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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. november5.-i ülésére 

 

Tárgy:A helyi adókról szóló rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. novemberében fogadta el a 

jelenleg hatályos önkormányzati rendeletét. A rendelet 2015. január 1. napjától mentességet 

biztosított a magánszemély tulajdonában levő, életvitelszerű tartózkodásra szolgáló lakásra, 

mint adótárgyra. A képviselő-testület döntésének megfelelően 2016. január 1. napjától ez a 

mentesség megszűnik, és az adó mértéke egységesen 10.000 Ft összegben kerül 

visszavezetésre. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény32. §-a szerint 

fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 

kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 

jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: Jelentős adózói kört érint a magánszemélyek kommunális adójának 

megfizetése; 

 gazdasági hatása: az önkormányzat helyi adóbevétele – a korábbi évek tapasztalata 

alapján – mintegy 3millió forinttal való nő; 

 költségvetési hatása: jelentős, 

 

b) környezeti és egészségi következményei nincsenek, 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 A mentességek határozattal történő megszüntetése 2016 elején jelentős 

adminisztrációs terhet ró az adóügyi dolgozókra. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a helyi adókról szóló rendelet módosítása a testület döntésének megfelelően alakul, 
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 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: az önkormányzat nem számolhat 

saját bevétellel, amely egy esetleges pályázati önerő meglétének szükségessége esetén 

hátrányos lehet; 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását. 

 

Segesd, 2015. október 26. 

 

  

 

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 
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