Közlönye, 9/2002, 33/2004 és 135/2004 szám) 90. szakasza, valamint az adai Első Helyi Közösség területén történő helyi járulék
bevezetéséről szóló határozat-javaslat (Ada Község Hivatalos Lapja, 16/2006 szám) 20. szakasza, a polgároknak az adai Első Helyi
Közösség területén történő helyi járulék bevezetéséről szóló határozat-javaslatával kapcsolatos, 2006. november 10-től 27-ig
lebonyolított írásos nyilatkozatának eredménye alapján,
az adai Első Helyi Közösség Tanácsa a 2006. december 8-án tartott ülésén megerősíti, hogy az adai Első Helyi Közösség polgárai
meghozták, s ezért kihirdeti a

HATÁROZAT
A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL AZ ADAI ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN
1.szakasz
Azon cél érdekében, hogy eleget lehessen tenni az adai Első Helyi Közösség (a továbbiakban: HK) területén élő polgárok
igényeinek, helyi járulékot vezetünk be a következő célok megvalósítása végett:
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, AZ ADAI ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG, AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ÉS A MOHOLI HELYI
KÖZÖSSÉG KÖZÖS PROGRAMJA
1. A szennyvízcsatorna kiépítésének folytatása és a szeméttelep rendezése
II.AZ ADAI ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG ÖNÁLLÓ PROGRAMJA
1. Az utak felújítása és karbantartása,
2. A gyalogjárdák kiépítése és karbantartása,
3. Az utcai közvilágítás karbantartása,
4. Zöldesítés és a zöldfelületek karbantartása,
5. Az üdülőközpont karbantartása,
6. Nyílt csatornák kiépítése, karbantartása és az esetleges elemi csapások megelőzése, felszámolása,
7. Egyéb szükségletekre:
• Az általános és középiskola, óvoda és napközi karbantartása és felszerelése,
• A nyilvános létesítmények és játszóterek kiépítése és karbantartása,
• A polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása,
• Sportegyesületek támogatása,
• A polgárok tájékoztatása,
• Elő nem látott szükségletek és a szociális esetek támogatása,
• A lakosság zökkenőmentes ivóvízellátásának biztosítása,
8. A helyi járulék programjának megvalósítása és a HK működtetése,

2.szakasz
A helyi járulék eszközeinek begyűjtése hat éves időszakra vonatkozik, mégpedig 2007. január 01-től 2012. december 31-ig
terjedően.

3.szakasz
A helyi járulékból befolyó teljes összeg 70.000.000,00 dinárt tesz ki.

4.szakasz
A helyi járulék pénzben kerül begyűjtésre.

5.szakasz
A helyi járulék fizetésére kötelezett az a HK területén élő polgár – fizikai személy, aki:
• a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény rendelkezései szerint keresetnek számító bevételt, az osztalékból és a
nyereségrészesedésből származó egyéb jövedelmet, beleértvén a jövedelem minden olyan formáját, mely a vállalatok nyeresége
utáni adót szabályozó törvény rendelkezései alapján osztaléknak számít, valamint vállalkozási szerződés, kiegészítő munka,
kereskedelmi képviselet, volontőr munka, igazgatóbizottsági vagy ellenőrzőbizottsági tagság, képviselői és tanácsnoki térítés,
csődbiztosok, bírósági szakértők, ülnökök és bírósági tolmácsok keresete, alapján járó jövedelmet valósít meg,
• önálló tevékenység végzéséből származó jövedelmet valósít meg a polgárok jövedelme utáni adóról szóló törvény rendelkezései
szerint,
• a kataszterben földterület tulajdonosaként, használójaként vagy haszonélvezőjeként szerepel, és a polgárok jövedelemadójáról
szóló törvény rendelkezései szerint mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelem utáni adókötelezettségi státusszal
rendelkezik.
A nyugdíjasok nem kötelesek a helyi járulékot fizetni, de külön írásos nyilatkozat alapján önkéntesen befizethetik a helyi járulékot a
belföldön, illetve külföldön megvalósított nyugdíj alapján.

6.szakasz
A helyi járulék alapját képezik az alkalmazottak 5. szakaszban foglalt keresete, a kötelezetteknek szétosztott bruttó osztalék és a
nyereségből való részesedésből származó egyéb jövedelmek 50%-a, vállalkozási szerződés alapján járó jövedelem, kiegészítő

munka, kereskedelmi képviselet, volontőr munka, igazgatóbizottsági vagy ellenőrzőbizottsági tagság, képviselői és tanácsnoki
térítés, csődbiztosok, bírósági szakértők, ülnökök és bírósági tolmácsok keresete alapján járó jövedelem, valamint azon önálló
tevékenység végzéséből származó jövedelem, mely után fizetni kell a polgárok jövedelme utáni adót a polgárok jövedelemadóját
szabályozó törvénnyel összhangban, a fizetendő adó és járulékok levonását követően.
A nyugdíjasokat érintő helyi járulék önkéntes fizetése esetében a jelen határozat előző szakaszának 2. bekezdésében szereplő
rendelkezésekkel összhangban a helyi járulék alapjául a belföldön vagy külföldön megvalósított nyugdíj szolgál.

7.szakasz
A helyi járulék fizetése alóli mentesítés esetében a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az előző bekezdésben említett törvény ama rendelkezései, melyek az egyes évekre vonatkozó, a mezőgazdaságból és erdészetből
származó jövedelem utáni adó esetleges meg nem állapítására és be nem fizetésére vonatkoznak, nem hatnak ki a jelen
határozatban szereplő helyi járulék megállapításának és fizetése kötelezettségére.

8.szakasz
A helyi járulék részarányos és ezen határozat 5. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt alapokra 3% - ot tesz ki.

9.szakasz
A mezőgazdaságból és az erdészetből származó jövedelem esetében a helyi járulékot évente, 20 kg/ha első osztályú búza érvényes
felvásárlási árának megfelelő dinár összegben kell befizetni.
A belföldön és a külföldön megvalósított nyugdíj összegének, a jelen határozat 5. szakaszának 2. bekezdésében szereplő
feltételeknek megfelelően, a helyi járulék 2% - tesz ki.

10.szakasz
A helyi járulék elszámolását és megfizettetését – abban az esetben, amikor az elszámolás a levonáson alapuló adó-elszámolási
rendszer alapján történik, az adott járandóság fizetői végzik el a kifizetéskor, illetve a megfelelő adó és hozzájárulások befizetésével
egy időben.
A mezőgazdaságból és az erdészetből, illetve az önálló tevékenységekből származó jövedelem utáni helyi járulék megállapítását,
megfizettetését és ellenőrzését teljes egészében a HK végzi.
Amennyiben az előző bekezdésben említett teendők végzésére a helyi közösség keretein belül nem adottak a feltételek, a HK maga
vagy a helyi önkormányzat egységének közvetítésével műszaki és egyéb jellegű segítségnyújtásról szóló, térítéses szerződést
köthet az adóügyosztály illetékes szervezeti egységével, vagy pedig azok elvégzését külön szerződés alapján átruházhatja egyéb
szakosodott szervezetre vagy ügynökségre.
A nyugdíj utáni önkéntes helyi járulék elszámolását és megfizettetését az adott bevétel kifizetője végzi el annak elszámolásakor.
A helyi járulék megállapítása, elszámolása, elévülése, megfizettetése, kifizetésének határideje, valamint a kamatláb meghatározása
és más olyan jellegű ügyek esetében, azon előírásokat alkalmazzák, amelyek az adóeljárást és az adó-adminisztrációt, illetve a
polgárok jövedelemadóját szabályozzák.

11.szakasz
A helyi járulék eszközeinek a jelen határozat 1. szakaszában megállapított általános rendeltetésekre fordított részesedés aránya a
következő:
RENDELTETÉSEK – PROGRAMOK
RÉSZESEDÉS
ÖSSZEG (din.)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, AZ ADAI ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG, AZ ADAI MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ÉS A MOHOLI HELYI
KÖZÖSSÉG KÖZÖS PROGRAMJA
1.A szennyvízcsatorna kiépítésének folytatása és a szeméttelep rendezése

35%

24.500.000,00

1. Az utak felújítása és karbantartása

15%

10.500.000,00

2. A gyalogjárdák kiépítése és karbantartása

8%

5.600.000,00

3. Az utcai közvilágítás karbantartása

3%

2.100.000,00

4. Zöldesítés és a zöldfelületek karbantartása

5%

3.500.000,00

5. Az üdülőközpont karbantartása

3%

2.100.000,00

6. Nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, és az esetleges elemi csapások
megelőzése, felszámolása

3%

2.100.000,00

7.1. Az általános és középiskola, óvoda és napközi karbantartása és
felszerelése

2%

1.400.000,00

7.2. A nyilvános létesítmények és játszóterek kiépítése és
karbantartása

3%

2.100.000,00

II. AZ ADAI ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG ÖNÁLLÓ PROGRAMJA

7.Egyéb szükségletekre:

7.3. Polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása

2%

1.400.000,00

7.4. Sportegyesületek támogatása

2%

1.400.000,00

7.5. A polgárok tájékoztatása

2%

1.400.000,00

7.6. Elő nem látott szükségletek és a szociális esetek támogatása

2%

1.400.000,00

7.7. A lakosság zökkenőmentes ivóvízellátásának biztosítása

1%

700.000,00

14%

9. 800.000,00

8. A helyi járulék programjának megvalósítása és a HK működtetése

100%
70. 000.000,00
Az előző bekezdésben meghatározott egyes rendeltetésekre fordított részesedés arányát, mint ahogyan a helyi járulék eszközei
befektetésének fontossági sorrendét a HK tanácsának határozata megváltoztathatja abban az esetben, ha a tervben szereplő
tartalmak megvalósítása technikai és technológiai, illetve törvényes előírásokhoz és más objektív feltételekhez kötött.

12. szakasz
A helyi járulék eszközei az SzK Pénzügyminisztériumának illetékes Pénztárigazgatóságánál a HK külön számláján vezetődnek.
Az előző helyi járulék felhasználatlan eszközeit átutalják, és a helyi járulék a jelen határozatban megállapított általános
rendeltetésekre kell felhasználni.

13. szakasz
A helyi járulék eszközeinek felhasználásáról a HK tanácsa dönt.
Az eszközök átutalásáról és felhasználásáról a HK titkára rendelkezik.

14. szakasz
Ezen határozatban megállapított helyi járulék összegén felül megvalósított eszközöket a HK a befizetett helyi járulékról vezetett
nyilvántartás alapján visszatéríti a kifizetőknek. A kifizetők kötelesek ezeket az eszközöket a HK általi visszatérítés napjától számított
három napon belül visszatéríteni a helyi járulék fizetés kötelezettjeinek.

15. szakasz
A helyi járulékkal kapcsolatosan a HK tanácsa a következő feladatokat látja el:
1.felügyeli a helyi járulék programjának megvalósítását,
2.meghatározza a létesítmények befektetőit,
3.társítja az eszközöket a programban érdekelt más alanyokkal a program megvalósítása érdekében,
4.megtervezi a program megvalósítását,
5.jelentést tesz évente bár egy alkalommal a HK polgárai gyűlésének a helyi járulék megvalósításáról és rendeltetésszerű
használatáról, valamint
6.elvégzi a helyi járulék megvalósításának programjához kapcsolódó más munkálatokat.

16. szakasz
A helyi járulék eszközeinek nyilvántartását a törvénnyel összhangban vezetik.

17. szakasz
A helyi járulék programjának a jelen határozat 2. szakaszában szereplő határidő lejárta előtt való megvalósítása esetében
megszűntetik a helyi járulék fizetésének kötelezettségét.

18. szakasz
Ha a tervezett összeget sikerül megvalósítani a bevezetett helyi járulék határidejének lejárta előtt, de az összegyűjtött összeg nem
fedezi a program megvalósítását, a HK tanácsa dönthet a helyi járulék teljes összegének eredeti értékére való visszaállításáról, az
illetékes köztársasági szervek által megállapított, a helyi járulék bevezetésének pillanatától a jelen határozat 3. szakaszában
megállapított teljes összeg megvalósításának, de legkésőbb a jelen határozat 2. szakaszában megállapított utolsó napjáig terjedő
időszakban a kiskereskedelmi árak növekedésének mértékével.

19. szakasz
Jelen határozat Ada Község Hivatalos lapjában való közzétételétől számított nyolcadik naptól hatályos.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
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