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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s
a helyi ipar zési adóról szóló rendelet-tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által  a helyi ipa zési adóról szóló 2/2011. (I.
20.) Ökt rendelete, annak megalkotása óta eltelt id  alatt kiadott önkormányzati rendeletben foglaltaknak
jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért szükségszer  annak felülvizsgálata, amelyet a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az
önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír el  a jogszabály el készítésére kötelezett jegyz
számára.
Megváltozik a rendelet bevezet  része a tárgyi rendelet-tervezet benyújtására szolgáló el terjesztésben már jelzett
SZMSZ változása miatt,  ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésre tekintettel egy teljesen új rendelet
alkotása elkerülhetetlen.

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s
a Bevezet  részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az
önkormányzati rendelet megalkotására (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében,  a 6. §-
ban és a 43. § (3) bekezdésében) másrészt a jogalkotás módját (jelen esetben törvényen, - a Htv.- alapuló
felhatalmazáson túl a szaktörvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §
(1) bekezdésén írtakat alkalmazva) származékos jogalkotói jogkör feltüntetését, az önkormányzat feladatát
meghatározó feladatköröket (az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja,  az  Ötv.  82.  §  (1)  bekezdés  a)
pontja, a Htv. 5. § c) pontja szerint) az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében  és a z 58. § (1) bekezdésében
írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzített feladatkörében
eljárni jogosított Bizottságok véleményének kikérését foglalja magába.

1. - 2.– 3. §-hoz

A Htv. 6. §-a a képvisel -testület hatáskörébe utalja - önkormányzati rendeletbe foglaltan - a  helyi adók
körébe sorolt adók bevezetésének jogát, a már bevezetett adó hatályon kívül helyezését, módosítását (szigorú eljárási
szabályozás mellett) az adó mértékének megállapítása jogát, mentességek, kedvezmények megadása jogosítványát,  a
Htv. 7. §-ában rögzített korlátozások figyelembevételével.
Tekintettel arra, hogy ezen adónem hatálya alá a Htv. 35. §-a értelmében olyan állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység tartozik, amely nyereség, ill. jövedelemszerzésre irányul, a Htv. 39. §-a szerinti adóalap
után fizetend a 2 %-os adó mértéke szerinti adó összege fizetésére köteles.  Ennek  indokoltságát ezen
rendelethez csatolt el zetes hatástanulmány tartalmazza
Ezen adónemet a képvisel -testület a közigazgatási területén belül a vállalkozók nyereséges, ill. jövedelmez
tevékenységéb l ered  bevétele terhére vezette be, amely alól önkormányzati költségvetési megfontolásokból
mentességet nem biztosít.

4. §-hoz

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése
id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel
az érintett vállalkozók számára, a rendelet-tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben
való közzétételével biztosított volt, az iránt érdekl dés nem mutatkozott, így ezért a javasolt id pontja:
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2011. október 1. napja. A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhet , a községi
könyvtárban és a hivatalban megtekinthet , a település lakossága a helyi havonta megjelen  lapba a Csanyi
Hírmondóban kap jegyz i tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l.  A rendelet  hatályon kívül helyez
rendelkezése a jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy
tartalmazza a tárgykörben hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezend  jogszabályra
való merev hivatkozást, annak id pontjára való utalás nélkül, a rendelet  (2) bekezdésében írt formátumban.

C s a n y t e l e k, 2011. szeptember 20.
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