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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2015. február 23-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az építményadóról
szóló 32/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet), és módosította a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1995 (XII. 21.) önkormányzati rendeletét. A
kommunális adó félévkor történő megszűnése technikai jellegű problémákat okozott, és az
ÖNKADÓ-rendszer nyitási feladatai elhúzódnak. Az építményadóra beérkezett bevallások
feldolgozását a fenti ok miatt, még nem tudtuk elkezdeni.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42. § (3) bekezdése alapján: „Ha az esedékesség
időpontjáig az adókivetés nem történt meg, akkor az adófizetést az önkormányzat által
meghatározott módon és időben kell teljesíteni.”
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. melléklet II. pontja határozza meg az
önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetéseket. Ezen belül A) 4. pontja alapján: „ha
az önkormányzat az adóelőleg és az adó megfizetése időpontjára más szabályokat állapít
meg, akkor azt a rendeletében előírt határidőben kell teljesíteni.”
A fentiek miatt javasoljuk, hogy a nem lakáscélú építményekre vonatkozó első féléves
adó megfizetésének időpontját, tárgyévben 2015. május 15. napjában határozzuk meg. A
második féléves adó megfizetésének esedékessége pedig a törvényben rögzített határidő,
szeptember 15.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a
szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet módosításával a
bevallásokat fel tudjuk dolgozni, és az adóalanyoknak megfelelő idő lesz a befizetéseik
rendezésére. A módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír majd,
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végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nem jelentősek. A tervezet
végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fenti leírtak alapján
javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Békés, 2015. február 19.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző
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(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 32/2014
(XI. 24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5 §. (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (2) Az e Rendelet 1. § b) pontja hatálya alá tartozó adózók első bevallási
kötelezettségének határideje 2015. január 31. Az adó bevezetésének évében az első féléves
adót 2015. május 15. napjáig kell megfizetni.”
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Békés, 2015. február 23.
Izsó Gábor sk
polgármester

Tárnok Lászlóné sk
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2015. február … napján
Tárnok Lászlóné sk
jegyző
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