
 

 

 

 

 

 

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete  

……./2011.(………)önkormányzati rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  

10/2003.(XII.31.)önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.  (1) bekezdés 

d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§  

 

7.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

           Az adó éves mértéke: 10.000.-ft. 

 

       3.§ 

(1)  E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszi a rendelet  5. §-a.  

 

Hegyesd, 2011. december 7. 

 

 

                  Stark Sándor       Takács Lászlóné 

                  polgármester         körjegyző  

 

 

Kihirdetve: 2011………………………………… 

 

 

Takács Lászlóné  

körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E l ő t e r  j e s z t é s  

Képviselő-testület 2011. december 19-i nyilvános ülésére.  

Tárgy: Magánszemélyek kommunális adójának módosítása. 

Előterjesztő: Stark Sándor  polgármester 

Előkészítette: Takács Lászlóné körjegyző  

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Általános Indoklás 

Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, törvény keretei 

között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét. E jogot a Magyar Köztársaság  

Alkotmánya és az önkormányzati törvény biztosítja az önkormányzatoknak. Az  

önkormányzati adóhatóság által beszedett önkormányzati adók évről évre tervezhető és biztos 

bevételi forrást jelentenek. A helyi adóknak elsősorban a közszolgáltatások finanszírozását 

kell fedezniük, az adóterheknek arányban kell állniuk a közszolgáltatások 

számával,minőségével, és az adózók teherviselő képességével. 

Hegyesd  község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2003.(XII.31.)önkormányzati 

rendeletével  állapította meg a magánszemélyek kommunális adóját. A kommunális adót 

2011. április 30-ig a szemétszállítási díj kiegyenlítésére fordította az önkormányzat. 2011. 

május 1-től lakosság fizeti a szemétszállítási díjat.  

Kommunális adó mértéke, 13.000.-ft/év volt, egy fő által lakott építmény tulajdonosát  2000.-

ft. kedvezmény illette meg. Magánszemélyek kommunális adó  alanyai száma: 91,  

költségvetési bevétel: 1120 e ft.  

Rendelet tervezet alapján 91  család 10.000.-ft-os befizetésével 910 e ft.   bevétellel 

számolhatunk,  Önkormányzat bevétel csökkenése 210 e ft.  

Részletes indoklás 

1-2. §-hoz 

 

Egy fő által lakott építmény tulajdonosát megillető kedvezményt szabályozza. Meghatározz 

az adó éves mértékét.  

 

            3. §-hoz 

Hatálybaléptetés időpontját szabályozza, valamint  a hatályon kívül helyezett rendelkezést.  

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Hegyesd  község Önkormányzata  Képviselő-testületének, …………../2011. (……..) 

önkormányzati rendelet-tervezetéhez. 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2003(XII.31.)önkormányzati rendelet 

módosításához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:  

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az önkormányzat belterületén lévő 91 lakás után az adózók magánszemélyek kommunális 

adóját  fizetnek. Az adó mértékének módosításával a lakosság anyagi terhei csökkennek.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet megalkotásának gazdasági,  költségvetési hatása van, közel 210  e ft. bevétel 

kiesést jelent az önkormányzatnak az adó mértékének csökkentése.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosításának  adminisztratív terhet befolyásoló hatása van, mivel az adózók 

előírásait módosítani kell, egyedi határozatokat kell hozni.  

 

       5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

 Lakosság által elvárt igény, hogy a szemétszállítási díj bevezetésével csökkenjen a 

magánszemélyek kommunális adójának mértéke. Lakosság elégedetlensége nő.  

 

      6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

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

rendelkezésre állnak. 

 

Monostorapáti, 2011. december 7. 

 

       Takács Lászlóné  

           körjegyző   

 

  


