
 
 
 

 
 
 
                  Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől 

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 
 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek.hu 

2737-3/2012. 
 

Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
Az építményadóról szóló rendelet-tervezethez 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által  az építményadóról szóló 29/2007. (XI. 
29.) Ökt rendelete, annak megalkotása óta eltelt idő alatt kiadott központi jogszabályokban foglaltaknak 
jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért szükségszerű 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 elő a jogszabály előkészítésére kötelezett jegyző 
számára.  
Megváltozik a rendelet bevezető része,  ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésre tekintettel egy teljesen új 
rendelet alkotása elkerülhetetlen.  
A helyi adó eljárások során többnyire az Art. rendelkezéseit és az ott nem szabályozott kérdéskörben a  
közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.) 
szabályozott eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni, ezért a rendeletben szabályozott eljárási rendelkezéseket is 
felül kellett vizsgálni és törölni az önkormányzat rendeletéből. 
A rendelethez csatolt formanyomtatvány aktualizálása  indokolt, amely nem része a rendeletnek, de 
függelékként csatolandó, mint a bevallás kötelező elem. 
    
   

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

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-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, 5. § a) 
pontjában, a 6. §-ban és a 43. § (3) bekezdésében) másrészt a jogalkotás módját (jelen esetben törvényen, - a 
Htv.- alapuló felhatalmazáson túl az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában származékos jogalkotói 
jogkör feltüntetését, az önkormányzat feladatát meghatározó feladatköröket, a Magyarország helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint, az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében  
és a z 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok véleményének kikérését foglalja magába. 
 

1. - 2.– 3. §-hoz 
 
A Htv. 5. § a) pontja és a 6. §-a a képviselő-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 
A Htv. 7. §-ában rögzített korlátozások figyelembevételével. 
Tekintettel arra, hogy ezen adónem a Htv. 11. §-a értelmében a lakás és nem lakás célját szolgáló épület, 
épületrész (építmény) után  az építmény tulajdonosa (mint az adó alanya által), az építmény valamennyi helyiségére (mint az 
adó tárgyára) kiterjedően, annak rendeltetésétől, használatától függetlenül, m2-ben (az adó alapjaként) számított   hasznos 
alapterület után  fizetendő az adó mértéke szerinti adó összege.  A Htv. 15. § a)-b) pontjában rögzített 
választási lehetőség közül a már jól bevált, az adóalanyok által elfogadott egységként a m2-ben való 

  



számítás alapján  az adó éves mértéke 100 forint.  Ennek összegszerűsége indokoltságát ezen 
rendelethez csatolt előzetes hatásvizsgálata tartalmazza. 
Ezen adónemet a képviselő-testület a közigazgatási területén belül gazdasági haszonszerzés céljából, vállalkozói 
tevékenységet üzletszerűen folytató  építményre  vezette be, amely alól így mentes minden olyan építmény, 
amely nem vállalkozás célját szolgálja.   
 

4. §-hoz 
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját. A rendelet tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel az érintett vállalkozók számára, a 
rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével biztosított volt, 
az iránt érdeklődés nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2013. január 1. napja. A rendelet az 
önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapba a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről.  A rendelet  hatályon kívül helyező rendelkezése a 
jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza a 
tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra való merev 
hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül, a rendelet  (2) bekezdésében írt formátumban. Az 
építményadó bevallásához  szükséges formanyomtatványok tartalma minimális mértékben változik, de 
továbbra is függelék marad, amely nem része a rendeletnek, csatolása megtörténik.  
 
C s a n y t e l e k, 2012. november 23. 
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