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I n d o k o l á s

az helyi ipar zési adóról szóló rendelet- tervezetéhez

Az önkormányzat képvisel -testülete a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) hatálya alá
tartozó jogalkotóként a 18. §-ban írtak értelmében, az általa megalkotandó jogszabályhoz a jegyz t  (mint
az adott jogszabály el készít jét) indokolás csatolási kötelezettség terheli, melynek ezen indokolás
rendelet- tervezethez való benyújtásával teszek eleget az alábbiak ismertetésével.
A Jat. 4. §-a (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a
felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik. Az önkormányzat képvisel -testülete az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése d) pontja értelmében törvény keretein belül megállapítja helyi adók fajtáját és
annak mértékét. A helyi adókról szóló 1990.  évi  C.  törvény (Htv.)   5.  §  c)  pontja  szerinti  feladatkörében
eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás  szerint (származékos jogalkotással) ipar zési adóról rendeletet alkothat, amelyre a hatályos
helyi rendelet megalkotásával sor is került.
Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében felhatalmazást ad a képvisel -testületnek rendelet alkotására, de
egyben azt is kimondja, hogy a rendelet nem lehet ellentétes magasabb szint  jogszabállyal, ezért annak ahhoz való
igazítása elkerülhetetlen feladat, amelyet a Jat. 22. § (1) bekezdés b) pontjában írtak (a jogrendszer
egységébe nem illeszked  jogszabály) szerinti jogszabályok felülvizsgálat lefolytatásáról az önkormányzati
rendeletekre vonatkozóan a jegyz  köteles gondoskodni.
A Htv. rendelkezéseit 2011. január 1. napjával akként módosította a 2010. évi CXXIII. törvény, hogy a 37.
§ (2) bekezdés a) pontjában írt piaci és vásározó kiskereskedelem adóalanyisága  kikerült az
ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenységek közül, amely mint adóalanyra alkalmazandó fogalom benne
van  a  helyi  tárgyi  rendeletünkben.  A  Htv-ben  írtakhoz  való  igazodás  okán  az ipar zési adóról szóló
32/2009. (XII. 18.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezését kezdeményezem, hivatkozva a képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatában erre irányuló jogosítványom alapján.
Tekintettel arra, hogy a Jat. 8. § (1) bekezdése kimondja többek között, hogy nem lehet módosítani a jogszabály
megjelölését, a rendelet bevezet  részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba-léptet  rendelkezését, ezért a
hatályban lév  helyi rendeletek módosítása során az új egységes szerkezet  rendeletek alkotása felel meg a
jogszabályi követelményeknek. Ez nem jelent kifejezett újdonságot a  képvisel -testület tagjai számára, hiszen
évek óta ebben a szellemben készültek a helyi rendeleteink, egyrészt a könnyebb kezelhet ség, másrészt az
érintettek számára való egyértelm  értelmezhet ségre tekintettel alkalmazzuk ezt a jogalkotási technikát.
A rendelet id beli hatálya a Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabály kihirdetését követ  valamely nap lehet, amely
a (7) bekezdés értelmében a hatályba lépése napjának kezdetén lép hatályba.
Tárgyi rendelet a helyi vállalkozókra tartalmaz jogot és kötelezettséget, un. „küls ” jogszabály,  amelyre
fokozottan igaz a Jat. 2. § (2) bekezdése szabálya, miszerint jogszabály a hatálybalépését megel  id re nem
állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem
nyilváníthat valamely magatartást jogellenesnek.
Nem sért jogot akkor a képvisel -testület, ha ezen rendelet hatályba léptetése (2011. január 21. napja) id belisége
kimondásakor a rendeletben foglaltak alkalmazására  korábbi id pontot (2011. január 1. napját) határozza meg, mivel
az pozitív, plusz jogot biztosító és nem jogot elvonó módosítást eredményez a jogszabály változásában érintettek körében,
mivel a Htv. 6. §-a érelmében a jogalkotó nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, de nem tiltja az adóalany
számára kedvez  jogalkotói döntés meghozatalát.
Egy id ben nem lehet ugyanazon tárgykörben több rendelet is hatályban, ezért a korábban tárgyban
alkotott rendelet hatályon kívül helyezésére a Jat. 10. §-ában foglaltak alkalmazásával az ipar zési adóról
szóló  32/2009. (XII. 18.) Ökt rendelete az új önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidej leg
hatályát veszti 2011. január 21. napján.
A tárgyi rendelet megalkotását fent írtak megvalósíthatósága érdekében készítettem el  és terjesztem be az
önkormányzat képvisel -testülete szervezeti és m ködési szabályzatában foglaltak szerint  az Ügyrendi
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Bizottság, Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével a képvisel -testület elé, a településen vállalkozói tevékenységet folytató adóalanyok
adózással összefügg  jogainak védelme céljáról.
A rendelet megalkotásának célja: az önkormányzat költségvetési bevételeinek kiegészítése a helyi ipar zési
adóból befolyt összeggel.
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