
Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 24. napján tartott 
ülésére

4. napirendi pont

Tárgy: Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára törvényességi 
felhívás alapján, 14/2014 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2014. évben alkotta meg a 14/2014. (XI.29.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a magánszemélyek kommunális adójáról,
melyben az adó mértékét 7.000,-Ft-ban állapította meg adótárgyanként. 

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  GYB-04/237-2/2015.  számon
törvényességi  felhívást  intézett  a  képviselő-testület  felé,  és  megállapította,
hogy a Rendelet jogszabálysértő rendelkezést tartalmaz.
Az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  2.  sz.  mellékletének  II.
fejezete szabályozza az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések
esedékességét,  e  körben  rendelkezik  arról,  hogy  a  magánszemélyek
kommunális  adót  félévenként,  két  egyenlő  részletben az  adóév  március  15.
napjáig, illetve szeptember 15. napjáig kell megfizetnie.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-a alapján
a  szabályozás  nem  lehet  indokolatlanul  párhuzamos  vagy  többszintű.  A
jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan rendelkezés,
amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.
A  fentiek  szerint  a  Rendelet  nem  tartalmazhat  az  adó  megfizetésének
határidejére vonatkozó rendelkezést. A rendelet 3. §-a azért jogsértő, mert a
Jat. idézett rendelkezésébe ütközik.
A  felsoroltak  alapján  indokolt,  hogy  a  Képviselő-testület  a  Rendeletet  úgy
módosítsa, hogy annak 3.§-ának hatályon kívül helyezését rendeli el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a
törvényességi felhívásban foglaltakat fogadja el.

..../2015. (II....) Kt. határozat:
Vámosszabadi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  és
megtárgyalta  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  GYB-04/237-
2/2015.iktatószámú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért.
 
Felelős: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző
Határidő: 2015. március 14.

A  törvényességi  felhívásban  kifogásolt  jogszabálysértés  megszüntetése
érdekében,  kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztés
mellékletében szereplő rendelet tervezetet vitassa meg és fogadja el. 

Vámosszabadi, 2015. február 24.



Domjánné dr. Fehérvári Diána
         aljegyző

előterjesztés melléklete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./…. (……) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2014. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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  eljárva  a  magánszemélyek  kommunális
adójáról  szóló  14/2014.  (XI.27.)  rendelet  módosításáról  (a
továbbiakban: R.) a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti a R. 3.§-a.
(2)  E  rendelet  a  kihirdetést  követő  napon  lép  hatályba.  A  R.
módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlanul  hatályban
maradnak.

Vámosszabadi, 2015. február 24.

      Lizákné Vajda Lívia                           Kató Mária
          polgármester                               jegyző

Záradék
A rendelet kihirdetve:
Vámosszabadi, 2015…….



                                                                                                                Ka
tó Mária
 
jegyző


