4. Részvétel a Zeneiskola létesítményének karbantartásában 910.000 

  

IV. EGÉSZSÉGÜGY 5.460.000 
- részvétel a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház létesítményeinek 

karbantartásában 

 

- részvétel a topolyai Mentőszolgálat felszerelésében  
  

V. MŰVELŐDÉS 9.100.000 

- részvétel a Kultúrotthon régi terme karbantartásának és bővítésének 
finanszírozásában 3.640.000 

- részvétel a topolyai Könyvtár létesítményének karbantartásában 2.730.000 

- a művelődési egyesületek épületeinek karbantartása 1.365.000 

- az amatőrizmus támogatása, fejlesztése a ME-ek útján 1.365.000 
  

VI. SPORT 9.100.000 

- részvétel a topolyai sportlétesítmények fenntartásában 3.640.000 
- részvétel a sportolás, üdülés és pihenés szervezetei működési 

költségeinek fedezésében  

1.820.000 

- részvétel az amatőrizmus fejlesztésében a sportklubok útján 3.640.000 

  

VII. HITKÖZSÉGEK 3.640.000 

- részvétel a római katolikus egyház létesítményének karbantartásában 2.420.600 

- részvétel a pravoszláv egyház létesítményének karbantartásában 1.219.400 
  

VIII. HELYI KÖZÖSSÉG 18.200.000 

- Topolya Helyi Közösség működésének költségei 10.920.000 
- a helyi közösség tulajdonában levő otthonok fenntartásának költségei 7.280.000 
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IX. CIVIL SZERVEZETEK 1.820.000 

- részvétel a Topolyai Helyi Közösség területén  működő civil szervezetek 
működési költségeinek fedezésében 

1.120.000 

- részvétel a civil szervezetek létesítményeinek karbantartásában 700.000 

  

X. TÁJÉKOZTATÁS 1.820.000 

- részvétel a polgárok topolyai helyi közösség tevékenységéről való 
tájékoztatása költségeinek fedezésében 

 

  

ÖSSZESEN: 182.000.000 

 

 

4. szakasz 

 

 A 3. szakasz I. pontjában foglalt temetési költségek fedezésére szánt eszközök felhasználása A 
temetési költségek fedezésére szánt eszközök felhasználásáról szóló szabályzat szerint történik, amelyet a 
Topolyai Helyi Közösség közgyűlése hozott meg. 

 

 

5. szakasz   

 

 A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek Topolya Helyi Közösség területén lakhelyük 
van, és azok a polgárok is, akiknek a helyi közösség területén ingatlan vagyonuk van és a járulék révén az 

ingatlan használatának feltételei javulnak. 

 

 

6. szakasz 

 

 Az  5. szakasz szerinti kötelezettek járulékának elszámolása alapja, illetve kulcsa: 

1. a foglalkoztatottak keresetei (fizetései) után 3% 

2. az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, amely után a jövedelemadóról szóló törvény 
értelmében adót kell fizetni  3%  

3. a mezőgazdasági tevékenységből eredő jövedelem után 10% 

4. az ingatlan értéke után a vagyonadóról szóló törvénnyel összhangban 

 

 

7. szakasz 

 

 A járulék nem vonatkozik azokra a jövedelmekre és vagyonokra, amelyek a törvény szerint 
adómentesek. 

 
 

8. szakasz 

 

A járulék meghatározására, elszámolására, elévülésére, kényszermegfizetésére, a fizetés határidejére, 

a kamat elszámolására és mindenre ami e határozatban nincs külön előírva, az adóeljárást és 
adóadminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 
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9. szakasz 

 

 Az e határozat alapján befolyó pénzeszközöket a topolya helyi közösség számlájára kell befizetni. 

 A könyvelőségről szóló előírásokkal összhangban a járulékról nyilvántartást kell vezetni. 

 

10. szakasz 

 

 A járulék felhasználása a pénzügyi tervvel összhangban történik, melyet minden évre meghoznak. 

 

11. szakasz 

 

 A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a 
Helyi Közösség tanácsának elnöke, és a Helyi közösség  titkára. 

 

12. szakasz 

 

 A Helyi Közösség tanácsa a helyi járulék felhasználásáról a polgárok gyűlésének minden egyes 
önigazgatási egységben évente egyszer beszámol. 

 

13. szakasz 

 

 A helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján 
kell felhasználni, a 3. szakaszban foglalt program keretében. 

 

14. szakasz 

 

 A járulék bevezetéséről szóló határozat akkor érvényes, ha a nagykorú polgárok többsége elfogadja. 

 A határozatot a Topolya község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

 

15. szakasz 

 

 E határozat közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában, és 2005. október 1-jétől kell 
alkalmazni. 

 

TOPOLYA HELYI 

KÖZÖSSÉG TANÁCSA 

Szám: 112 Dr. Aleksandar Vujisić s.k., 
Topolya a Helyi Közösség 

2005.09.29. tanácsának elnöke 

 

 

82. 

 
 A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 

2000/25 szám) 27., és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 101. szakasza alapján,Topolya község polgármestere 2005. szeptember 30-
án meghozta az alábbi 
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V É G Z É S T 

A TOPOLYAI KOMGRAD Kv. KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI  

DIJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

I. 
 

 

 A topolyai Komgrad Kv. kommunális szolgáltatási dijainak jóváhagyásáról szóló végzés (Topolya 

község Hiv.Lapja 2003/1, 2003/3, 2004/6 és 2004/16 szám) I. pontjának 4. pontja így módosul: 

 „4. A fűtési díj előlege 
 a természetes személyek részére     47,66 din/m

2
” 

 

 

 

II. 
 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában, és 2005.10.01-jétől kell alkalmazni. 

 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERE 

Szám: 38-6/2005-IV  Bábi Attila, s.k.,  

Topolya, a község polgármestere 

2005.09.30. 
  

 

Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős 

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2005. évre 6.900,00 

dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya 

község Hivatalos Lapjára”. 
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