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35.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135. szám)
90. szakasza és Kisbelgrád Helyi Közösség alapszabályának 17. szakasza alapján, Kisbelgrád Helyi
Közösség tanácsa, a 2006. május 29-i ülésén megállapította, hogy a Kisbelgrádi Helyi Közösség polgárai,
személyes véleménnyilvánítási eljárás keretében, meghozták a következő
HATÁROZATOT
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 hozták meg 2006.május 22-től 28-áig.
18. szakasz
E határozat
alkalmazni.

közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában, és 2006.06.12-től kell

KISBELGRÁD HELYI KÖZÖSSÉG
TANÁCSA
Szám: 24/2006
Kisbelgrád
2006.05.29.

Vranješ Bobo s.k.,
Kisbelgrád Helyi Közösség
tanácsának elnöke

36.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135. szám)
90. szakasza és Krivaja Helyi Közösség alapszabályának 24. szakasza alapján, Krivaja Helyi Közösség
tanácsa, a 2006.05.25-i ülésén megállapította, hogy a Krivaja Helyi Közösség polgárai, személyes
véleménnyilvánítási eljárás keretében, meghozták a következő
HATÁROZATOT
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 1jétől 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.
5. szakasz
A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő:

Broј 4.

31.05.2006.

СТРАНА 60. OLDAL

2006.05.31.

-A vízvezetékhálozat felújítása 1.000 m hosszúságban...................................................
-A csatornahálózat építésének II. és III. üteme- 2.700 m ...............................................
-A falusi utak építése és járdák karbantartása ................................................................
(földutak és birtokrészlegeken levő utak)
-Közvilágítás és karbantartásának költségei...................................................................
-A kreatív tevékenységek, a sport és a turizmus fejlesztése ..........................................
-A lakosság veszélyeztetett kategóriáinak támogatása ..................................................

4. szám

30%
30%
15%
10%
10%
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.
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.
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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 hozták meg 2006.május 13–25ig.
18. szakasz
E határozat közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában, és 2006.06.1-től kell alkalmazni.
KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG
TANÁCSA
Szám: 114/2006
Krivaja
2006.05.25.

Stojanović Mira s.k.,
Krivaja Helyi Közösség
tanácsának elnöke

37.
JELENTÉS
TOMISLAVCI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI
VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A Topolya községbeli Tomislavci Helyi Közösség tanácstagjai választásának kiírásáról szóló 2006.
március 29-i 016-10/2006-I számú határozatával (Topolya község Hivatalos Lapja, 2006/2 szám) Topolya
község Képviselő-testületének elnöke 2006. május 14-ére kiírta a választásokat a Topolya községbeli
Tomislavci Helyi Közösség tanácstagjainak megválasztására.
A helyi közösség tanácstagjainak választását a helyi közösség választási bizottsága bonyolította le
a helyi közösség alapszabályával összhangban.
A helyi közösség jelentése alapján , a Tomislavci helyi közösség tanácsának tagjaivá az alábbiakat
választották:
1. AGBABA LJILJANA
2. SPASOJEVIĆ MIRKO
3. ŠAJINOVIĆ-STRIKA SLAVKA
4. PJEVAĈ ILIJA
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UZELAC MILE
JOVANOVIĆ NEDELJKO
VLATKOVIĆ MILAN
KORAĆ MIRKO
BURSAĆ DRAGAN
SRDIĆ BRANKO
ZORIĆ MILORAD

Tomislavci Helyi Közösség tanácsának ELNÖKÉVÉ SPASOJEVIĆ MIRKÓT választották.
Tomislavci Helyi Közösség tanácsának ALELNÖKÉVÉ JOVANOVIĆ NEDELJKÓT választották.
A választási eljárásra a helyi közösségben megjegyzés nem volt.
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
Általános Igazgatási és Társadalmi
Tevékenységügyi Osztály
Szám: 016-10/2006
Topolya,
2006.05.25.

Általános Igazgatási és Társadalmi
Tevékenységügyi Osztály

Sorszám
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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”.

