
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2017./X…../ 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

a helyi adókról szóló 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló               
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket         
rendeli el: 

1. § 

A helyi adókról szóló 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
a következő alcímmel egészül ki: 

„Átmeneti rendelkezések 
10. § Az e rendeletben foglaltakat akként kell alkalmazni, hogy az építményadót, kommunális 
adót, telekadót a 2015. december 31-éig jogerőssé vált, építményadó-, kommunális adó-, 
telekadó-fizetési kötelezettségről szóló határozat alapján kell megfizetni mindaddig, míg az 
önkormányzati adóhatóság a 2015. december 31-ét követően jogerőssé – 2017. december 31-ét 
követően véglegessé – vált adófizetési kötelezettségről új határozatot nem közöl.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Balatonújlak, 2017. október …. 

Tüske Gáborné        Nagy Gáborné 
polgármester              jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. október …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Ügyiratszám: 2014/1/2017.     5. számú előterjesztés    
 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi adókról szóló 

15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2017.(X….) önkormányzati rendelet indokolása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Somogy megyei Kormányhivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Hatósági 
Ellenőrzési Terve alapján, ellenőrzést folytatott le hivatalunknál, az önkormányzati adóhatóság  
által az adótartozás behajtása érdekében indított eljárásokban foganatosított végrehajtási 
cselekmények, végrehajtói intézkedések, hozott döntések jogszabályoknak való 
megfelelőségének vizsgálata tárgyában. Az ellenőrzött időszak 2016. január 1. és 2017. március 
30. volt. 
A kormányhivatal megállapítása többek között az volt, hogy az adóévben fizetési 
kötelezettséget a hatályos rendelkezések szerint kell megállapítani, vagyis a korábban hatályon 
kívül helyezett helyi rendelet alapján későbbi évekre fizetési kötelezettséget előírni nem lehet. 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 26-i ülésén alkotta 
meg a helyi adókról szóló 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendeletét, 2016. január 1. napjával 
való hatályba lépéssel, s egyúttal a helyi adókról szóló korábbi, 8/2014.(VII.25.) önkormányzati 
rendeletét hatályon kívül helyezte. Mindez az jelenti, hogy 2016. január 1. napját követően az 
új, hatályos önkormányzati rendelet alapján adófizetési kötelezettséget valamennyi adóalany 
vonatkozásában újra határozattal meg kellett volna állapítani és közölni. 
 
A fenti rendeletmódosítás 1. §-a adózóbarát, adóhatósági adminisztrációt kiváltó, innovatív, 
remélhetőleg a Kormányhivatal számára is elfogadható jogi megoldás. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására.  
 
Kéthely, 2017. október 12. 
 

Nagy Gáborné 
jegyző 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 
módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti és 
egészségi 
következmények

Adminisztratív  
terheket befolyásoló 
hatás: 

Egyéb 
hatás: 

A rendelet-tervezet adózóbarát, adóhatósági adminisztrációt 
kiváltó, innovatív jogi megoldás. 

A rendeletmódosításnak nincs 
költségvetési hatása.  

Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Képviselő-testületnek az önkormányzati helyi adó rendelet megalkotása nem kötelező, helyi adók 
bevezetése lehetőség, a települési önkormányzat döntésének függvénye. A jogalkotás elmaradása jelentős adminisztrációs terhet róna az 
adóhatóságra. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A tervezet elfogadásának elmaradása következménnyel nem jár. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


