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 Békés Város Önkormányzata Képviselı testülete a 15/2006. (III. 31.) rendeletével döntött a 
luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény (Ltv.) végrehajtásáról. 
 Az Alkotmánybíróság 155/2008. (XII. 17.) számú határozatával megállapította, hogy az Ltv. 
egésze alkotmányellenes, ezért azt 2008. március 17-ére, a törvény kihirdetése napjára 
visszamenıleges hatállyal megsemmisítette. Az alkotmányellenesség megállapítására többek között 
azért került sor, mert „az Ltv. hatálya alá tartozó személyek az adóköteles ingatlant adózott 
jövedelmükbıl szerezték meg” ennek alapján a törvény felveti a kétszeres adózás kérdését. 
 Békés Város Képviselı-testülete által alkotott rendelet az Ltv. felhatalmazása alapján 
adóévekre vonatkozóan az egyes lakóingatlanfajták forgalmi értékeit határozta meg. A 
megállapított értékek alapján Békés város közigazgatási területén nem volt egyetlen ingatlan sem, 
amely a törvény alapján a 100 millió forintos értékhatárt elérte volna, így egy magánszemélynek 
sem került elıírásra ezen adófajta megfizetése. 
 
A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2009. január 22. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

        …/2009. (I. 30.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

A LUXUSADÓRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI CXXI. TÖRVÉNY  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 15/2006. (III. 31.) rendelet 

 
hatályon kívül helyezésérıl 

 
(TERVEZET) 

 
Békés Város Önkormányzata a 155/2008. (XII. 17.) számú alkotmánybírósági határozat alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
15/2006. (III. 31.) KT rendelet hatályát veszti. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba. 
 
B é k é s, 2009. január 22. 
 
 
 Izsó Gábor sk.     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
 Polgármester       jegyzı 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2009. január 30-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 
 


