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Napirend:   1.   

 

Ügyiratszám:   

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. február 25  -i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi adókról szóló 5/2014. ( IX.26.)  

rendelet módosításáról szóló  9/2015. (XII. 2.) 

Önkormányzati rendelet visszavonására ,  törvényességi 

észrevétel elfogadására javaslat 

 

Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó jegyzó 

 

Készítette:   

 

Meghívottak:   

Előterjesztést látta:  

 

 

................................................... 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2015. november végén két fordulóban tárgyalta a kommunális adó mértékének 

változtatásáról szóló rendelet- tervezet. A javaslat az első tárgyaláskor – 2015. november 26 – nem 

kapta meg a rendelet megalkotásához szükséges minősített többséget. 

Az időközben lefolytatott egyeztetések eredményként a rendelettervet változatlan tartalommal  a 2015. 

december 1.napjára összehívott rendkívüli ülésen került megtárgyalásra. 

A Képviselő-testület a megismételt ülésen a rendelet módosítását megtárgyalt , és azt minősített 

többséggel elfogadta. 

A rendelet december 2. napján került kihirdetésre. 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a mellékelt törvényességi észrevétellel élt  a rendelet kihirdetése 

és  hatályba léptetése során bekövetkezett törvénysértés miatt.. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv  32.§ - a  értelmében a  fizetési kötelezettséget előíró 

rendeletek kihirdetése és hatályba lépése között 30 napnak kell eltelni , ami a jelen esetben  a 

december 2.-ai kihirdetés és a 2016. január 1.-ei hatálybalépés miatt csak  29 nap lett. 
 
Ez nyilvánvaló törvénysértés , ami a kihirdetett rendelet visszavonását vonja maga után ! 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

A rendelet módosítás folyamatában kialakult feszült helyzet miatt következhetett be ez a „jogi 

műhiba” , amiért , mint hivatalvezető jegyző természetesen vállalom a felelősséget ! 

 

A kiesett bevétel kiesést az építményadó bevallások felülvizsgálata eredményként kívánjuk realizálni , 

amire az eddigi adatok szerint reális esély van. 
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Kérem a Tisztelt képviselő-testületet , hogy a mellékletben szereplő rendeletet alkossa meg , a 

Kormányhivatal törvényességi észrevételt fogadja el , és alkossa meg rendeletét a kommunális adó 

mértékének az eredeti (2015. december 31. hatályban volt) mértékének visszaállításáról ! 

 

 

 

                                                HATÁROZAT  JAVASLAT 
 
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal  

VEB/005/606/2016. számú törvényességi észrevételt elfogadja , az észrevételben sérelmezett  

9/2015.(XII.2.) önkormányzati rendeletét visszavonta , és módosította a helyi adókról szóló 5/2014. 

(I.26.) önkormányzati rendeletet. 

 

Felkéri a polgármestert , hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját a 

Képviselő-testület döntéséről a határozat megküldésével értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

                             A jelen előterjesztés a rendelet-tervezet általános indokolása is ! 

 

 

 

 

Részletes indokolás: 
 

 

 

1. §-hoz 

 

Az adó mértékét tartalmazza   a 2015. december 31. napján hatályban lévő kommunális adó 

mértékével megegyező mértékben. 

 

 

2.§  

 

A 2.§ hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre: 
 

Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

          2/2016. ( II....)  önkormányzati rendelete 

Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2014. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet  módosításáról  

 

 

Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A helyi adókról szóló  5/2014.(IX.26) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„ 4.§ (1)  Az adó éves mértéke adótárgyanként , lakásbérleti jogonként  6.500 ,-Ft.”  

 

 

2. §  E rendelet kihirdetését követő  31. napon lép hatályba.  Rendelkezésit  2016. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

 

 

                  Bedő Lajos  Sándor       Dr. Gelencsér Ottó 

polgármester                            jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem. 

 

Zalahaláp,  2016. február 26.  

   

 

 

Dr. Gelencsér Ottó 
        Jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

 

1.) A rendelet-tervezet címe: Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testületének   2/2016. 

(II..….) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2014. ( IX.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 9/2015. ( XII.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.  

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 

17. §-a szerint: 

 

„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell.” 

 

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:  

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

 

a) Fentiek alapján a rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása: 

 

aa)      Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Társadalmi hatása van, a kommunális  adó mértéke  a módosítás előtti mértékre áll vissza, emiatt az 

önkormányzat 2016. évi bevételei ezzel az előirányzattal csökkenni fog. A bevétel kiesés 

kompenzálása a behajtási tevékenység fokozásával realizálható. 

 

ab)      Környezeti és egészségi következményei 
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs. 

 

ad)      Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
Adminisztratív terhet befolyásoló hatása van, mivel az adózók előírásait módosítani  kell, egyedi 

határozatokat  kell hozni. 

 

      b)  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei.  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a módosító rendelettel szemben törvényességi kifogással élt. A 

rendelet alkotás elmaradása egyéb törvényességi eszközök alkalmazását eredményezheti. 

      c)  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges  személyi, szervezeti, tárgyi  és pénzügyi feltételek  

rendelkezésre állnak. 

 


