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29. 

 
Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3, 04/14 

és 06/2 szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és 33. szakaszának 5. pontja értelmében, Topolya község 

Képviselő-testülete, a 2006. május 11-i ülésén,  meghozta e 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 

A TOPOLYA KÖZSÉG NAPJÁRÓL VALÓ  

MEGEMLÉKEZÉS  MÓDJÁRÓL 
 

 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 

 E határozat a szeptember 15-éről,Topolya község napjáról való megemlékezés módját szabályozza. 
 

2. szakasz 

 
 A község napjának megünneplése alkalmából a Községi Képviselő-testület ünnepi ülést tart és a 

topolyai község területén művelődési, sport- és egyéb rendezvényekre kerül sor. 

 

3. szakasz 
 

 A község napjának megünneplése A topolyai napok műsora (a továbbiakban: Műsor) alapján 

történik, amelyet Topolya község Tanácsa (a továbbiakban: Községi Tanács) hoz meg, legkésőbb 15 
nappal a Községi Képviselő-testület ünnepi ülésének megtartása előtt. 

 

4. szakasz 
 

 A község napjának megünneplése egy hétig tart. 

 

5. szakasz 
 

 A Műsor tartalmazza a Községi Képviselő-testület ünnepi ülésének és a topolyai község területén 

megtartásra kerülő összes művelődési, sport- és egyéb rendezvények dátumát, helyét és idejét. 
 

 

 II. AZ ÜNNEPI ÜLÉS LEBONYOLÍTÁSA 

 
6. szakasz 

 

 Az ünnepi ülésre a meghívót és a Műsort legkésőbb 8 nappal az ülés megtartása előtt kézbesíteni 
kell az ünnepi ülés résztvevőinek. 

 

7. szakasz 
 

 Az ünnepi ülést szabály szerint a Községi Képviselő-testület nagytermében kell megtartani, de 

indokolt okok miatt máshol is megtartható. 

 
8. szakasz 

 

 Az ünnepi ülést a Községi Képviselő-testület elnöke vezeti a műsorvezetők közreműködésével, 
szerb és magyar nyelven.  
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9. szakasz 

 
 Az ünnepi ülésre a Községi Képviselő-testület tagjain és a díjazottakon kívül meg kell hívni a 

testvér- és partnervárosok és -községek képviselőit; a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány 

szerveinek képviselőit; a szomszédos és más bel- és külföldi községek képviselőit; valamint a község 

területén működő állami szervek, hitközösségek, közvállalatok és intézmények, oktatási és nevelési 
szervezetek, gazdasági szervezetek és közösségek és nyilvános tájékoztatási eszközök képviselőit. 

 

10. szakasz 
 

 Az ünnepi ülés ünnepélyes és hivatalos részből áll. 

 Az ülés ünnepélyes részében a jelenlevőkhöz szólhatnak a helyi önkormányzat szerveinek 

képviselői és az ülés más résztvevői.  
 Az ülés hivatalos részében kerül sor a folyó évi Pro urbe-díjak átadására a díjazottaknak. 

 Az ünnepi ülés rövid művelődési műsorral kezdődik és ér véget, amelyet a Községi Tanács 

művelődési ügykörrel megbízott tagjával együttműködve Topolya község Művelődési Háza készít elő.  
 

 

III. A MŰVELŐDÉSI, SPORT- ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA 
 

11. szakasz 

 

 A község napjának megünneplése kapcsán a község területén működő helyi közösségek és más 
szervezetek szervei a Községi Tanácsnak megküldik a helyi közösségekben tartandó művelődési, sport- és 

egyéb rendezvények műsorainak javaslatait (a továbbiakban: műsorjavaslat). 

 A műsorjavaslatokat a folyó év augusztus 1-jéig kell megküldeni. 
 

12. szakasz 

 
 A Községi Tanács által hitelesítésre kerülő rendezvények beépülnek a Programba. 

 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

13. szakasz 

 
 A község napjának megünnepléséhez a Községi Közigazgatáson kívül szükség szerint 

hozzájárulnak az intézmények, a közvállalatok és egyéb szervezetek is. 

 

14. szakasz 
 

 A község napjának megünneplésére az eszközöket Topolya község adott naptári évre szóló 

költségvetésében és egyéb forrásokból kell biztosítani. 
 

15. szakasz 

 
 E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 

 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 644-3/2006-I Fehér István, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 
2006.05.11. testület elnöke 
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30. 

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

89. szakasza és Topolya község  statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 21.szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község 

Képviselő-testülete a 2006. május 11-i ülésén, megerősítette e 
  

 

HATÁROZATI JAVASLATOT   

 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL KISBELGRÁD   

HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 

 2006.06.12-től - 2013.06.11-éig TERJEDŐ  IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 

 
 Kisbelgrád Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére 

szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 

2006.06.12-től 2013.06.11-éig terjedő időszakra. 
 

2. szakasz 

 

 A járulékot Kisbelgrád Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 

 
 A járulékot pénzben vezetjük be. 

 

4. szakasz 
 

 A járulékot Kisbelgrád Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 9.790.000,00 dinár összegben 

vezetjük be (a 2006 áprilisában érvényes árak alapján). 

 
5. szakasz 

 

 A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 
 

-A vízvezetékhálozat felújítása.....................................................................2.590.000,00 dinár 

-Az új kút befejezése-felszerelése.................................................................1.500.000,00 dinár 

-Mélyvízszivattyúk beszerzése......................................................................   350.000,00 dinár 
-Szeméttelep rendezése ................................................................................   440.000,00 dinár 

-Közvilágítás és karbantartásának költségei..................................................  340.000,00 dinár 

-Új utca utjának építésében való részvétel....................................................3.480.000,00 dinár 
-Gyermekjátszóterek karbantartásában való részvétel...................................  150.000,00 dinár 

-HK ingatlanjainak karbantartása és javítása..................................................  240.000,00 dinár 

-A polgárok egyesületei működésének támogatása.......................................     80.000,00 dinár 
-A HK működésének költségei .....................................................................   620.000,00 dinár 

 

6. szakasz 

 
A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Kisbelgrád Helyi 

Közösség területén van, valamint azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból és 

vagyonjogból eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e 
járulék révén javulnak. 
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7. szakasz 
 

 A határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 

- 3% a nettókereset illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegû egyéb illetmény, valamint a 

vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és mûszaki találmányból eredő jövedelem után, 
-     1,5% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján, 

- 3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után 

- 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után. 
 

8. szakasz 

 

 A járulék meghatározására, elszámolására,  elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 
határidejére, a kamat elszámolására és mindenre ami e határozatban nincs előírva, az adóeljárást és –

adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
 

9. 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 értelemszerûen alkalmazni. 

 
10. szakasz 

 

A helyi járulék pénzeszközeit Kisbelgrád Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a topolyai 
Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálatnál külön számlán  kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, 

befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága ellenőrzi. 

 
11. szakasz 

 

 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  

 
12. szakasz 

 

 A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz 
meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. 

szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 

13. szakasz 
 

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

Helyi Közösség  tanácsának elnöke és  helyettese. 
 

14. szakasz 

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

köteles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 

 

15. szakasz 
 

 A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának 

határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 
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16. szakasz 

 
 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezései alkalmazandók. 

 

17. szakasz 
 

 E Kisbelgrád Helyi Közösség 2006.06.12-től 2013.06.11-éig terjedő időszakra szóló helyi 

járulékára vonatkozó határozatot személyes véleménnyilvánítás és aláírás útján a helyi közösség nagykorú 
polgárai hozzák meg. 

A személyes véleménnyilvánítást és aláírást 2006.május 22-től 28-áig kell lebonyolítani. 

 

18. szakasz 
 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-20/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2006.05.11. testület elnöke 

 
 

31. 

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

89. szakasza és Topolya község  statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 

2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 21.szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község 
Képviselő-testülete a 2006. május 11-i ülésén, megerősítette e 

  

HATÁROZATI JAVASLATOT   

 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL KRIVAJA  

 HELYI KÖZÖSSÉG  TERÜLETÉN  

A 2006.06.01-jétől - 2011.05.31-éig TERJEDŐ  IDŐSZAKRA 
 

1. szakasz 

 

 Krivaja Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló 
eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 2006.június 1-

jétől 2011.május 31-éig terjedő időszakra. 

 
2. szakasz 

 

 A járulékot Krivaja Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 

 

 A járulékot pénzben vezetjük be. 
 

4. szakasz 

 
 A járulékot Krivaja Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 5.000.000,00 dinár összegben 

vezetjük be. 
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5. szakasz 

 
 A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: 

 

-A vízvezetékhálozat felújítása 1.000 m hosszúságban................................................... 30% 

-A csatornahálózat építésének II. és III. üteme- 2.700 m ............................................... 30% 
-A falusi utak építése és járdák karbantartása ................................................................ 15% 

 (földutak és birtokrészlegeken levő utak)  

-Közvilágítás és karbantartásának költségei...................................................................   10% 
-A kreatív tevékenységek, a sport és a turizmus fejlesztése .......................................... 10% 

-A lakosság veszélyeztetett kategóriáinak támogatása ..................................................  5% 

 

 
6. szakasz 

 

A helyi járulék fizetésének  kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Krivaja Helyi 
Közösség területén van, valamint azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból és 

vagyonjogból eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e 

járulék révén javulnak. 
 

7. szakasz 

 

 A határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 
- 3% a nettókereset illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegû egyéb illetmény, valamint a 

vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és mûszaki találmányból eredő jövedelem után, 

- 6% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után 
- 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után 

-     1% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján. 

 
 

8. szakasz 

 

 A járulék meghatározására, elszámolására,  elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 
határidejére, a kamat elszámolására és mindenre ami e határozatban nincs előírva, az adóeljárást és –

adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
 

9. 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 értelemszerûen alkalmazni. 

 
 

10. szakasz 

 
A helyi járulék pénzeszközeit Krivaja Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a topolyai 

Pénzforgalmi és Pénzügyőri Szolgálatnál külön számlán  kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, 

befizetését és átutalását a Közbevételek Köztársasági Igazgatósága ellenőrzi. 

 
 

11. szakasz 

 
 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  

 



Broј 3. 11.05.2006. СТРАНА 51. OLDAL 2006.05.11.  3. szám 

 

12. szakasz 

 
 A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz 

meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. 

szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 
13. szakasz 

 

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

 

14. szakasz 

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

köteles  beszámolni a polgárok  gyűlésének. 

 
15. szakasz 

 

 A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának 
határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 

 

16. szakasz 

 
 Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény 

(SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezései alkalmazandók. 

 
17. szakasz 

 

 E Krivaja Helyi Közösség 2006.06.01-jétől 2011.05.31-éig terjedő időszakra szóló helyi járulékára 
vonatkozó határozatot személyes véleménnyilvánítás és aláírás útján a helyi közösség nagykorú polgárai 

hozzák meg. 

A személyes véleménnyilvánítás és aláírás időpontja 2006. 05.13 – 25. 

 
18. szakasz 

 

E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 
hatályba. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 016-25/2006-I Fehér István s.k., 

Topolya a Községi Képviselő- 

2006.05.11. testület elnöke 
 

32. 

 
 Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 02/6, 02/10, 04/12, 03/4, 04/3, 04/14 és 

06/2 szám) 33. szakaszának 10. pontja és A Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének alapításáról 

szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 05/3 szám) 9. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-

testülete a 2006. május 11-i ülésén, meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

MB. IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
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I. 
 

 KÓCZÁN LÁSZLÓ topolyai lakost Topolya község Idegenforgalmi Szervezete mb. igazgatójának 

tisztségéből, amelyet 2005. május 26. óta töltött be, 2006.05.11-i hatállyal FELMENTJÜK. 

 
II. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-14/2006-I Fehér István, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2006.05.11. testület elnöke 
 

 

33. 
 

Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 02/6, 02/10, 04/12, 03/4, 04/3, 04/14 és 

06/2 szám) 33. szakaszának 10. pontja és A Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének alapításáról 

szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 05/3 szám) 9. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-
testülete a 2006. május 11-i ülésén, meghozta az alábbi 

 

 

V É G Z É S T 

 

TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 

 
 KÓCZÁN LÁSZLÓ topolyai lakost Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének  igazgatójává, 

négy éves megbízatási időszakra,  2006.05.12-i hatállyal KINEVEZZÜK. 

 
II. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-16/2006-I Fehér István, s.k., 

Topolya, a Községi Képviselő- 

2006.05.11. testület elnöke 
 

 

34. 

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

90. szakasza és Pobeda Helyi Közösség alapszabályának 34. szakasza alapján, Pobeda Helyi Közösség 

tanácsa, a 2006. 04.11-i ülésén megállapította, hogy Pobeda Helyi Közösség polgárai. a lefolytatott 
személyes véleménnyilvánítási eljárás keretében, meghozták a 
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HATÁROZATOT 

 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL  

POBEDA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A  

2006. MÁJUS. 1-től 2011. DECEMBER 31-ig TERJEDŐ IDŐSZAKRA 

 
1. szakasz 

 

 Bevezetjük a pénzbeli helyi járulékot Pobeda Helyi Közösség területén a 2006.0.01-től 
2011.12.31-ig terjedő időszakra. 

 

2. szakasz 

 
 A begyűjtendő járulék eszközeinek összegét 4.500.000,00 dinárban határozzuk meg, a határozat 

hatályba lépésének napján. 

 
3. szakasz 

  

A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő:   
   

Közvilágítás felújítása és karbantartása 30% 1.350.000,00 

- Áramfogyasztás költségei mindhárom településen   

- Közvilágítás felújítása mindhárom településen   
- Közvilágítás karbantartása mindhárom településen   

   

Utak, járdák és közterületek építése és karbantartása 10% 450.000,00 
- Utcák és járdák kiépítése Pobedán, Svetićevóban és Kavillón   

-Meglevő utak és járdák karbantartása és javítása mindhárom teleülésen   

- Útpadkák karbantartása mindhárom településen   
- Parkolóhely építése a temető előtt   

   

Vízvezetékhálózat építése és karbantartása 10% 450.000,00 

- Ökológiai közkút építése   
- Kút üzembe helyezése Pobedán és Svetićevóban   

- Kutak karbantartása mindhárom településen   

- Vízvezeték felújítása mindhárom településen   
- Vízvezeték karbantartása mindhárom településen   

- Vízminta-elemzések költségek   

   

Civil és sportszervezetek támogatása 10% 450.000,00 
- Sportpályák karbantartása mindhárom településen   

- Gyermekjátszóterek építése és karbantartása mindhárom településen   

- Tanyaszínház   
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület   

       - Iskoláskor előtti intézmény támogatása   

       - A pobedai egészségügyi központ dotálása   
       - Nyúgdíjasok Otthona   

       - Fürdőmedence szanálása   

   

   
Helyi Közösség működése 10% 450.000,00 

- Munkadíjak   

- Helyi Közösség működésének költségei   
- Helyi Közösség épülete karbantartásának és adaptációjának költségei   
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Környezetvédelem és szeméttelep 10% 450.000,00 

- Szemét elszállítása mindhárom településen   
- Erdősávok karbantartása és telepítése mindhárom településen   

- Mindhárom település rendezésének költségei   

   

Ravatalozó és temető karbantartása és rendezése 5% 225.000,00 
- Falusi harangláb felújítása Svetićevóban   

- Ravatalozó karbantartása   

- Temető rendezése és karbantartása   
   

Projektumok társfinaszírozása 5% 225.000,00 

Temetések költségei 5% 225.000,00 

Intervenciós intézkedések 5% 225.000,00 
 

 

4. szakasz 

 

 A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Pobeda Helyi Közösség, illetve 
Pobeda, Svetićevo és Kavilló település területén van, valamint  azok a polgárok, akiknek e helyi közösség 
területén ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e járulék révén javulnak. 

 

 

5. szakasz 

 

 A 4. szakasz szerint a  kötelezettek járulékának elszámolási alapja, illetve kulcsa: 

A foglalkoztatottak nettó keresetei után ............................................................................ 3% 

Az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, amely után a  

jövedelemadóról szóló törvény értelmében adót kell fizetni .............................................. 6%  

A mezőgazdasági tevékenységből eredő jövedelem után ................................................ 10% 

Az ingatlan értéke után, amely után  a vagyonadóról szóló törvény 

értelmében adót kell fizetni, és 

A járulék bevezetését önkéntesen támogató és aláíró  

nyugdíjasok nyugdíja után.....................................................................................................1%. 

 

 

6. szakasz 

 
 A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.  

 

 

7. szakasz 

 

A járulék meghatározására, elszámolására, elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés 

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

 

8. szakasz 

 

 Az e határozat alapján befolyó pénzeszközöket Pobeda Helyi Közösség számlájára kell befizetni. 
A könyvelésről szóló előírásokkal összhangban a járulékról nyilvántartást kell vezetni. 
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9. szakasz 

 

 Pobeda Helyi Közösség Tanácsa a járulék bevezetésével felölelt minden egyes évre meghozza a 
pénzügyi tervet. 

 Pobeda Helyi Közösség Tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja a 
3. szakaszba foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 

 

 

10. szakasz 

 

 A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó 

Pobeda Helyi Közösség Tanácsának elnöke és  Végrehajtó Bizottságának elnöke.  

 

 

11. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsa a helyi járulék felhasználásáról évente legalább egyszer beszámol a 
polgárok gyűlésének. 

 

12. szakasz 

 

 A helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket Pobeda Helyi Közösség Tanácsának határozata 
alapján kell felhasználni a 3. szakaszba foglalt program keretében. 

 

 

13. szakasz 

 

 A Pobeda Helyi Közösség 2006.05.01-jétől 2011.12.31-ig terjedő időszakra szóló helyi 
járulékának bevezetésére vonatkozó határozatot a Helyi Közösség nagykorú polgárai a 2006. április 1-jétől 

10-éig lefolytatott személyes véleménnyilvánítás és aláírás útján meghozták. 

  

 

14. szakasz 

 

 E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában, és 2006.05.01-jétől kell 
alkalmazni. 
 

 

 

POBEDA HELYI KÖZÖSSÉG 
TANÁCSA Ilija Katić s.k., 

Szám: 51/2006 Pobeda Helyi Közösség 

Pobeda, tanácsának elnöke 
2006.04.11. 
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Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős 

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2006. évre 8.100,00 

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

„Topolya község Hivatalos Lapjára”. 
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