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122. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám), A helyi önkormányzat 

finanszírozásáról szóló törvény 23. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2006/62., 2011/47., 2012/93., 

2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – összehangolt dinárösszeg, 2015/95. – összehangolt 

dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt dinárösszeg, 2016/104. – másik törvény, 2017/96. – 

összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt dinárösszeg, 2018/95. – másik törvény, 2019/86. – 

összehangolt dinárösszeg és 2020/126. – összehangolt dinárösszeg szám) és Pannónia Helyi Közösség 

Alapszabályának 39. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13. és 2017/22. szám) alapján 

Pannónia Helyi Közösség Tanácsa a 2021. június 21-én tartott ülésén megállapította, hogy Pannónia Helyi 

Közösség polgárai népszavazás útján meghozták az alábbi   
 

 

HATÁROZATOT  

A PANNÓNIA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  

A 2021. 07. 01. ÉS 2031. 06. 30. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
 

 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Pannónia 

Helyi Közösségben a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot vezetünk be a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 

30. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Pannónia Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi járulék pénzben fizetendő. 

 

4. szakasz 
 

 A helyi járulékot 45.000.000,00 dinár összértékben (a 2020. évi árak alapján), a Pannónia Helyi 

Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be.  

 
5. szakasz 

 

A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 

irányozzuk elő: 

 

- Az úthálózat újjáépítése és fenntartása………………………… 15%.......... 6.750.000,00 din. 

- A közérdekű épületek fenntartása…………………………....... 15%.......... 6.750.000,00 din. 

- Közvilágítás – fenntartás………………………………………..  10%.......... 4.500.000,00 din. 

- Villamosenergia-költségek (világítás)....……………………….. 15%.......... 6.750.000,00 din. 

- Sport- és művelődésfejlesztés…………………………………... 6%............ 2.700.000,00 din. 

- Civil szervezetek támogatása………………………………....... 4%............ 1.800.000,00 din. 

- Sürgős intézkedések – segítség elemi csapások esetén……....... 3%............ 1.350.000,00 din. 

- Az illegális hulladéklerakók rendezése……………………........ 5%............ 2.250.000,00 din. 

- A helyi járulék programjának megvalósítása és a helyi közösség 

működése……………………………………………………….. 27%.......... 12.150.000,00 din. 

 

A programban előirányzott minden, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek beérkezési 

arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 

 



Број 15. 23.06.2021. СТРАНА   310. OLDAL 2021.06.23. 15. szám 

 
 

 

 

6. szakasz 

 

 A helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik Pannónia Helyi Közösség területén állandó 

lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül az említett helyi közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt 

megvalósító, illetve e helyi közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, amennyiben a 

helyi járulék javít az ingatlan használati feltételein. 
 

7. szakasz 
 

 Az adóköteles személyek a helyi járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. 

szakaszában említett rendeltetésekre, mégpedig: 

- 2%-ot a nettó keresetből, illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 

jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogokból és műszaki 

fejlesztésekből származó jövedelemből, 

- 4%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 

- hektáronkénti 20 kg gabona a művelhető föld után, a földtulajdonosok esetében, mégpedig az 

Ingatlan-nyilvántartási Szolgálat adatai alapján. 

Az árat a merkantilis búzának az előző év utolsó három hónapjában az újvidéki terméktőzsdén 

meghatározott átlagára alapján kell megállapítani. Amennyiben az említett módon nem határozták 

meg az árat, azt a Községi Tanács állapítja meg Topolya község területére. 

- 1%-ot a belföldön és külföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben az illető nyugdíjas 

önszántából aláírja a nyilatkozatot.  

 

8. szakasz 

 

 A helyi járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a 

kamatok felszámítására, s a jelen határozatban külön nem szabályozott, egyéb esetekre az adótörvény 

adózási eljárást és adóadminisztrációt szabályzó rendelkezései alkalmazandók. 
 

9. szakasz 
 

 Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget a helyi járulék időbeni befizetésének, 

kényszerbehajtást indítanak. A kényszerbehajtást illető kamatokra, költségekre és az önkéntes járulék 

megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló előírások érvényesek. 

 A helyi járulék megállapításának és behajtásának eljárását Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya végzi. 

 

10. szakasz 

 

 A helyi járuléknak előirányzott pénzeszközöket a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma 

Államkincstára szabadkai fiókintézete topolyai kirendeltségének előírt beszedési számlájára kell befizetni. 

A helyi járulék elszámolásának, behajtásának és befizetésének felügyeletét Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya végzi. 

 A helyi járulék összegének nyilvántartását az előírások szerint kell vezetni. 
 

11. szakasz 

 

 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és 

vagyonra. 
 

12. szakasz 

 

 A helyi járulékból származó eszközöket a Helyi Közösség Tanácsa által meghozott, éves pénzügyi 

terv alapján használják fel. 
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13. szakasz 

 

 A helyi járulék felhasználására irányuló pénzügyi terv és program végrehajtásának elrendelője a 

Helyi Közösség Tanácsának elnöke és elnökhelyettese. 
 

14. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente írásos jelentést készíteni a helyi járulék felhasználásáról, 

a polgárok gyűlése számára. 
 

15. szakasz 
 

 A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 

Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett 

program szerint. 

 

16. szakasz 
 

 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról szóló törvény (A 

Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény 

és 2018/47. szám) és A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

2006/62., 2011/47., 2012/93., 2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – összehangolt dinárösszeg, 

2015/95. – összehangolt dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt dinárösszeg, 2016/104. – másik 

törvény, 2017/96. – összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt dinárösszeg, 2018/95. – másik 

törvény és 2019/86. – összehangolt dinárösszeg szám) rendelkezései alkalmazandók.  
 

17. szakasz 
 

 A Pannónia Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. közötti időszakra kivetett 

helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a választójoggal rendelkező, Pannónia Helyi Közösség 

területén lakhellyel vagy ingatlan vagyonnal, amelynek használati feltételein a helyi járulék javít, 

rendelkező polgárok hozták meg népszavazás útján, mely szavazást 2021. 06. 12-től 2021. 06. 20-ig, 

munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között, hétvégén pedig 8.00 és 19.00 óra között tartottak Pannónia Helyi 

Közösség épületében. 
 

18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép hatályba. 

 

PANNÓNIA 

HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 

Szám: 184/21 

Kelt: 2021. 06. 21. 

Pannónia  

Goran Plećaš, s.k. 

Pannónia Helyi Közösség Tanácsának 

elnöke 
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123. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 74. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám), A helyi önkormányzat 

finanszírozásáról szóló törvény 23. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2006/62., 2011/47., 2012/93., 

2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – összehangolt dinárösszeg, 2015/95. – összehangolt 

dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt dinárösszeg, 2016/104. – másik törvény, 2017/96. – 

összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt dinárösszeg, 2018/95. – másik törvény, 2019/86. – 

összehangolt dinárösszeg és 2020/126. – összehangolt dinárösszeg szám) és Krivaja Helyi Közösség 

Alapszabályának 39. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2013/13., 2014/8. és 2017/22. szám) 

alapján Krivaja Helyi Közösség Tanácsa a 2021. 06. 22-én tartott ülésén megállapította, hogy Krivaja 

Helyi Közösség polgárai népszavazás útján meghozták az alábbi   

 
 

HATÁROZATOT  

A KRIVAJA HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE  

A 2021. 07. 01. ÉS 2031. 06. 30. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KIVETETT 

HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL 
 

 

1. szakasz 
 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása végett, Krivaja 

Helyi Közösségben a polgárok bevételeire kivetett, helyi járulékot vezetünk be a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 

30. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

2. szakasz 
 

 A helyi járulékot Krivaja Helyi Közösség területére vezetjük be. 
 

3. szakasz 
 

 A helyi járulék pénzben fizetendő. 

 

4. szakasz 
 

 A helyi járulékot 14.000.000,00 dinár összértékben (a 2020. évi árak alapján), a Krivaja Helyi 

Közösségben fennálló szükségletek kielégítésére vezetjük be.  

 
5. szakasz 

 

A jelen határozat 4. szakaszában említett helyi járulékból származó eszközöket az alábbi célokra 

irányozzuk elő: 

 

- Az úthálózat újjáépítési és fenntartási projektjei……………………. 40% (5.600.000,00) din. 

- Villamosenergia-fenntartási projektek a közvilágításra……………... 10% (1.400.000,00) din. 

- Vízvezeték-hálózati projektek és 3 kút működése…………………... 10% (1.400.000,00) din. 

- A zöldfelületek fenntartási projektjei és öko-konténerek beszerzése 5% (700.000,00) din. 

- A játszóterek felszerelésének projektjei……………………………... 5% (700.000,00) din. 

- A közérdekű épületek és objektumok fenntartásának projektjei....... 10% (1.400.000,00) din. 

- Sürgős intézkedések – segítség elemi csapások esetén……....... 10% (1.400.000,00) din. 

- Az illegális hulladéklerakók rendezése……………………........ 5%. 2.250.000,00 din. 

- A helyi járulék programjának megvalósítása és a helyi közösség 

működése……………………………………………………….. 10% (1.400.000,00) din. 

 

A programban előirányzott minden, dinárban kifejezett tétel a helyi járulék eszközeinek beérkezési 

arányával összhangban növekszik, a tervvel felölelt időszak végéig. 
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6. szakasz 

 

 A helyi járulék kötelezettjei mindazon polgárok, akik Krivaja Helyi Közösség területén állandó 

lakhellyel rendelkeznek, ezenkívül a Krivaja Helyi Közösség területén vagyoni, vagyonjogi bevételt 

megvalósító, illetve a Krivaja Helyi Közösség területén ingatlan vagyonnal rendelkező személyek, 

amennyiben a helyi járulék javít az ingatlan használati feltételein. 
 

7. szakasz 
 

 Az adóköteles személyek a helyi járulékot pénzben fizetik, mégpedig a jelen határozat 5. 

szakaszában említett rendeltetésekre, mégpedig: 

- 2%-ot a nettó keresetből, illetve bérből, valamint egyéb, személyi jövedelem vagy jövedelem 

jellegű bevételekből, emellett a vagyonból, szabadalomból, szerzői jogokból és műszaki 

fejlesztésekből származó jövedelemből, 

- 4%-ot az önálló tevékenységekből származó jövedelemből, 

- hektáronkénti 20 kg gabona a művelhető föld után, a földtulajdonosok esetében, mégpedig az 

Ingatlan-nyilvántartási Szolgálat adatai alapján. 

Az árat a merkantilis búzának az előző év utolsó három hónapjában az újvidéki terméktőzsdén 

meghatározott átlagára alapján kell megállapítani. Amennyiben az említett módon nem határozták 

meg az árat, azt a Községi Tanács állapítja meg Topolya község területére. 

- 1%-ot a belföldön és külföldön megvalósított nyugdíjból, amennyiben az illető nyugdíjas 

önszántából aláírja a nyilatkozatot.  

 

8. szakasz 

 

 A helyi járulék megállapítására, a fizetési határidők leteltének kiszámítására és a befizetésre, a 

kamatok felszámítására, s a jelen határozatban külön nem szabályozott, egyéb esetekre az adótörvény 

adózási eljárást és adóadminisztrációt szabályzó rendelkezései alkalmazandók. 
 

9. szakasz 
 

 Amennyiben az adóköteles személy nem tesz eleget a helyi járulék időbeni befizetésének, 

kényszerbehajtást indítanak. A kényszerbehajtást illető kamatokra, költségekre és az önkéntes járulék 

megfizettetésének más kötelezettségeire a polgárok adózásáról és járulékairól szóló előírások érvényesek. 

 A helyi járulék megállapításának és behajtásának eljárását Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya végzi. 

 

10. szakasz 

 

 A helyi járuléknak előirányzott pénzeszközöket a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma 

Államkincstára szabadkai fiókintézete topolyai kirendeltségének előírt beszedési számlájára kell befizetni. 

A helyi járulék elszámolásának, behajtásának és befizetésének felügyeletét Topolya Községi Közigazgatási 

Hivatalának Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztálya végzi. 

 A helyi járulék összegének nyilvántartását az előírások szerint kell vezetni. 
 

11. szakasz 

 

 A helyi járulékot nem lehet kivetni az adózás alól törvény által felmentett jövedelemre és 

vagyonra. 
 

12. szakasz 

 

 A helyi járulékból származó eszközöket a Helyi Közösség Tanácsa által meghozott, éves pénzügyi 

terv alapján használják fel. 

 



Број 15. 23.06.2021. СТРАНА   314. OLDAL 2021.06.23. 15. szám 

 
 

 

 

13. szakasz 

 

 A helyi járulék felhasználására irányuló pénzügyi terv és program végrehajtásának elrendelője a 

Helyi Közösség Tanácsának elnöke és elnökhelyettese. 
 

14. szakasz 

 

 A Helyi Közösség Tanácsa köteles évente írásos jelentést készíteni a helyi járulék felhasználásáról, 

a polgárok gyűlése számára. 
 

15. szakasz 
 

 A helyi járulékból megvalósult, előirányzott összegen felüli eszközök felhasználása, a Helyi 

Közösség Tanácsa által meghozott határozat alapján történik, az e határozat 5. szakaszában említett 

program szerint. 

 

16. szakasz 
 

 A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben A helyi önkormányzatról szóló törvény (A 

Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény 

és 2018/47. szám) és A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

2006/62., 2011/47., 2012/93., 2013/99. – összehangolt dinárösszeg, 2014/125. – összehangolt dinárösszeg, 

2015/95. – összehangolt dinárösszeg, 2016/83., 2016/91. – összehangolt dinárösszeg, 2016/104. – másik 

törvény, 2017/96. – összehangolt dinárösszeg, 2018/89. – összehangolt dinárösszeg, 2018/95. – másik 

törvény és 2019/86. – összehangolt dinárösszeg szám) rendelkezései alkalmazandók.  
 

17. szakasz 
 

 A Krivaja Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. közötti időszakra kivetett 

helyi járulék bevezetéséről szóló határozatot a választójoggal rendelkező, Krivaja Helyi Közösség területén 

lakhellyel vagy ingatlan vagyonnal, amelynek használati feltételein a helyi járulék javít, rendelkező 

polgárok hozták meg népszavazás útján, mely szavazást 2021. 06. 12-től 2021. 06. 20-ig, munkanapokon 

8.00 és 14.00 óra között, hétvégén pedig 8.00 és 19.00 óra között tartottak Krivaja Helyi Közösség 

épületében. 
 

18. szakasz 
 

 E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép hatályba. 

 

KRIVAJA 

HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSА 

Szám: 80/2021 

Kelt: 2021. 06. 23. 

Topolya  

Nikola Sudžuković, s.k. 

Krivaja Helyi Közösség Tanácsának 

elnöke 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 

Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 

2021. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 

költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 

szám 

 

T A R T A L O M  

 

Oldal 

   

122. Határozat a Pannónia Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. 

közötti időszakra kivetett helyi járulék bevezetéséről 309 

   

123. Határozat a Krivaja Helyi Közösség területére a 2021. 07. 01. és 2031. 06. 30. 

Közötti időszakra kivetett helyi járulék bevezetéséről 312 


