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113.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám)
90. szakasza és Bácskossuthfalva Helyi Közösség alapszabályának 9. szakasza alapján Bácskossuthfalva
Helyi Közösség Tanácsa a 2006.12.19-i ülésén megállapította, hogy Bácskossuthfalva Helyi Közösség
polgárai a személyes véleménynyilvánítás eljárásának keretében meghozták az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BÁCSKOSSUTHFALVA
HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.01.01-TŐL 2013.12.31-ÉIG
TERJEDŐ IDŐSZAKRA
1. szakasz
Bácskossuthfalva Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére
szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a
2007.01.01-től 2013.12.31-éig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Bácskossuthfalva Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot pénzben vezetjük be.
4. szakasz
A járulékot Bácskossuthfalva Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 76.725.049,32 dinár
összegben vezetjük be.
5. szakasz
A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő:
Beruházások, közművesítés:
-összes utca szilárd burkolattal történő ellátása, járdák, meglevő utak karbantartása......10%
-vízvezeték-hálózat részleges felújítása és a szennyvízelvezető hálózat bővítése ........12,5%
-kombinált árokásó gép vásárlása ................................................................................. 4,5%
-közvilágítás, annak bővítése és karbantartása ...............................................................12 %
-Középületek karbantartása
–színház, helyi közösség, iskola, óvoda, egészségház, tűzoltóotthon,
művelődési ház, régi komitét, labdarúgó klub épülete.......................................................6%
-Vállalkozásfejlesztési alap létrehozása .........................................................................6%
Szerződésbeli kötelezettségek :
-Nyugdíjas Egyesület támogatása ......................................................................................5%
- temetkezési hozzájárulás ..............................................................................................1,5%
Falu működésének fenntartása :
-helyi közösség működtetése .............................................................................................8%
-civil szervezetek, egyesületek támogatása......................................................................20%
Gyermekeinkről való gondoskodás:
-tanulmányi kölcsön főiskolások és egyetemisták számára ...............................................4%
-újszülöttek, kiváló tanulók támogatása ..........................................................................2,5%
Egyéb:
-falusi szintű rendezvények, tájékoztatás ...........................................................................5%
-tartalékalap .......................................................................................................................3%
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6. szakasz
A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Bácskossuthfalva
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 járulnak.
7. szakasz
E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja:
− 4% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint
vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után,
− 6% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után,
− 10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után,
− 2% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján.
8. szakasz
A járulék meghatározására, elszámolására, elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés
határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, 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 Bácskossuthfalva Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a
Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának Kincstárigazgatósága szabadkai fiókjának topolyai
kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az
Adóhivatal ellenőrzi.
A járulékeszközökről a könyvelésről szóló jogszabályokkal összhangban nyilvántartást kell
vezetni.
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.
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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) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. szakasz
E határozatot a 2006. december 4-től 17-éig terjedő időszakban lefolytatott személyes
véleménynyilvánítás és aláírás eljárásának keretében Bácskossuthfalva Helyi Közösség nagykorú polgárai
hozták meg.
18. szakasz
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba és 2007.01.01-jétől kell alkalmazni.
BÁCSKOSSUTHFALVA
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA
Szám: 910/2006
Bácskossuthfalva
2006.12.19.

Fazekas Róbert s.k.,
Bácskossuthfalva Helyi Közösség
Tanácsának elnöke

114.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám)
90. szakasza és Bajsa Helyi Közösség alapszabályának 8. szakasza alapján Bajsa Helyi Közösség Tanácsa
a 2006.12.18-i ülésén megállapította, hogy Bajsa Helyi Közösség polgárai a személyes
véleménynyilvánítás eljárása keretében meghozták az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BAJSA
HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.01.01-TŐL – 2014.12.31-ÉIG
TERJEDŐ IDŐSZAKRA
1. szakasz
Bajsa Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló
eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a 2007.01.01-től –
2014.12.31-éig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Bajsa Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot pénzben vezetjük be.
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4. szakasz
A járulékot Bajsa Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 15.000.000,00 dinár összegben
vezetjük be.
5. szakasz
A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő:
- A vízvezeték- és az úthálózat felújítása és karbantartása................................................................40%
- A közérdekű épületek és létesítmények karbantartása ....................................................................15%
- A közvilágítás és karbantartása .......................................................................................................20%
- A Helyi Közösség működése ..........................................................................................................10%
- A műszaki korszerűsítés és felszerelés..............................................................................................3%
- Művelődési rendezvények, a kreatív tevékenységek, a sport és az idegenforgalom fejlesztése .......6%
- A civil szervezetek támogatása ......................................................................................................... 6%.
6. szakasz
A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Bajsa 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
járulnak.
7. szakasz
−
−
−
−

E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja:
3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint
vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után,
5% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után,
10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után,
2% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján.
8. szakasz

A járulék meghatározására, elszámolására, elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés
határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, 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 Bajsa Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb
Köztársaság
Pénzügyminisztériumának
Kincstárigazgatósága
szabadkai
fiókjának
topolyai
kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az
Adóhivatal ellenőrzi.
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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.
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) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. szakasz
E határozatot a 2006. december 2-tól 18-áig terjedő időszakban lefolytatott személyes
véleménynyilvánítás és aláírás eljárásának keretében Bajsa Helyi Közösség nagykorú polgárai hozták
meg.
18. szakasz
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba és 2007.01.01-jétől kell alkalmazni.
BAJSA HELYI KÖZÖSSÉG
TANÁCSA
Szám: 651/06
Bajsa
2006.12.18.

Lackovity Károly s.k.,
Bajsa Helyi Közösség
Tanácsának elnöke

Broј 12.

22.12.2006.

СТРАНА 233. OLDAL

2006.12.22.

12. szám

115.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám)
90. szakasza és Zentagunaras Helyi Közösség alapszabályának 9. szakasza alapján Zentagunaras Helyi
Közösség Tanácsa a 2006.12.19-i ülésén megállapította, hogy Zentagunaras Helyi Közösség polgárai a
személyes véleménynyilvánítás eljárása keretében meghozták az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL ZENTAGUNARAS
HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.01.01-TŐL 2011.12.31-ÉIG
TERJEDŐ IDŐSZAKRA
1. szakasz
Zentagunaras Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére
szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a
2007.01.01-től 2011.12.31-éig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Zentagunaras Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot pénzben vezetjük be.
4. szakasz
A járulékot Zentagunaras Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 9.000.000,00 dinár
összegben vezetjük be (a 2006 júniusi árak alapján).
5. szakasz
A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő:
- Az utak, járdák és közterületek építése és karbantartása .................................... 20 %
- A közvilágítás és karbantartása ............................................................................ 20%
- Közérdekű épületek építése és karbantartása........................................................ 18%
- A civil- és sportszervezetek és intézmények támogatása...................................... 15%
- Intervenciós intézkedések ....................................................................................... 5%
- A vízvezeték felújítása és karbantartása ................................................................. 5%
- Műszaki korszerűsítés és felszerelés ...................................................................... 5%
- A Helyi Közösség működési költségei és a lakosság tájékoztatása ....................... 5%
- A környezetvédelem és a szeméttárolás ............................................................... 5 %
- A polgárok temetési költségeinek fedezésében való részvétel ............................. 2%.
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A programban előirányozott összes tételek dinárösszege a járulékeszközök beáramlásának
arányában fognak növekedni a tervidőszak végéig.
6. szakasz
A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Zentagunaras 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 járulnak.
7. szakasz

−
−
−
−

E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja:
3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint
vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után,
3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után,
2% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján
20 kg búza folyó évi árak szerinti dinárellenértéke a megművelhető földterület minden kataszteri
holdja után a mezőgazdasági termelők és a föld azon élvezői részre.
8. szakasz

A járulék meghatározására, elszámolására, elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés
határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, 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 Zentagunaras Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb
Köztársaság
Pénzügyminisztériumának
Kincstárigazgatósága
szabadkai
fiókjának
topolyai
kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az
Adóhivatal ellenőrzi.
A járulékeszközökről a könyvelésről szóló jogszabályokkal összhangban nyilvántartást kell
vezetni.
11. szakasz
A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után.
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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 a Helyi Közösség titkára.
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) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. szakasz
E határozatot a 2006. december 2-tól 19-éig terjedő időszakban lefolytatott személyes
véleménynyilvánítás és aláírás eljárásának keretében Zentagunaras Helyi Közösség nagykorú polgárai
hozták meg.

18. szakasz
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba és 2007.01.01-jétől kell alkalmazni.
ZENTAGUNARAS HELYI
KÖZÖSSÉG TANÁCSA
Szám: 175/06
Zentagunaras,
2006.12.19.

Slavčev Senka s.k.,
Zentagunaras Helyi Közösség
Tanácsának elnöke
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116.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám)
90. szakasza és Tomislavci Helyi Közösség alapszabályának 37. szakasza alapján Tomislavci Helyi
Közösség Tanácsa a 2006.12.17-i ülésén megállapította, hogy Tomislavci Helyi Közösség polgárai a
személyes véleménynyilvánítás eljárása keretében meghozták az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL TOMISLAVCI
HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.03.02-TÓL 2014.03.01-ÉIG
TERJEDŐ IDŐSZAKRA
1. szakasz
Tomislavci Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére
szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a
2007.03.02-tól 2014.03.01-éig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Tomislavci Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot pénzben vezetjük be.
4. szakasz
A járulékot Tomislavci Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 7.000.000,00 dinár összegben
vezetjük be (a 2006 októberi árak alapján).
5. szakasz
A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő:
- Az utcai vízvezetékhálózat cseréje ...........................................................................18,14%
- A csatornahálózat kiépítése ......................................................................................13,33%
- Az utcai utak aszfaltozása és a meglevők felújítása .................................................13,16%
- A Kultúrotthon, a rendelő és az iskola épülete homlokzatának rendbehozatala
és ezek parkjainak és kerítéseinek rendezése ...........................................................6,58%
- Felszerelések és műtárgyak beszerzése és karbantartása ......................................... 4,44%
- A temető rendezése és ravatalozó létesítmények építése vagy vásárlása ............... 6,03%
- A közvilágítás karbantartása és új felszereléseinek beszerzése ................................1,64%
- A villamos energia költségeinek fedezése ..............................................................16,45%
- A helyi utak mentének fásítása és rendezése ............................................................2,25%
- A sport és a művelődés fejlesztése.............................................................................2,74%
- Az üzleti könyvek vezetésének költségei ..................................................................7,13%
- A biztosítási költségek ...............................................................................................7,67%
- A provízió és a bankszolgáltatások költségei ............................................................ 0,44%
6. szakasz
A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Tomislavci 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 járulnak.
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7. szakasz
−
−
−
−

E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja:
3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint
vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után,
3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után,
15% 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 mindarra amit e határozat nem szabályoz, 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 Tomislavci Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb
Köztársaság
Pénzügyminisztériumának
Kincstárigazgatósága
szabadkai
fiókjának
topolyai
kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az
Adóhivatal 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 a Helyi Közösség titkára.
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) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. szakasz
E határozatot a 2006. december 8-ától 17-éig terjedő időszakban lefolytatott személyes
véleménynyilvánítás és aláírás eljárásának keretében Tomislavci Helyi Közösség nagykorú polgárai hozták
meg.
18. szakasz
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba és 2007.03.02-ától kell alkalmazni.
TOPOLYA KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/2006
Topolya
2006.12.17.

Fehér István s.k.,
a Községi Képviselőtestület elnöke

117.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám)
90. szakasza és Bački Sokolac Helyi Közösség alapszabályának 15. szakasza alapján Bački Sokolac Helyi
Közösség Tanácsa a 2006.12.14-i ülésén megállapította, hogy Bački Sokolac Helyi Közösség polgárai a
személyes véleménynyilvánítás eljárása keretében meghozták az alábbi
HATÁROZATOT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL BAČKI SOKOLAC
HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A 2007.03.01-TŐL – 2012.02.28-ÁIG
TERJEDŐ IDŐSZAKRA
1. szakasz
Bački Sokolac Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére
szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a
2007.03.01-től – 2012.02.28-áig terjedő időszakra.
2. szakasz
A járulékot Bački Sokolac Helyi Közösség területére vezetjük be.
3. szakasz
A járulékot pénzben vezetjük be.
4. szakasz
A járulékot Bački Sokolac Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére 3.500.000,00 dinár
összegben vezetjük be.
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5. szakasz
A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő:
- a vízvezeték felújítása 2000 m hosszúságban ................................................ 40%
- a falusi utak (a földutak és az igazgatóságokon levők)
kiépítése és a járdák karbantartása .................................................................. 15%
- a közvilágítás kiépítése és karbantartása......................................................... 10%
- a kreatív tevékenységek, a sport és az idegenforgalom fejlesztése................. 10%
- a lakosság veszélyeztetett kategóriáinak támogatása ....................................... 5%
- a Kultúrotthon konyhájának és vizesgócának megépítése............................. 15%
- a falusi temető fenntartása ................................................................................ 5%
6. szakasz
A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Bački Sokolac 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 járulnak.
7. szakasz

−
−
−
−

E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja:
3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint
vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után,
3% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után,
10% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után,
2% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján.
8. szakasz

A járulék meghatározására, elszámolására, elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés
határidejére, a kamat elszámolására és mindarra amit e határozat nem szabályoz, 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 Bački Sokolac Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb
Köztársaság
Pénzügyminisztériumának
Kincstárigazgatósága
szabadkai
fiókjának
topolyai
kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az
Adóhivatal ellenőrzi.
A járulékeszközökről a könyvelésről szóló jogszabályokkal összhangban nyilvántartást kell
vezetni.
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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 a Helyi Közösség titkára.
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) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. szakasz
E határozatot a 2006. december 02-ától 14-éig terjedő időszakban lefolytatott személyes
véleménynyilvánítás és aláírás eljárásának keretében Bački Sokolac Helyi Közösség nagykorú polgárai
hozták meg.
18. szakasz
E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép
hatályba és 2007.03.01-jétől kell alkalmazni.

BAČKI SOKOLAC
HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA
Szám: 28/06
Bački Sokolac,
2006.12.14.

Todorić Mirko s.k.,
Bački Sokolac Helyi Közösség
Tanácsának elnöke
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118.
A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 02/39, 03/43 és 05/101 szám) 26.
szakaszának
1.
bekezdése
alapján
és
a
Nagyberuházási
Minisztérium
2006.11.28-i
401-00-01766/13/2006/04 számú határozata értelmében meghozom az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYA KÖZSÉGBELI HELYI UTAK ÉPÍTÉSÉRE ÉS SZANÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ
MUNKÁLATOK KÖZBESZERZÉSÉT LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL
I.
Megalakítom Topolya községbeli helyi utak építésére és szanálására irányuló munkálatok
közbeszerzését lefolytató bizottságot az alábbi összetételben:
1. Mánity István - elnök,
2. Nerić Lazar - tag,
3. Barát Anikó - tag,
4. Knežević Smiljana - tag,
5. Jakovljević Vidoje - tag,
6. Nagy Ottó - tag,
7. Szedlár Péter - tag.
II.
A bizottság köteles a Topolya községbeli helyi utak építésére és szanálásár airányuló munkálatok
közbeszerzéséről szóló szerződés odaítélésére vonatkozó eljárást a Nagyberuházási Minisztérium nevében
és számlájára 2006.12.30-áig lefolytatni.
III.
E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TOPOLYA KÖZSÉG
POLGÁRMESTER
Szám: 02-63/2006-I
Topolya
206.12.18.

Bábi Attila s.k.,
Polgármester

119.
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, 2004/14 és 2006/2 szám) 101. szakasza alapján, Topolya község Polgármestere
2006. december 1-én meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A TOPOLYAI KOMGRAD Kv. KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI
DIJAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I.
A topolyai Komgrad Kv. kommunális szolgáltatási díjainak jóváhagyásáról szóló végzés (Topolya
község Hiv. Lapja 2003/1, 2003/3, 2004/6, 2004/16 és 2005/10 szám) I. pontjának 1., 2. és 3. alpontja az
alábbiak szerint módosul:

Broј 12.

22.12.2006.

СТРАНА 242. OLDAL

2006.12.22.

12. szám

„1. IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS
a) a természetes személyek részére
b) az intézmények részére
v) az iskolák, óvodák részére
g) a törpevízközösségek részére
d) a jogi személyek és Szerbia Katonasága részére

27,32 din/m3
27,32 din/m3
13,66 din/m3
21,86 din/m3
81,97 din/m3

2. SZENNYVIZELVEZETÉS-CSATORNADIJ
a) a természetes személyek részére
b) az intézmények részére
v) az iskolák, óvodák részére
g) a jogi személyek és Szerbia Katonasága részére

13,66 din/m3
13,66 din/m3
6,83 din/m3
40,98 din/m3

3. SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -TÁROLÁS
a) a természetes személyek részére
b) az iskolák, óvodák részére
v) jogi személyek részére

2,18 din/m2
2,18 din/m2
6,83 din/m2”
II.

E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában és 2006.12.01-jétől kell
alkalmazni.
TOPOLYA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Szám: 38-12/2006-I
Topolya
2006.12.01.
Sorszám

Bábi Attila s.k.,
Polgármester

TARTALOM

OLDAL

113.

Határozat a helyi járulék bevezetéséről Bácskossuthfalva Helyi Közösség területén
a 2007.01.01-től - 2013.12.31-éig terjedő időszakra

228.

114.

Határozat a helyi járulék bevezetéséről Bajsa Helyi Közösség területén a
2007.01.01-től - 2014.12.31-éig terjedő időszakra

230.

115.

Határozat a helyi járulék bevezetéséről Zentagunaras Helyi Közösség területén a
207.01.01-től - 2011.12.31-éig terjedő időszakra

233.

116.

Határozat a helyi járulék bevezetéséről Tomislavci Helyi Közösség területén a
2007.03.02-től - 2014.03.01-éig terjedő időszakra

236.

117.

Határozat a helyi járulék bevezetéséről Bački Sokolac Helyi Közösség területén a
2007.03.01-től - 2012.02.28-áig terjedő időszakra

238.

118.

Végzés a Topolya községbeli helyi utak építésére és szanálására irányuló
munkálatok közbeszerzését lefolytató bizottság megalakításáról

241.

119.

Végzés a topolyai Komgrad kv. kommunális szolgáltatási díjainak jóváhagyásáról
szóló végzés módosításáról

241.

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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