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21.  NAPIRENDI PONT 

Előterjesztés 
A képviselő-testület 2016. december 06 -i ülésére  

 
Tárgy: a helyi adókról szóló 10/2015. (VIII.18.) önkormányzati rendelet módosítása; 
 
Előterjesztő:   Erdélyi Miklós polgármester 
Készítette:      Dr. Bálint Albert jegyző   
        Jogszabállyal nem ellentétes. 
                                                                                        ……………………….. 
            Dr. Bálint Albert jegyző 
 
A támogató döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges. 
A határozathozatal nyílt szavazással történik. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Tisztelt Képviselő-testület a helyi adókról szóló 10/2015. (VIII. 18.) egységes szerkezetű 
önkormányzati rendeletét megalkotta.  A helyi adó rendeletek egységes szerkezetben kerültek 
a testület elé benyújtásra. Az egységes szerkezet indoka volt, hogy a korábbi változások 
egységes szerkezetben legyenek láthatóak, illetve az utolsó módosítás óta a központi 
jogszabályokban bekövetkezett változások kerültek átvezetésre.  
  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
2016.10.27-én törvényességi észrevételt tett Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2015. (VIII.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 
(továbbiakban: Rendelet) kapcsolatosan, mely tartalmi módosításra szorul a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően a jogszabályi változások miatt. A módosításnak társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és e módosításra 
vonatkozó rendelet-tervezet elfogadására. 
 
 
Ópályi, 2016. december 1.                

Erdélyi Miklós  
                                                                                                             polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:  

- rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 10/2015. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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RENDELET-TERVEZET 
 

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…/2016. (XII…….) önkormányzati rendelete 
 

- a helyi adókról szóló 10/2015. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról - 
 
Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörben, valamint a helyi adókról szóló – módosított – 
1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6.§-ban, valamint a 43.§ (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 10/2015. (VIII.18) önkormányzati rendelet 
módosítására a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 

 
A helyi adókról szóló 10/2015. (VIII.18) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 
Rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 

  
„Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat 
illetékességi területén az év első napján az építmények közül a lakás és nem lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény) tulajdonosa, továbbá azt a  
magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.” 
 

2. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő nap 
hatályát veszti. 

Ópályi, 2016. december .... 

 
Erdélyi Miklós                  Dr. Bálint Albert   
 polgármester                   jegyző 

     
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Záradék: 
A rendelet 2016. december …. napján kihirdetésre került.  

Dr. Bálint Albert 
        jegyző 


