Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27. napján tartott ülésére
4. napirendi pont
Tárgy: Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk 2010. évben alkotta meg a 18/2010. (XII. 08.) önkormányzati rendeletét a
magánszemélyek kommunális adójáról, melyben az adó mértékét 5.000,-Ft-ban állapította meg
adótárgyanként. Az adó mérték tehát 2011. óta nem változott.
Összehasonlítást végeztünk a környező településeken az adómértékeket illetően és megállapítottuk, hogy
Vámosszabadi azon települések közé tartozik, ahol az adó mértéke alacsony, hiszen a szomszédos
településeken az évi 10.000,-Ft és 8.000,-Ft adómérték a jellemző.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 26. § úgy rendelkezik, hogy az adó évi mértékének felső határa
legfeljebb 17.000,- Ft. Ez azt jelenti, hogy ennél magasabb összeget nem lehet kivetni.
Községünkben 4 éve nem történt adóemelés, azonban a kötelező feladatok ellátásával járó kiadásaink
emelkedtek. A központi költségvetés által biztosított támogatás a kötelező feladatok ellátását nem
finanszírozza teljes mértékben, azt a saját forrásainkból kell kipótolni.
Vámosszabadin jelenleg 824 adótárgyat adóztatunk, ami azt jelenti, hogy 4.120.000,-Ft bevételt
eredményez a magánszemélyek kommunális adója.
Azt javasolom, hogy az adó mértékét 2.000,-Ft-tal emeljük meg, 7.000,-Ft-ra, ami azt jelenti, hogy az
adózóknak félévente 1.000,-Ft-tal kellene többet fizetni, Önkormányzatunk bevétele pedig 1.648.000,-Fttal emelkedne, ami még inkább szolgálhatná Vámosszabadi Községben a feladatok maradéktalan
ellátását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.
A fenti jogszabályban megállapított szabályokat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 3. §-alapján nem lehet a helyi rendeletben megismételni, mert „az azonos vagy
hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a
jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A
jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a
jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”
Fentiek alapján az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben csak a helyi társadalmi
viszonyoknak megfelelő rendelkezések kerültek megfogalmazásra.
A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján elvégzett hatásvizsgálat eredménye:
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet címe:
a magánszemélyek kommunális adójáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági hatás: Az adóalanyok adóterhei megnövekednek.
Költségvetési hatás: Az Önkormányzat adóbevétele nő.
Környezeti, egészségügyi következmények: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az Önkormányzati Hivatal feladatai megnövekednek,
mert az adózókat határozattal kell kötelezni az új adómérték megfizetésére.
Egyéb hatás: Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az adó mértéke alacsony, a kötelező feladatok
finanszírozására kapott költségvetési támogatás nem elegendő, ezért azt az Önkormányzat saját
bevételeiből, így az adóbevételekből kell kiegészíteni, azért, hogy a feladatokat maradéktalanul el tudja
látni.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a saját bevételek nem
fogják fedezni a kötelező kiadásokat.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Személyi: Rendelkezésre áll
Szervezeti: Adott.
Tárgyi: Adott.
Pénzügyi: Adott.

Vámosszabadi, 2014. november 27.

Lizákné Vajda Lívia
polgármester

előterjesztés melléklete
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./…. (…. ….) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk a) és h)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Vámosszabadi Község közigazgatási területére terjed ki.
Az adó mértéke

2. §

Az adó mértéke adótárgyanként 7.000,-Ft.

Fizetési határidő
3. §

Az adó pótlékmentesen évente két egyenlő részletben március 15. napjáig és szeptember 15.
napjáig fizethető meg.

Záró rendelkezések
4. §

(1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Vámosszabadi Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2010. (XII. 08.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek
kommunális adójáról.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezései – továbbá, ha az adózás rendjéről szóló törvény eltérő
szabályokat nem állapít meg – a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai az irányadóak.
Vámosszabadi, 2014….
Lizákné Vajda Lívia
polgármester

Záradék:

dr. Torma Viktória
jegyző

A rendelet kihirdetve
Vámosszabadi,
dr. Torma Viktória
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az Önkormányzat Képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. Az
önkormányzat rendeletével kommunális jellegű adók bevezetésére jogosult.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelet hatályáról rendelkezik.
2. §-hoz
A fizetendő adó mértékét állapítja meg.
3. §-hoz
A fizetési határidőkről rendelkezik.
4. §-hoz
Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmazza.
Vámosszabadi, 2014….

Lizákné Vajda Lívia
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

