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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. november 19-i ülésére 

 
 
Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi adókról szóló 9/2014. (IX.24.) önkormányzati rendeletünk (a továbbiakban: rendelet) 
olyan szociális ellátást említ, melyet nem az a szerv folyósít, melyre a rendelet hivatkozik. E 
miatt kell a rendeletet felülvizsgálnunk és módosítanunk. 
 

A módosító rendelet indokolása 
 
Az alaprendelet 2. § (2) bekezdése részletezi a kommunális adó alóli mentesség feltételeit. 
A 2. § (2) bekezdés b) pontját azért szükséges módosítani, mert az aktív korúak ellátását 
már nem az önkormányzat, hanem a járási hivatal állapítja meg. 
 
A rendelet 2. § (4) bekezdését azért szükséges módosítani, mert a mentességre és 
kedvezményre jogosító, a rendeletben felsorolt ellátásokat nem az önkormányzat folyósítja, 
ezért hivatalból nincs tudomásunk az adómentességre és az adókedvezményre jogosultak 
köréről. Emiatt a (4) bekezdésből szükséges törölni a „Nincs szükség bejelentésre és 
igazolásra, ha arról az adóhatóságnak hivatalból tudomása van.” szövegrészt. 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a helyi adókról szóló 9/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelete 

módosítása rendelettervezetének előzetes hatásvizsgálata 
 

I. 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit.  
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait  
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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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
II. 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható 
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők:  
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
 
aa) A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A tervezetnek helyi társadalmi hatása, gazdasági és költségvetési hatása nincs, mert 
az adó mértékét, az adófizetésre kötelezettek körét a módosítás nem érinti, valamint 
a mentességre és kedvezményre jogosultak körét sem változtatja meg. 

 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  

A rendelet megalkotását a magasabb rendű jogszabályokhoz történő igazítás 
szükségessége indokolja. 
A jogalkotás elmaradása jogszabálysértést keletkeztet, így a kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 

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

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet 
személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.  

 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……. önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 9/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

TERVEZET 
 
Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 5. § b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2014. (IX.24.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (2) bekezdés b) - e) pontjai helyébe 
a következő rendelkezések lépnek: 
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„b) egyedül élő és aktív korúak ellátásában részesül, 
c) egyedül élő nyugdíjas, feltéve, ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg, 
d) egyedül élő, feltéve, ha álláskeresési segélyben részesül, vagy 
e) egyedül élő álláskeresési járadékos, feltéve, ha a havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg.” 
 

A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A 2. § (2) és (3) bekezdésében foglalt körülményeket a jogosultnak kell az 
adóhatóságnál bejelentenie és igazolnia.” 
 

4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika  
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására és az előkészített 
rendelettervezet elfogadására. 
 
 
Szőc, 2015. november 16. 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 

 


