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E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2014. augusztus 18.-i ülésére

Tárgy: A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján fogadta el a helyi adók
bevezetéséről szóló 16/1995. (XII.29.) számú rendeletét. Az időközi jogszabályváltozások, a
többszöri adóemelés következtében 12 ízben lett módosítva a rendelet. Ezen indokok is
megalapozzák az újraszabályozást. A jogalkotásról szóló törvény értelmében a helyi
rendeletbe nem kell belefoglalni, megismételni a magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseit és az értelmező rendelkezéseket sem.

Tekintettel arra, hogy a lakott ingatlanok esetében a 2014. január 1-től a tulajdonosoknak,
ingatlanhasználóknak szemétszállítási díjat is kell fizetniük, célszerű ezen adóalanyi kört
mentesíteni a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-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: A hatályos jogszabályoknak megfelelő új rendelet egyértelmű
szabályozást adnak az adóalanyoknak és a jogalkalmazónak.

 gazdasági hatása: az önkormányzat helyi adóbevételeinek mintegy 9 millió forinttal
való csökkenése,

 költségvetési hatása: jelentős,
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b) környezeti és egészségi következményei nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

 A mentességek határozattal történő biztosítása 2014 elején jelentős adminisztrációs
terhet rótt az adóügyi dolgozókra.

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

 a jogrendszer egységességének, illetve a magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében indokolt a rendelet
felülvizsgálata és újraszabályozása.

 a rendelet elmaradásának következménye: túlzott mértékben növekvő lakossági
terhek, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal írásbeli törvényességi észrevétele
a magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetés céljából.

 

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, 2014. augusztus 7.

Veszner József
címzetes főjegyző
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