
 
H A T Á R O Z A T  

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL A 2014.05.01 – 2024.04.30. IDŐSZAKRA,  
OROMI HELYI KÖZÖSSÉGBEN  

 
 

A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉNEK IDŐSZAKA ÉS 
A HELYI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK 
 
A helyi járulék bevezetése 2014.05.01-jétől 2024.04.30-ig tartó időszakra vonatkozik, azaz 10 
évre.  
 
 
A HELYI JÁRULÉKBÓL BEFOLYÓ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE 
 
 
1. Útépítés, közműlétesítmények rekonstrukciója és karbantartása 60% 
-  StevanSremac,   Bartók Béla,  Dankó István,  IvoAndrić , 
és a Zadružna  valamint a Fehér Ferenc utca  egy részének aszfaltozása, 
- a Jókai Mór, a Móricz Zsigmond utcák és a Pósa sor javítása, 
- a halottas ház felújítása, 
- az oromi központi autóbuszmegálló felújítása 
- gyalogjárdák építése 
- közvilágítás bővítése 
2. Falurendezés – környezetvédelem     5% 
a zöld felületek karbantartása és fejlesztése 
3. A társadalmi és más közhasznú szervezetek finanszírozása  10% 
- művelődési egyesületek, sport, tűzoltó egyesület, nyugdíjasok egyesülete 
- részvétel a helyi közösség számára jelentős rendezvények finanszírozásában  
4. a Helyi Közösség szakszolgálatának működtetése   5% 
 - a HK irodája és más épületei anyagi költségeinek lefedése (villanyáram, víz, telefon, 
internet stb.), szerződött szolgáltatások költségei (honlap fenntartása, könyvelői szolgáltatás, a 
helyiségek takarítása és karbantartása stb.), a titkár bére. 
 
5. A mezei utak karbantartása      5% 
a mezei utak karbantartása  az egész helyi közösség területén, 
 
6. Közbiztonság        10% 
 - térfigyelő kamerák felszerelése 
7. Anyagi támogatások                                                                               5% 
- újszülöttek támogatása 
- temetkezési hozzájárulás 
 
Völgyes és Újfalu települések számára a helyi járulék program időszakának folyamán az 
eszközök 60 % -a biztosított másfél éves szinten, az infrastrukturális gondok 
megoldására. Az eszközök felhasználásáról a polgárok döntenek a polgárok 
közgyűlésein, illetve a HK Tanácsába választott képviselőik útján.  
 
A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TELJES PÉNZÖSSZEG 
BIZTOSÍTÁSÁNAK FORRÁSAI ÉS MÓDJA 



 
A helyi járulék bevezetése pénzösszegben történik.  
 
A helyi járulék által összegyűjtött tervezett teljes összeg 43.000.000 (betűvel: negyvenhárom ) 
millió dinár.  
 
A helyi járulék forrásai (alap) és az arányok az alábbiak szerint: 
  

• munkavállalók nettó bérének (fizetés)      2%-a 
• megbízási szerződésekből származó nettó bevételek              2%-a 
• magánvállalkozásokból származó bevételek     2%-a 
• földművesek: kataszteri hektáronként 25 kg búza értéke az Újvidéki Terménytőzsdén 

a helyi járulék fizetésének kötelezettségét megállapító évet megelőző évben augusztus 
1-jén érvényes ár szerint, kataszteri jövedelemre átszámolva. 

 
A helyi járulékot nem lehet olyan jövedelmekre kivetni, amelyek a törvény szerint nem 
adókötelesek.  
 
Azok a polgárok, akik a nettó bér szerint fizetik a helyi járulékot, kérelem alapján 
felmentést kaphatnak a földre kivetett helyi járulék fizetése alól, a folyó évben.  
 
A helyi járulék eszközei kizárólag célrendeltetésűek. 
 
Magyarkanizsa Hivatalos Lapja 2014/06. 


