Előterjesztés
Tárgy: A kommunális adóról szóló 18/2000(XII.15) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2014. évi munkatervében a IV. negyedévi napirendek között szerepel a
helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Az Országgyűlés elé került a helyi adókról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.
A tervezet szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi
területén a helyi adók mellett települési adókat is bevezethet. A települési adó bármely
adótárgyra megállapítható, feltéve, hogy azt nem terheli törvényben szabályozott közteher.
Önkormányzatunk fizetési kötelezettségként eddig bevezette a magánszemélyek kommunális
adóját, helyi iparűzési adót, idegenforgalmi adót, mezőőri járulékot, emellett gépjárműadót és
talajterhelési díjat is beszedünk.
Települési adó bevezetését jelenleg nem javasolom, viszont javasolom a magánszemélyek
kommunális adójának mértékét építmény és lakásbérleti jog esetén ( 849 főt érint) évi 9.000.Ft-ról 12.000.-Ft-ra emelni 2015. január l-jétől, telek esetén maradna az 1.000.-Ft. (21 főt)
Ez hozzávetőleg 2.500.000.- Ft bevétel növekedést jelentene.
A jelenlegi adómértéknél évi 9.837.800.-Ft bevételre számítunk, jelenleg a hátralék
2.336.980.-Ft. ( 2013. évi hátralék: 2.274.849, 2012. évi hátralék: 1.839.914)
Az adó mértéke utoljára 2012. január l-jétől emelkedett. A kommunális adó adómaximuma
2015-ben 28.624,3 Ft/adótárgy lesz.
Az adómérték emelést az alábbiak indokolják:
A támogatási rendszer átalakításának következtében kiemelt figyelmet kell szentelni az
önkormányzat saját bevételeinek a növelésére. A gépjárműadó 100 %-a helyett csak a 40 %-a
marad az önkormányzatnál. 2015-ben vagy 2016-ban szeretnénk vásárolni egy olyan
gépjárművet (traktort), amely a kommunális feladatokat látja majd el, ezzel kiváltva a
vállalkozók részére a munkagépeik által elvégzett szolgáltatásért kifizetett összeget.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 32.§. kimondja, hogy
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.
Ahhoz, hogy az új adómérték 2015 január l-jétől hatályba léphessen a kommunális adó
rendelet módosítását legkésőbb 2014. december 1-jén ki kell hirdetni.
A Stabilitási törvény 33.§-a szerint az új fizetési kötelezettség megállapítása során
figyelemmel kell lenni arra, hogy annak kivetésével, beszedésével, nyilvántartásával,
ellenőrzésével összefüggő adminisztrációs költségek ne legyenek aránytalanul magasak a
fizetési kötelezettségekből származó bevétel összegéhez képest, illetve azokat nem
haladhatják meg. Előzetes számítások szerint az adómérték emelése kb: 500.000.-Ft
többletköltséget jelent a hivatalnak, így a 3.000.-Ft emeléssel az adminisztrációs költségek
sem aránytalanul magasak.

Előzetes hatásvizsgálat:
Társadalmi hatás: Az adómérték emelésével a magánszemélyek terhei nőnek, növekszik a
társadalmi elvonás mértéke.
Gazdasági hatása: A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó
bevétele, mely hozzájárul az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az
önkormányzat gazdálkodását segíti és támogatja
Költségvetési hatása: A helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. A helyi
adómértékek emelésével az önkormányzati költségvetés bevétele és főösszege növelhető.
A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az
adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet
alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
A rendelet megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az adómérték emeléséhez szükséges a kommunális adó rendelet
módosítása, ennek hiánya törvényességi felügyeleti intézkedést vonhat maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható,
további feltételek biztosítását nem igényli.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Tengelic 2014. november 11.
Gáncs István sk.
polgármester

Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete
../2014. (…) önkormányzati rendelete
a kommunális adóról szóló 18/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikke (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet 1.
mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével –a következőket rendeli el:
1.§.
A kommunális adóról szóló 18/2000. (XII.15.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 5.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
5.§. Az adó évi mértéke:
a) építmény és lakásbérleti jog esetén 12.000.-Ft/év
b) telek esetén 1.000.-Ft/év
2.§.
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
Tengelic, 2014. november 11.
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polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző

