ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. március 25 -i ülésére
Tárgy: A telekadóról szóló 19/2011.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület februári ülésén felmerült, hogy gyakori a telekadó esetében az 1 000
Ft/év összegű adó, melynek költségei – nyilvántartása, posta- bankköltségek stb - ennél jóval
magasabbak.
A Képviselőtestület a Htv 3.§(2) bekezdésében és a 19.§-ban foglaltakon túl további
mentességet állapíthat meg. A Képviselő-testület módosítaná a 2014. november 27-én
kihirdetett rendeletét az alábbiakkal:
Mentes az adó alól az az adóalany akinek az adott évre
telekadója nem éri el az 1 000 Ft/év összeget.

e rendelet alapján fizetendő

Hatásvizsgálat az adórendeletekhez:
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az NGM által
javasolt fogyasztási árszínvonal követés naprakészen tartása fontos önkormányzati gazdasági
– önkormányzati költségvetési érdek. Ugyanakkor az értékhatár alatti összeg kötelező
adminisztrációja jelentős költséggel jár.
A változásnak társadalmi kihatása: könnyebbséget, egyszerűsödést jelent minden érintettnek
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem releváns
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletmódosítás
tárgyában dönteni szíveskedjen!

Szentgotthárd 2015. március 8.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a telekadóról szóló 19/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. § a) és d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és
42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A telekadóról szóló 19/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő e) ponttal
egészül ki:
(Mentes a telekadó alól:)
„e ) az az adóalany, aki által az adott évre e rendelet alapján fizetendő telekadó mértéke nem
éri el az 1000 Ft/év összeget.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:. …………. hó … nap

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás
a rendelet
1. §-ához: a Képviselő-testület a Htv. 3. § (2) bekezdésében és a 19. §-ban foglaltakon túl
további mentességet állapít meg.
2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés.

