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Minősített többség az Mötv. 50. 

§-a alapján 

Véleményező 

bizottság: 

 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. június 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november hónapban tartott 

ülésén döntött arról, hogy 2015. július 1. napjával bevezeti a lakáscélú építmények utáni 

építményadót, és megszünteti a magánszemélyek kommunális adóját. Ezt annak tudatában 

tette, hogy 2015. január 1 napjától a szemétszállítási díjat a törvény alapján miniszteri 

rendeletben határozták volna meg. A szemétszállítási díjról, annak mértékéről a jogalkotó 

által 2015. január 1. napjára ígért miniszteri rendelet a mai napig sem született meg.  

Ennek hiányában, nem állapítható meg egzakt módon - az igazságos közteherviselés 

alapelveit is szem előtt tartva - a lakosokra háruló közterhek (adók, szemétszállítási díjak) 

mértéke.  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján: 

„6. § Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: 

a) az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót 

hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül 

nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.”  

 

Javasoljuk, hogy a lakáscélú építmények utáni építményadó ne lépjen hatályba, 

és a magánszemélyek kommunális adója változatlan formában maradjon hatályban.  

 

 

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.  

a) Ennek során vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását.  
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 A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A kommunális adó hatályban tartásával 

az Önkormányzat pénzügyi stabilitását biztosítani tudjuk, és a közfeladatokat 

maradéktalanul el tudjuk látni.   

 A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az 

eddig érkezett bevallásokat feldolgozás nélkül vissza kell küldenünk.   

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

adottak. 

 

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. június 18.  

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…... (…... …...) 

önkormányzati   rendelete  

 

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL szóló 32/2014 (XI. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el:  

 

1. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról 

szóló 32/2014 (XI. 24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § a) 

pontja, 3. § a) pontja, és 5. § 1) bekezdése. 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

Békés, 2015. június 25.   

 

 Izsó Gábor  sk     Tárnok Lászlóné sk 

 polgármester      jegyző 

  

A rendelet kihirdetésre került:  

 

2015. június … napján 

 

Tárnok Lászlóné sk 

 jegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…... (…... …...) 

 

önkormányzati   rendelete  

 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ 33/1995 (XII.21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET módosításáról szóló 33/2014 (XI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

(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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1.§ Nem lép hatályba Békés város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 33/1995.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

33/2014 (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a. 

 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Békés, 2015. június 25.  

 

 

 Izsó Gábor  sk     Tárnok Lászlóné sk 

 polgármester      jegyző 

  

A rendelet kihirdetésre került:  

 

2015. június …….. napján 

 

 

Tárnok Lászlóné sk 

 

jegyző 

 

 

 
 


