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15.
A Szerb Köztársaság аlkotmányának (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 1990/1 szám) 115.
szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9,
2004/33 és 2004/135 szám) 10. és 30. szakaszának 1. pontja és Topolya község statutumának (Topolya
község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakasza alapján
Topolya község Képviselő-testülete a 2006. március 30-i ülésén, meghozta e

HATÁROZATOT
TOPOLYA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
Topolya község statútumában (Topolya község Hiv.Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4,
2004/3 чс 2004/14 szám) a 2. szakasz táblázati részében az „A település neve magyar nyelven” című
rovatban a 16. sorszám alatt az „Obornjača” helynév „Völgypart” és a 23. sorszám alatt a „Moravica”
helynév „Bácskossuthfalva” helynévre módosul.
Ugyanezen szakasz táblázati részének „A kataszteri község neve magyar nyelven”című rovatában
a 23. sorszám alatt a „Moravica” helynév „Bácskossuthfalva” helynévre módosul.
2. szakasz
E határozat Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 016-15/2004
Topolya,
2006.03.30.

Fehér István s.k.,
a Községi Képviselő-testület
elnöke

16.
A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye 04/125 szám) 348. és Topolya község
statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és 04/14 szám) 33. szakasza
alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2006. március 30-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A TOPOLYAI IPARI PARK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSÉRŐL
1. szakasz
A topolyai Községi Képviselő-testület és a Magyar Köztársaságbeli budapesti székhelyű
EQIPMENT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a Topolyai Ipari
Park Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról 2003. március 28-án kötött szerződést felbontjuk és a
Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnik.
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2. szakasz
A Községi Közigazgatás illetékes szervének meghagyjuk, hogy a Topolyai Ipari Park Korlátolt
Felelősségű Társaság megszüntetésének eljárását az illetékes szerveknél a törvénnyel összhangban
lefolytassa.
3. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba, és a másik szerződő fél egyetértésének napjával válik alkalmazhatóvá.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 023-11/2006-I
Topolya,
2006.03.30.

Fehér István, s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke

17.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 02/9, 04/33 és 04/135 szám) 71.
szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és 04/14
szám) 33. szakaszának 7. pontja és 89. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2006.
március 30-i ülésén, meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
A helyi közösségekről szóló határozatban (Topolya község Hiv. Lapja, 01/3 és 05/10 szám) a 2.
szakasz 2. pontjában a „Topolya és Mićunovo” szavak helyébe „Topolya, Mićunovo és Zobnatica” szavak
lépnek:

2. szakasz
E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 016-19/2006-I
Topolya,
2006.03.30.

Fehér István, s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke
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18.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 02/9, 04/33 és 04/135 szám)
30., 79. és 86., valamint Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 02/6, 02/10,
02/12, 03/4, 04/3 és 04/14 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a 2006.
március 30-i ülésén, meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A helyi kommunális illetékekről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 03/5 4/5 és
04/15 szám) 2. szakasza a 10. pont után az alábbi két új ponttal egészül ki:
“11. úszó berendezés és készülék, valamint egyéb létesítmény vízen való tartásáért és
használatáért,
12. csónak és tutaj vízen való tartásáért és használatáért,”
Az eddigi 11., 12. és 13. pont 13., 14. és 15. ponttá válik.

2. szakasz
A 7. szakaszban a „14” helyébe a „15.”, a „13” helyébe pedig a „14.” sorszám lép.
3. szakasz
A 10. szakasz az alábbiak szerint módosul:
„Szabálysértésért 10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy,
illetve 500.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal a jogi személy felelős személye és a
természetes személy, ha a jelen határozat szerinti jogokat, tárgyakat és szolgáltatásokat az illetékes szerv
engedélye és a helyi kommunális illeték lerovása nélkül veszi igénybe.
Az 1. bekezdés szerinti szabálysértésért a vállalkozó 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő
pénzbírsággal sújtható.”
4. szakasz
A 11. szakasz törlendő.
5. szakasz
A 11. szakasszá váló 12. szakaszban a „11” szám törlendő.
6. szakasz
Az eddigi 13. és 14. szakasz 12. és 13. szakasszá válik.
7. szakasz
A helyi kommunális illetékekről szóló határozat alkotó részét képező illetékdíjszabás az alábbiak
szerint módosul:
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„A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK
DÍJSZABÁSA
1. Díjtétel
Közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételére - a sajtó,
könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítá sa végetti
igénybevétel kivételével - a helyi kommunális illeték, az igénybevétel tartamával arányosan az
elfoglalt terület minden egész és megkezdett négyzetmétere után:
- naponta
12,00 dinár
Megjegyzés:
1. A közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybe vétele A kisebb
montázslétesítmények közterületre telepítésének feltételeiről és kritériumairól szóló határozat
(Topolya község Hiv. Lapja 04/5, 04/15 és 05/9 szám) értelmében történik, a 4. és 8. díjtétel szerinti
jogok, tárgyak és szolgáltatások igénybe vételének kivételével.
2. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a közterületet vagy az üzlethelyiség előtti területet
üzleti célból elfoglaló jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy.
3. Az illeték kötelezettje a közterület elfoglalása előtt köteles a közterület-használati
engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
4. A közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybe vétele engedély
és az illeték lerovása nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés.
5. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelemés Vagyonjogügyi Osztály állapítja meg és szedi be a közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület
üzleti célból való igénybevételére vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki ha
a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A közterület vagy az üzlethelyiség előtti terület üzleti
célból való igénybevétele utáni kommunális illeték 840-741531-77 számú számlájára előzőleg nem
rótta le.
2. Díjtétel
Játékeszközök tartására (számítógép, szimulátor, video-automata, flipper és más hasonló,
pénzérmével vagy zsetonnal működésbe hozható készülék, valamint pikádó, billiárd és más hasonló
olyan játékokra szolgáló eszközök, amelyekben a részvételért fizetni kell és a résztvevő nem nyerhet
pénzt, dolgokat, szolgáltatásokat vagy jogokat, hanem csak egy vagy több ugyanolyan játékban való
díjtalan részvételt) a helyi kommunális illeték, a használat tartamával ar ányosan, naponta,
- darabonként

25,00 dinár

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az üzlethelyiségben vagy az üzlethelyiségen kívül
külön engedély alapján játékra, illetve szórakozásra szolgáló készülékeket tartó jogi személy,
vállalkozó vagy természetes személy.
2. Ha a készülékeket a bejegyzett tevékenységnek megfelelően több célra használják, a
kötelezett az e díjtétel szerinti illeték 70%-át fizeti.
3. A játékeszközök illetéklerovás nélküli használata e határozat szerint büntetendő
szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés- és Közművesítés-, Mezőgazdaság-,
Környezetvédelem- és Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg A játékeszközök tartása
utáni kommunális illeték 840-714572-843-29 számú számlájának javára.
5. Az e díjtétel szerinti illetéket negyedévenként kell leróni.
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3. Díjtétel
Zenei program vendéglátó létesítményben való rendezésére a helyi kommunális illeték az igénybevétel
tartamával arányosan, naponta:
1. A vendéglátó létesítmények részére:
- a városban és a főutak mentén
- a község településeiben

900,00 дин.
700,00 дин.

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a vendéglátó tevékenységet folytató és létesítményében
zenei programot rendező, vagy zene-automatákat használó jogi személy, illetve vállalkozó.
2. Az illeték kötelezettje a zenei program rendezése előtt köteles erre az engedélyt megszerezni és
az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. A zenei program engedély és illetéklerovás nélküli rendezése e határozat szerint büntetendő
szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés- és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a zenei program rendezésére vonatkozó engedély kiadása
alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A zenei program vendéglátó
létesítményben való rendezése utáni kommunális illeték 840-714421-843-39 számú számlájára előzetesen
nem rótta le.

4. Díjtétel
A reklámtábla igénybevételére a helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan,
minden egész és megkezdett m2 után
- naponta

12,00 dinár

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a jogi személy illetve vállalkozó, akinek
reklámja/üzenete a reklámtáblán látható.
2. Az illeték kötelezettje a reklámtábla felállítása előtt köteles az erre vonatkozó engedélyt
megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. A reklámtábla engedély és illetéklerovás nélküli felállítása e határozat szerint büntetendő
szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés- , Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg, a reklámtábla felállítására vonatkozó engedély kiadása
alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A reklámtábla igénybevétele
utáni kommunális illeték 840-714431-843-12 számú számlájának javára előzetesen nem rótta le.
5. Mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől a művelődési és oktatási, a sport-, a
humanitárius és a környezetvédelmi szervezetek.
5. Díjtétel
A közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására előkészített és kijelölt terület igénybevételére a
helyi kommunális illeték a nap folyamán való igénybevétel tartamával arányosan a következő:
- a közúti gépjárművek parkolása
- a kapcsolható járművek parkolása

25,00 din/óra
35,00 din/óra
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Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a közúti gépjármű illetve a kapcsolható jármű tulajdonosa,
illetve vezetője.
2. Az illetéket a topolyai Községi Közigazgatás állapítja és fizetteti meg.
3. Az e díjtétel szerinti helyi kommunális illeték megfizettetése 8.00-tól 16.00 óráig végezhető.
4. Mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől a határozat 5. szakasza szerinti alanyok
járművein kívül a mentőszolgálat járművei és a rokkantaknak a saját szükségleteikre használt járművei.

6. Díjtétel
A szabad területnek táborozásra, sátorállításra, vagy az ideiglenes használat egyéb formájára való
igénybevételéért fizetendő helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával arányosan, az elfoglalt
terület minden 1 m2-e után
- naponta
18,00 dinár.

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a természetes vagy jogi személy, akinek a szabad terület
táborozásra, sátor, vagy egyéb ideiglenes létesítmény állítására való igénybevételét engedélyezik.
2. Az illeték kötelezettje a szabad területnek az említett célokra való igénybevétele előtt köteles az
engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. A szabad területnek sátor, vagy más ideiglenes létesítmény állítására való igénybevétele az
engedély megszerzése és az illeték lerovása nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a táborozásra, sátorállításra vagy az ideiglenes használat egyéb
formájára vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti
illetéket A szabad terület táborozásra, sátorállításra, vagy az ideiglenes használat egyéb formájára való
igénybevétele utáni kommunális illeték 840-741533-83-91 számú számlájának javára előzetesen nem rótta le.
5. Az e díjtétel szerinti illeték megállapított összegének 10%-át fizetik a gyermekek 15 éves korig, a hadi
és békeidőbeli katonai rokkantak és a munkarokkantak, a katonák és a katonai iskolák növendékei, a Látás- és a
Hallássérültek Szerbia és Montenegróbeli Szövetségének tagjai, a részükre szervezett nyaralókban csoportosan
tartózkodó gyermekek és fiatalok, a (sportolási, üdülési és tudományos-oktatási célú) kirándulások résztvevői.
6. Mentesülnek ennek az illetéknek a fizetésétől az oktatási és művelődési intézmények és a
község költségvetéséből támogatott civil szervezetek.

7. Díjtétel
A tópart üzleti célból való igénybevételére a helyi kommunális illeték az igénybevétel tartamával
arányosan az elfoglalt terület m2 után,
- naponta

25,00 dinár

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a tópartot üzleti célból igénybe vevő jogi személy,
vállalkozó vagy természetes személy.
2. Az illeték kötelezettje a tópart igénybe vétele előtt köteles az engedélyt megszerezni és az e
díjtétel szerinti illetéket leróni.
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3. A tópart üzleti célból való igénybevétele engedély és az illeték lerovása nélkül e határozat
szerint büntetendő szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a tópart üzleti célból való igénybevételére vonatkozó engedély
kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A tópart üzleti célból való
igénybevétele utáni kommunális illeték 840-74541-843-50 számú számlájának javára előzetesen nem rótta le.
8. Díjtétel
A cégérnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztésére a helyi kommunális illeték évi összegben a
következő:
1. A tervezés, az áramelosztás, a postaforgalom, a bank- és
biztosítóintézetek, a kommunális tevékenységek és
közlekedés terén működő jogi személyek részére
2. Az idegenforgalom, a vendéglátás és a kereskedelem
terén működő jogi személyek és vállalkozók részére

20.000,00 dinár

8.800,00 dinár

3. A mezőgazdaság, a gyáripar, az építőipar és a kisipar
terén működő jogi személyek részére

4.100,00 dinár

4. Különálló ügyviteli egységek, lerakatok, tárolók, raktárok,
felvásárló-helyek, szervizek, nagykereskedések, üzemek és
üzemrészlegek, bódék és egyéb ügyviteli egységek részére

2.650,00 dinár

5. Közvetítő, intellektuális és ügyvédi szolgáltatásokat nyújtó
ügynökségek, képviseletek és kirendeltségek részére

4.700,00 dinár

6. Önálló kereskedelmi üzletek részére
- a városban
- a településekben

2.650,00 dinár
1.400,00 dinár

7. Sorsjegyeket, sportfogadási és lottószelvényeket és egyéb
szerencsejátékok szelvényeit árusító üzletek részére

8.250,00 dinár

8. Az autószállítmányozók részére
- 15 tonna hordképességig
- 15 tonna hordképességen felül

1.600,00 dinár
3.000,00 dinár

9. E díjtétel szerinti illeték egyéb kötelezettjei részére

3.500,00 dinár

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a cégtáblát az üzlethelyiségeken kifüggesztő jogi személy,
illetve vállalkozó.
2. Az illeték kötelezettje a kifüggesztett cégtáblára köteles az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. Az illetékkötelezettség a tevékenység bejegyzésével jön létre, ha pedig a bejegyzés a második
félévben történt, a megfelelő illeték 50%-kal csökkentett összegét kell leróni.
4. Ha az üzleti épületen ugyanazon kötelezettnek több cégtáblája van kifüggesztve, az illetéket
csak egy cégtáblára kell leróni.
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5. Az illetéket az adóhivatal újvidéki körzeti központjának topolyai fiókja állapítja és fizetteti meg
A cégérnek az üzlethelyiségeken való kifüggesztése utáni kommunális illeték 840-716111-843-35 számú
számlájának javára.
6. Mentesülnek az e díjtétel szerinti illeték fizetésétől a Topolya község által alapított intézmények
és vállalatok, az új termelőüzemet nyitó, kapacitásaikat bővítő és dolgozóik számát növelő vállalkozók, az
új üzem megnyitásának illetve a kapacitás bővítésének és a dolgozói létszám növelésének évétől számított
2 évig, valamint A művészet, a régi mesterségek és a háziipar körébe tartozó tevékenységek kijelöléséről
szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 05/21 szám) felölelt tevékenységeket folytató vállalkozók.
7. Az e díjtétel szerinti illetéket negyedévenként kell leróni.

9. Díjtétel
A cégérnek az üzlettéren kívül, községi létesítményeken és területeken (úttesten, járdán,
zöldterületeken, oszlopokon és hasonlókon) való kifüggesztésére és kiírására a helyi kommunális illeték
évente, az elfoglalt terület m2-e után:
- darabonként

5.880,00 dinár.

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a jogi személy, illetve vállalkozó, akinek a cégér
üzlettéren kívül, községi létesítményeken és területeken való kifüggesztését és/vagy kiírását engedélyezik.
2. Az illeték kötelezettje a cégér kifüggesztése és/vagy kiírása előtt köteles erre az engedélyt
megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. A cégérnek az üzlettéren kívül, községi létesítményeken és területeken való kifüggesztése és
kiírása engedély és illetéklerovás nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a cégér üzlettéren kívüli kifüggesztésére és kiírására vonatkozó
engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A cégérnek az
üzlettéren kívül, községi létesítményeken és területeken való kifüggesztése és kiírása utáni kommunális illeték
840-716-112843-42 számú számlájának javára előzetesen nem rótta le.

10. Díjtétel
Vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevételére a helyi kommunális
illeték az elfoglalt felület minden egész és megkezdett m2-e után:
- évente

1.400,00 dinár

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy,
akinek áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végett vitrin igénybevételét engedélyezik.
2. Az illeték kötelezettje a vitrin igénybevétele előtt köteles az engedélyt megszerezni és az e
díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. Vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevétele engedély és illetéklerovás
nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti
igénybevételére vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti
illetéket A vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevétele utáni kommunális illeték
840-714573843-36 számú számlájára előzetesen nem rótta le.
5.Az e díjtétel szerinti illetéket negyedévenként kell leróni.
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11. Díjtétel
Úszó berendezés, készülék és egyéb létesítmény vízen való tartására és használatára a helyi
kommunális illeték évente:
- darabonként

2.000,00 dinár.

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy,
akinek úszó berendezés, készülék és egyéb létesítmény vízen való tartását és használatát engedélyezik.
2. Az illeték kötelezettje az úszó berendezés, készülék vagy egyéb létesítmény vízen való tartása és
használata előtt köteles az erre vonatkozó engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. Úszó berendezés, készülék és egyéb létesítmény vízen való tartása és használata engedély és
illetéklerovás nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés.
4. A vízisportok előmozdítására és fejlesztésére szolgáló úszó berendezésekkel, készülékekkel és
egyéb létesítményekkel rendelkező sportszervezetek az e díjtétel szerinti illeték 10%-át fizetik.
5. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg az úszó berendezés, készülék és egyéb létesítmény vízen
való tartására és használatára vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a
kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket Az úszó berendezés, készülék és egyéb létesítmény vízen való
tartása és használata utáni kommunális illeték 840-71457843-43 számú számlájára előzetesen nem rótta le.
12. Díjtétel
Csónak és tutaj vízen való tartására és használatára a helyi kommunális illeték évente
- darabonként

1.500,00 dinár.

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy,
akinek csónak és tutaj vízen való tartását és használatát engedélyezik.
2. Az illeték kötelezettje csónak vagy tutaj vízen való tartása és használata előtt köteles az erre
vonatkozó engedélyt megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. Csónak és tutaj vízen való tartása és használata engedély és illetéklerovás nélkül e határozat
szerint büntetendő szabálysértés.
4. A vízisportok előmozdítására és fejlesztésére szolgáló csónakokkal rendelkező sportszervezetek
az e díjtétel szerinti illeték 10%-át fizetik.
5. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a csónak vagy tutaj vízen való tartására és használatára
vonatkozó engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A
csónak és tutaj vízen való tartása és használata utáni kommunális illeték 840-74157843-50 számú számlájára
előzetesen nem rótta le.
13. Díjtétel
Vendéglő, vagy más vendéglátó és szórakoztató létesítmény vízen való tartására a helyi
kommunális illeték évi összegben a következő
1. Vendéglő, vendéglátó és szórakoztató létesítmény
- 50 m2-ig
- 50 m2 felett

30.000,00 dinár
35.000,00 dinár
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Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje az a jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy,
akinek vendéglő vagy más vendéglátó és szórakoztató létesítmény vízen való tartását engdélyezik.
2. Az illeték kötelezettje köteles a létesítmény vízen való tartására vonatkozó engedélyt
megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. Vendéglő vagy más vendéglátó és szórakoztató létesítmény vízen való tartása engedély és
illetéklerovás nélkül e határozat szerint büntetendő szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelem- és
Vagyonjogügyi Osztály állapítja és fizetteti meg a létesítmény vízen való tartására vonatkozó engedély kiadása
alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A vendéglő vagy más vendéglátó és
szórakoztató létesítmény vízen való tartása utáni kommunális illeték 840-714576843-57 számú számlájára
előzetesen nem rótta le.
14. Díjtétel
Közúti gép- és kapcsolható járművek tartására - , a mezőgazdasági járművek és gépek, valamint a
köztisztaság-fenntartó járművek kivételével - , a helyi kommunális illeték évi összegben a következő:
1. A tehergépjárművekre
- 3 tonna hordképességig
- 3-8 tonna hordképességig
- 8-15 tonna hordképességig
- 15 tonna hordképesség felett

1.380,00 dinár
1.760,00 dinár
2.350,00 dinár
7.000,00 dinár

2. A kapcsolható járművekre
- 8 tonna hordképességig
- 8 tonna hordképesség felett

1.380,00 dinár
1.760,00 dinár

3. Autóbuszokra és 9-nél több üléssel rendelkező kombibuszokra

7.650,00 dinár

4. A személygépkocsikra és kombijárművekre
- 900 cm3-ig
- 900-1350 cm3-ig
- 1350-1800 cm3-ig
- 1800-2500 cm3-ig
- 2500 cm3 felett
5. Motorkerékpárra és triciklire, a motor hengerűrtartalma szerint
- 125 cm3-ig
- 125-250 cm3-ig
- 250-500 cm3-ig
- 500-1000 cm3-ig
- 1000 cm3 felett

580,00 dinár
880,00 dinár
1.380,00 dinár
2.940,00 dinár
4.100,00 dinár
380,00 dinár
560,00 dinár
880,00 dinár
1.760,00 dinár
2.000,00 dinár

6. Mopedokra

210,00 dinár

7. Traktorokra
- 18 kW-ig
- 18-29 kW-ig
- 29-46 kW-ig
- 46 kW felett

380,00 dinár
580,00 dinár
760,00 dinár
1.140,00 dinár
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560,00 dinár
880,00 dinár
1.470,00 dinár
2.000,00 dinár
2.940,00 dinár

8. Traktorpótkocsikra

260,00 dinár

9. Az évente bejegyzendő összes egyéb
gép- és kapcsolható járművekre

940,00 dinár

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a hatályos jogszabályok értelmében a
Belügyminisztériumnál való kötelező bejegyzés alá tartozó közúti gép- és kapcsolható jármű gazdája.
2. Az illetéket a Belügyminisztérium szabadkai titkárságának topolyai osztálya állapítja és fizetteti
meg, a jármű bejegyzése alkalmával.
3. Elemi csapásnak Topolya község Polgármestere általi kihirdetése esetén az e díjtétel szerinti
illetéket a mezőgazdasági járművek után nem kell fizetni az elemi csapás kihirdetésének napjától a naptári
év végéig.
4. Mentesülnek ennek az illetéknek a fizetésétől a katonai rokkantaknak, a háború polgári
rokkantjainak, a 60 vagy több százalékban testi sérült munkarokkantaknak, valamint a családi háztartásban
más személy segítségére és ápolására jogosított taggal rendelkező személyeknek a járművei, és az új
termelő üzemet nyitó, kapacitásaikat bővítő és dolgozóik számát növelő vállalkozók, az új üzem
megnyitásának illetve a kapacitás bővítésének és a dolgozói létszám növelésének évétől számított 2 évig.
15. Díjtétel
A közterület építőanyaggal való elfoglalására a helyi kommunális illeték az igénybevétel
tartamával arányosan, az elfoglalt terület m2 után
- naponta

12,00 dinár

Megjegyzés:
1. E díjtétel szerinti illeték kötelezettje a közterületet építőanyaggal elfoglaló jogi személy, vállalkozó vagy
természetes személy .
2. Az illeték kötelezettje a közterület elfoglalása előtt köteles az erre vonatkozó engedélyt
megszerezni és az e díjtétel szerinti illetéket leróni.
3. Közterület építőanyaggal való elfoglalása engedély és illetéklerovás nélkül e határozat szerint
büntetendő szabálysértés.
4. Az illetéket az Építés-, Lakáskezelés és Közművesítés-, Mezőgazdaság-, Környezetvédelm- és
Vagyonjogyügyi Osztály állapítja és fizetteti meg, a közterület részének igénybevételére vonatkozó
engedély kiadása alkalmával, amelyet nem adhat ki, ha a kötelezett az e díjtétel szerinti illetéket A
közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 840-741535-843-08 számú számlájára
előzetesen nem rótta le.”
8. szakasz
E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 434-9/2006-I
Topolya,
2006.03.30.

Fehér István, s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke
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19.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9, 2004/33. és 2004/135 szám)
72 szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12,
2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 90. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testületének elnöke,
2006. március 29-én, meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉGBELI TOMISLAVCI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI
VÁLASZTÁSÁNAK KIÍRÁSÁRÓL

1. Kiírom a Topolya községbeli Tomislavci Helyi Közösség tanácsa tagjainak választását.
2. A választásokat 2006. május 14-én tartjuk meg.
3. A választási cselekmények végrehajtásának határidei 2006. március 30-ával kezdődnek.
4. A tanács tagjainak választását a helyi közösség választási bizottsága folytatja le а helyi közösség
alapszabályának rendelkezéseivel összhangban.
5. E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELNÖKE
Szám: 016-10/2006-I
Topolya,
2006.03.29.

Fehér István s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke

20.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135. szám)
89. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4,
2004/3 és 2004/14 szám) 21. és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a
2006. március 30-i ülésén, megerősítette e
HATÁROZATI JAVASLATOT
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.
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3. szakasz
A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő:
Közvilágítás felújítása és karbantartása
- Áramfogyasztás költségei mindhárom településen
- Közvilágítás felújítása mindhárom településen
- Közvilágítás karbantartása mindhárom településen

30%

1.350.000,00

Utak, járdák és közterületek építése és karbantartása
- 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

10%

450.000,00

Vízvezetékhálózat építése és karbantartása
- Ökológiai közkút építése
- Kút üzembe helyezése Pobedán és Svetićevóban
- Kutak karbantartása mindhárom településen
- Vízvezeték felújítása mindhárom településen
- Vízvezeték karbantartása mindhárom településen
- Vízminta-elemzések költségek

10%

450.000,00

Civil és sportszervezetek támogatása
- 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

10%

450.000,00

Helyi Közösség működése
- Munkadíjak
- Helyi Közösség működésének költségei
- Helyi Közösség épülete karbantartásának és adaptációjának költségei

10%

450.000,00

Környezetvédelem és szeméttelep
- Szemét elszállítása mindhárom településen
- Erdősávok karbantartása és telepítése mindhárom településen
- Mindhárom település rendezésének költségei

10%

450.000,00

Ravatalozó és temető karbantartása és rendezése
- Falusi harangláb felújítása Svetićevóban
- Ravatalozó karbantartása
- Temető rendezése és karbantartása

5%

225.000,00

Projektumok társfinaszírozása
Temetések költségei
Intervenciós intézkedések

5%
5%
5%

225.000,00
225.000,00
225.000,00
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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
A járulék bevezetését önkéntesen támogató és aláíró
nyugdíjasok nyugdíja után.....................................................................................................1%.
6. szakasz
A járulék bevezetése nem érinti azokat a jövedelmeket és vagyontárgyakat, amelyek a törvény
szerint adómentesek.
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 a Pobeda Helyi Közösség számlájára kell befizetni.
A könyvelésről szóló előírásokkal összhangban a járulékról nyilvántartást kell vezetni.
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.
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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 2006. április 10-ig lebonyolítandó személyes
véleménnyilvánítás és aláírás útján a Helyi Közösség nagykorú polgárai hozzák meg.
14. szakasz
A járulék bevezetéséről szóló határozat akkor érvényes, ha Pobeda Helyi Közösség nagykorú
polgárainak többsége elfogadja.
A határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 016-14/2006
Topolya
2006.03.30.

Fehér István s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke

21.
A közvállatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye
00/25, 02/25 és 05/107 szám) 22. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6,
02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és 04/14 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselőtestülete a 2006. március 30-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYAI KOMGRAD KV. 2006. ÉVI ÜGYVITELI TERVE ÉS
PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A topolyai Komgrad Közvállalat
jóváhagyjuk.

2006. évi ügyviteli tervének és programjának módosítását

II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 023-9/2006-I
Topolya,
2006.03.30.

Fehér István, s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke
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22.
A közvállatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye
00/25, 02/25 és 05/107 szám) 22. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6,
02/12, 03/4, 04/3 és 04/14 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a
2006. március 30-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYAI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZVÁLLALAT 2006. ÉVI ÜGYVITELI
PROGRAMJA ÉS PÉNZÜGYI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2006. évi ügyviteli programjának és pénzügyi tervének
módosítását jóváhagyjuk.
II
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 022-5/2006-I
Topolya,
2006.03.30.

Fehér István, s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke

23.
Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és 04/14
szám) 33. szakaszának 10. pontja és A Topolya község Fejlesztési Tervei Társfinanszírozási Alapjának
létesítéséről szóló határozat („Topolya község Hiv. Lapja, 05/5 szám) 8. és 11. szakasza alapján, Topolya
község Képviselő-testülete, a 2006. március 30-i ülésén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
TOPOLYA KÖZSÉG FEJLESZTÉSI TERVEI TÁRSFINANSZÍROZÁSI ALAPJA
IGAZGATÓ- ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Kinevezzük Topolya község Fejlesztési Tervei Társfinanszírozási Alapjának igazgatóbizottságát, 4
éves megbízatási időszakra, az alábbiak szerint:
- a gazdasági szakemberek sorából:
Tatjana Kaluđerović, okleveles közgazdász - tag, Topolya.
II.
Kinevezzük Topolya község Fejlesztési Tervei Társfinanszírozási Alapjának felügyelőbizottságát,
4 éves megbízatási időszakra, az alábbiak szerint:
- a gazdasági szakemberek sorából:
Krsto Kljakić, okleveles közgazdász - tag, Topolya
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III.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 02-11/2006-I
Topolya,
2006.03.30.

Fehér István, s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke

24.
A Topolya községbeli polgárok egyesületeinek támogatásáról szóló szabályzat (Topolya község
Hiv. Lapja 2004/5 szám) 4., 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,
2006. március 1-jén, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYA KÖZSÉGBELI POLGÁROK EGYESÜLETEI TÁMOGATÁSÁNAK
ÖSSZEGÉT MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I.
A Topolya községbeli polgárok egyesületei támogatásának összegét megállapító bizottság
kinevezéséről szóló 2005.02.01-i 02-2/2005-III számú végzés I. pontjában 3. sorszám alatt a «Palusek
Mihály» név helyett a «Kolbas Radmila» névnek kell állnia.
II.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.

TOPOLYA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Szám: 02-7/2006-III
Topolya,
2006.03.01.

Bábi Attila, s.k.,
Polgármester

25.
Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és
04/12 szám) 101. szakasza alapján, Topolya község Polgármestere, 2006. március 3-án, meghozta a
következő
VÉGZÉST
SZEMÉLYGÉPKOCSI SZÓBELI NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN VALÓ
ELADÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
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I.
Megalakítom a topolyai Községi Közigazgatás személygépkocsijának szóbeli nyilvános árverésen
való eladását lebonyolító bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
II.
A Bizottságba kinevezem:
1. Dudaš Sašát – elnöknek,
2. Fekete Ildikót – tagnak,
3. Fehér Józsefet – tagnak.
III.
A Bizottságot azzal a feladattal alakítom meg, hogy a topolyai Községi Közigazgatás DAEWOO
LEGANZA márkájú, SU 906-85 rendszámú személygépkocsija szóbeli nyilvános árverésen való
eladásának eljárását lebonyolítsa.
IV.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Szám: 02-8/2006-IV
Topolya,
2006.03.03.

Bábi Attila, s.k.,
Polgármester

26.
Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és 04/14
szám) 101. szakasza alapján, Topolya község Polgármestere, 2006. március 8-án, meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYA KÖZSÉGBELI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOKNAK ÉS EGYESÜLETEKNEK
SZÁNT ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG
MEGALAKÍTÁSÁRÓL

I.
Megalakítom a Topolya községbeli művelődési központoknak és egyesületeknek szánt eszközök
elosztásának eljárását lefolytató bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
II.
A Bizottság összegétele a következő:
1. A topolyai Községi Tanács művelődési reszortfelelőse - elnök,
2. Topolya község Művelődési Házának igazgatója - tag,
3. A topolyai Kodály Zoltán MMK elnöke - tag,
4. A topolyai Vuk Stefanović Karadžić SzMK elnöke - tag,
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5. A bácskossuthfalvi Ady Endre ME elnöke - tag,
6. A pacséri Pacsír ME elnöke – tag,
7. A bajsai Testvériség ME elnöke - tag,
8. A gunarasi József Attila ME elnöke - tag,
9. A zentagunarasi Graca János ME elnöke - tag,
10. A zentagunarasi Petro Kuzmjak ME elnöke -tag,
11. A bácskossuthfalvi Ifjusági Fúvózenekar elnöke - tag.
III.
A Bizottság lefolytatja A művelődési központoknak és egyesületeknek szánt eszközök elosztásáról
szóló szabályzat szerinti eljárást és javasolja a Topolya községbeli művelődési központoknak és
egyesületeknek szánt eszközök elosztását Topolya község Polgármesterének.
IV.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Szám: 02-9/06-I
Topolya,
2006.03.08.

Bábi Attila s.k.,
Polgármester

27.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135. szám)
90., és Pacsér Helyi Közösség alapszabályának 24. szakasza alapján, Pacsér Helyi Közösség tanácsa, a
2006. március 9-i ülésén megállapította, hogy Pacsér Helyi Közösség polgárai, személyes
véleménnyilvánítási eljárás keretében, meghozták a következő
HATÁROZATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG
TERÜLETÉN A 2006.04.01-től 2010.12.31-ig TERJEDŐ IDŐSZAKRA

1. szakasz
Bevezetjük a pénzbeli helyi járulékot Pacsér Helyi Közösség területén a 2006.04.01-től
2010.12.31-ig terjedő időszakra.
2. szakasz
A begyűjtendő járulék eszközeinek összegét 14.250.000,00 dinárban határozzuk meg a 2005
decemberében érvényes árak alapján.

3. szakasz
A helyi járulék eszközeinek rendeltetése a következő:
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1. Az utak, járdák és közterületek kiépítése és karbantartása
2. Utcai világítás és karbantartása
3. Közérdekű épületek építése és karbantartása
4. A civil és a sportszervezetek támogatása
5. Sürgős beavatkozások
6. A vízvezeték felújítása és karbantartása
7. Műszaki korszerűsítés és felszerelés
8. A hitközösségek támogatása
9. Környezetvédelem és szeméttelep
ÖSSZESEN

2006.03.30.
%
20
20
20
20
5
5
5
3
2

2. szám

dinár
2.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
712.500,00
712.500,00
712.500,00
427.500,00
285.000,00
14.250.000,00

4. szakasz
A helyi járulék kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakhelye Pacsér Helyi Közösség területén
van, és azok a polgárok is, akiknek a helyi közösség területén ingatlan vagyonuk van és a járulék révén az
ingatlan használatának feltételei javulnak.
5. szakasz
A 4. szakasz szerinti kötelezettek járulékának elszámolása alapja, illetve kulcsa:
a foglalkoztatottak keresetei után
3%
az önálló tevékenységből eredő jövedelem után
6%
a mezőgazdaságból eredő jövedelem után
10%
a vagyonadó fizetése alá tartozó ingatlan értéke után a vagyonadóról szóló törvénnyel
összhangban.
5. a járulékfizetést önkéntesen vállaló nyugdíjasok illetményei után
2%.
1.
2.
3.
4.

6. szakasz
A járulék nem vonatkozik azokra a jövedelmekre és vagyonokra, amelyek a törvény szerint
adómentesek.
7. 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.
8. szakasz
Az e határozat alapján befolyó pénzeszközöket a Pacséri Helyi Közösség számlájára kell befizetni.
A könyvelőségről szóló előírásokkal összhangban a járulékról nyilvántartást kell vezetni.
9. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa minden egyes évre meghozza a pénzügyi tervet.
A Helyi Közösség tanácsa a piaci feltételek függvényében a pénzügyi tervvel módosíthatja a 3.
szakasz szerinti egyes tételek költségvetési értékét.
10. szakasz
A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a
Helyi Közösség tanácsának elnöke és végrehajtó bizottságának elnöke.
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11. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa köteles a helyi járulék felhasználásáról a polgárok gyűlésének évente
egyszer beszámolni.
12. szakasz
A helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján
kell felhasználni, a 3. szakaszban foglalt program keretében.
13. szakasz
Ezt a Pacsér Helyi Közösség 2006.04.01-től 2010.12.31-ig terjedő időszakra szóló helyi
járulékának bevezetésére vonatkozó határozatot a 2006.02.05-től 28-áig terjedő időszakban lefolytatott
személyes véleménnyilvánítás és aláírás útján, a helyi közösség nagykorú polgárai hozták meg.
14. szakasz
E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában, és 2006.04.01-jétől kell
alkalmazni
PACSÉR HELYI KÖZÖSSÉG
TANÁCSA
Szám: 32/06
Pacsér
2006.03.09.

Mgr. Szombathy Zoltán s.k.,
Pacsér Helyi Közösség
tanácsának elnöke

28.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135. szám)
90., és Felsőroglatica Helyi Közösség alapszabályának 22. szakasza alapján, Felsőroglatica Helyi
Közösség tanácsa, a 2006. március 2-i ülésén megállapította, hogy Felsőroglatica Helyi Közösség polgárai,
személyes véleménnyilvánítási eljárás keretében, meghozták a következő
HATÁROZAT ОТ
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL FELSŐROGLATICA HELYI KÖZÖSSÉG
TERÜLETÉN A 2006.04.01-től - 2010.12.31-ig TERJEDŐ IDŐSZAKRA
1. szakasz
Felsőroglatica Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére
szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a
2006.04.01-jétől 2010.12.31-ig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Felsőroglatica Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot pénzben és munkában vezetjük be.
4. szakasz
A járulékot Felsőroglatica Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 650.000,00 dinár összegben
vezetjük be.
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5. szakasz

-

A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő:
a vízszolgáltató kapacitások karbantartása, kicserélése és újak építése,
szanitáris góc építése a kultúrotthon keretében,
a Helyi Közösség létesítményeinek fenntartása,
utak és járdák fenntartása és építése a faluban,
a kultúrotthon adaptációja (parketta lakkozása, meszelés, festés, ...).
sport és művelődés,
a Helyi Közösség működésének költségei
konyha építése a kultúrotthon keretében
6. szakasz

A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Felsőroglatica Helyi
Közösség területén van, és azok a polgárok, akiknek e helyi közösség területén vagyonból, illetve
vagyonjogból eredő jövedelmük van.
7. szakasz
A határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő pénzbeli járulék kulcsa és elszámolási
alapja:
- 3% a nettókereset illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint a
vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után,
- 1% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján,
- 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után,
- 3% az önálló tevékenységből eredő 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 értelemszerűen alkalmazni.
10. szakasz
A helyi járulék pénzeszközeit 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 jövedelem és vagyon után.
12. szakasz
A saját munkával teljesítendő járulék kötelezettjei a munkaviszonyban levő dolgozók Topolya
község területén megvalósított előző havi átlagos keresetének 3%-át fizetik.
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13. szakasz
Azok a kötelezettek akik a munkában teljesítendő járulékot térítés fizetésével teljesítik, kötelesek a
térítést az értesítés átvételétől számított 10 napon belül befizetni.
14. szakasz
A pénzben és a munkában teljesítendő helyi járulékot éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a
Helyi Közösség tanácsa hoz meg.
15. szakasz
A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a
Helyi Közösség tanácsának elnöke és helyettesei.
16. szakasz
A Helyi Közösség tanácsa a helyi járulék eszközeinek felhasználásáról minden évben egyszer
költeles beszámolni a polgárok gyűlésének.
17. szakasz
A helyi járuléknak a 2006.01.01-i állás szerint felhasználatlan eszközeit és a bevezetett járulékból
terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján kell felhasználni.
18. 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.
19. szakasz
Ezt a Felsőroglatica Helyi Közösség 2006.04.01-től 2010.12.31-ig terjedő időszakra szóló helyi
járulékának bevezetésére vonatkozó határozatot a 2006.02.17-től 28-áig terjedő időszakban lefolytatott
személyes véleménnyilvánítás és aláírás útján, a helyi közösség nagykorú polgárai hozták meg
20. szakasz
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba és 2006.04.01-jétől kell alkalmazni.
FELSŐROGLATICA HELYI
KÖZÖSSÉG TANÁCSA
Szám: 7/2006
Felsőroglatica
2006.03.02.

Dragović Gradimir s.k.,
Felsőroglatica Helyi Közösség
tanácsának elnöke
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15.

Határozat Topolya község statútumának módosításáról

21.

16.

Határozat a Topolyai Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnéséről

21.

17.

Határozat A helyi közösségekről szóló határozat módosításáról

22.

18.

Határozat A helyi kommunális illetékekről szóló határozat módosításáról és
kiegészítéséről

23.

Határozat a Topolya községbeli Tomislavci Helyi Közösség tanácstagjai
választásának kiírásáról

32.

Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Pobeda Helyi Közösség területén
a 2006. május 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra

32.

Végzés A topolyai Komgrad Közvállalat 2006. évi ügyviteli terve és programja
módosításának jóváhagyásáról

35.

Végzés A Topolyai Tájékoztatási Közvállalat 2006. évi ügyviteli programja és
pénzügyi terve módosításának jóváhagyásáról

36.

Végzés Topolya község Fejlesztési Terveinek Társfinanszírozási Alapja igazgatóés felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről

36.

Végzés A Topolya községbeli polgárok egyesületei támogatásának összegét
megállapító bizottság kinevezéséről szóló végzés módosításáról

37.

Végzés személygépkocsi szóbeli nyilvános árverésen való eladását lebonyolító
bizottság tagjainak kinevezéséről

37.

Végzés a Topolya községbeli művelődési központoknak és egyesületeknek szánt
eszközök elosztásának eljárását lefolytató bizottság megalakításáról

38.

Határozat a helyi járulék bevezetéséről Pacsér Helyi közösség területén a
2006.04.01-től 2010.12.31-ig terjedő időszakra

39.

Határozat a helyi járulék bevezetéséről Felsőroglatica Helyi Közösség területén a
2006.04.01-től - 2010.12.31-ig terjedő időszakra

41.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

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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