
A helyi önkormányzatról szóló törvény 75. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007 és 83/2014), a helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény 23. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 62/2006, 47/2011, 93/2012 és 99/2013), a népszavazás kiírásáról szóló 
határozat a szeghegyi helyi közösség területén 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 14/2015 szám) és a helyi járulék bevezetéséről szóló határozatjavaslat a szeghegyi 
helyi közösség területén a 2016.01.01. és 2025.12.31. közötti időszakra (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 14/2015 szám) alapján, a népszavazást lefolytató bizottság a szeghegyi helyi 
közösség területén a 2015. november 23-án megtartott ülésén megerősítette, hogy a 2756 
bejegyzett szavazó közül 1497 szavazópolgár, azaz 54,31% a helyi járulék bevezetése mellett 
döntött, és meghozta a következő  

 
HATÁROZATOT 

a helyi járulék bevezetéséről a szeghegyi helyi közösség területén a 2016.01.01. és 2025.12.31. közötti 
időszakra 

 
1. szakasz 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása érdekében 
bevezetjük a helyi járulékot a polgárok jövedelmére a szeghegyi helyi közösség területén a  
2016.01.01. és 2025.12.31. közötti időszakra. 

2. szakasz 

A helyi járulék bevezetése a szeghegyi helyi közösség területére vonatkozik. 
 

3. szakasz 

Pénzbeli járulékról van szó. 
4. szakasz 

A járulékot a szeghegyi helyi közösség szükségletei kielégítése érdekében vezetjük be, 
melynek összege 90.000.000,00 dinár (a 2014-es év árai alapján). 
E szakasz 1. bekezdésében említett összeg évente átértékelődik az előző év átlaginflációjának 
alap részaránya alapján. 

5. szakasz 

A határozat 4. szakaszában említett járulékból befolyt összeget a következő célokra fordítjuk: 
- Utak, határutak, járdák és közterületek építése és karbantartása………..15%, 

- Közvilágítás és annak karbantartása……20%, 

- Vízhálózat, közérdekű épületek és létesítmények kiépítése és karbantartása……25% 

- Adományok civil szervezetek és sportegyesületek, vallási közösségek, oktatási 
intézmények, újszülöttek és nyugdíjasok részére, és a helyi közösség működésének 
költségei……40%. 

A programban előlátott tételek dinár értékben emelkednek vagy csökkennek a 
járulékból befolyt eszközöktől függően a tervezett időszak végéig. 
 

6. szakasz 



A járulék kötelezettjei azok a polgárok, akik lakhelye a szeghegyi helyi közösség területén 
van, vagy ingatlanból-ingatlanjogból kifolyólag bevételt valósítanak meg a szeghegyi helyi 
közösség területén, illetve ingatlanja van a szeghegyi helyi közösség területén, és annak 
használati feltételeit javítja a járulékkal. 

7. szakasz 

A kötelezettek pénzbeli járulékot fizetnek a határozat 5. szakaszában említett célokra: 
1. 2,5% a nettó jövedelemre, illetve a keresetre, valamint minden egyéb személyi 

jövedelem karakterű bevételre, az ingatlanból, szabadalomból, szerzői jogból és 
technikai fejlesztésből befolyt bevételre, 

2. 2,5% a nettó bevételre önálló tevékenység végzése esetén, 

3. 45 kg búza hektáronként dinár ellenértékben (az előző év július 31-én az újvidéki 
árutőzsde szerint érvényben lévő ár alapján) a mezőgazdasági termelők és 
haszonélvezettel rendelkezők számára. 

4. 1% a megvalósított hazai vagy külföldi nyugdíjra, a nyugdíjas személyes kijelentése 
alapján. 

8. szakasz 

A járulék elszámolását és megfizettetését és a megfizettetés ellenőrzését Kishegyes község 
Helyi Adóhivatala végzi. 
A járulék meghatározásának módjánál, elszámolásánál, a megfizettetés elavulásánál, 
határidejénél és a kamat elszámolásánál és egyebeknél, amely nincs külön előírva ezen 
határozattal, az adóeljárást és adóadminisztrációt meghatározó törvény rendeletei érvényesek. 
 

9. szakasz 

Ha a kötelezett nem fizeti be időben a járulékot, a megfizettetés kényszerbehajtás útján 
történik. 
A kényszerbehajtás tekintetében a kamat, a költségek és egyéb kötelezettségek 
megfizettetésénél az adóra és a polgárok illetékeire érvényes előírásokat kell alkalmazni. 
 

10. szakasz 

A hozzájárulásból befolyt összeget külön számlán vezetik- a Szerb Köztársaság 
Pénzügyminisztériuma- Kincstári hivatal, Szabadkai fiókintézet, Topolyai kirendeltségénél. 
A hozzájárulásból befolyt eszközök nyilvántartását a könyvelésre vonatkozó előírásokkal 
összhangban vezetik. 
 

11. szakasz 

A törvény alapján kivételt képező bevételekre és ingatlanra nem vonatkozik a hozzájárulás. 
 

12. szakasz 

A hozzájárulásból befolyt eszközöket a szeghegyi helyi közösség pénzügyi évi tervének 
alapján használják fel. 

13. szakasz 



A helyi közösség köteles évente egyszer jelentést adni a képviselő testületnek az eszközök 
felhasználásáról. 
A polgárok felügyelhetik a begyűjtött eszközök elköltését Kishegyes község Képviselő-
testülete pénzügyekkel megbízott felügyelő testületén keresztül. 
Ha az ebben a határozatban meghatározott összeg feletti eszközök valósulnak meg, 
megszűnik a helyi járulék megfizettetése a szeghegyi helyi közösség területén. 
E szakasz 3. bekezdésében említett esetben a befolyt eszköztöbbletet visszafizetik a 
kötelezetteknek, az adóra vonatkozó előírásokkal összhangban. 
 

14. szakasz 

Azokra a kérdésekre, amelyek nincsenek külön meghatározva ezzel a határozattal, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 szám-egyéb 
törvény) és a helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
62/2006, 47/2011, 93/2012 és 99/2013), és egyéb előírások érvényesek, amelyek a 
közbevételek elszámolását és megfizettetését szabályozzák. 
 

15. szakasz 

 A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba, és 2016. január 1-től alkalmazandó.  
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