
Pusztaberki Község onkormányzat Képviselő-testÍiletének
8 l 201. 4 (XI.27 .) önkormányzati rendelete

A HBLYI auóxnól

Pusáaberki Község onkormanyzat Képviselő-testiilete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.$ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjrán, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjríban, továbbá a Magyarországhelyi önkormányzatairő| szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.$ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben e|járva, a
helyi adókró| az a|ábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1.$ Pusztaberki Község onkorm ányzat Képviselő-testtilete az önkorm ányzat
ílletékességi területén a magánszemélyek kommunális adóját, a telekadót és a
he|yiparfuési adót vezeti be.

Magánszemélyek kommunális adója

2.s Az adó mértéke adótárgyanként' illetőleg lakásbérleti jogonként 3.000.
FVév.

Telekadó

3.$ Az adó mértéke: 13.- Ftlmz lév.

4.$ Mentes a telekadó megfizetése alól a telek 2000.- m2-t meghaladó területe.

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

5.$ Az állandó jelleggel végzett iparazési tevékenység esetén az ado évi
mértéke az adőa|ap 2oÁ-a.

Zárő rendelkezések

6.$ (1) Ez árendelet20|5.január 1. napján IéphatáIyba.
(2) E rendelet hatáIyba|épésével egyidejűleg hatá|yát veszti a helyi

iparuzési adóról szóló, 912003 (XII.21.) amagánszemélyek kommunális adójáról
szoIő 5l2a10. (XI. 29.) önkormányzatí rendelet' és a telekadóról szóló 812003
(Xll.21.)önkormánrrzatirende1et. l , j ^'  
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Indokolás

Általános indokolás

Pusztaberki Község onkormrányzat Képviselő-testtilete 2OO4. évben fogadta el a helyi
ipanízési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szőIő alaprendeletet
(továbbiakban Rendelet). A jogalkotás szabályainak váLtozása miatt, a helyi rendeletek
magasabb rendű jogszabá|yt nem ismételhetnek, csak a helyi sajátosságok -szabáIyozását
tartalmazhatják. A korríbbi, adónemenkénti rendeleteket hatályon kívül kell helyezni. A szűk
köní helyi szabá|yozás miatt a helyi adókról egy rendelet megalkotása indokolt.

Részletes indokolás

1.$
A település önkormanyzata dönt a helyi adók, azon belül az adőnemek bevezetéséről. Az 1.$-
ban kerülnek felsorolásra községben bevezetett adó nome.

2-s.s
Azadő a|apját és mértékét tartaImazza adónemenként.

6.S
A hatályba lépésről és a korábbi rendeletek hatályon kívül helyezésérőI rendelkezik.

T ájékoztatás az előzetes hatásvizs gálat eredmónyóről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak

megfelelően

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény szabáIyozásai indokoljáka jogszabá|y
megalkotását.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásaÍ
A rendelet megalkotásrínak társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.

III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatássalnem jár.

Iv. A rendelet alkalmazásához sztikséges személyi, szervezeti,tárgyi és pénzügyÍ
feltételek
A személyi, szeru3zeti feltételek rendelkezésre állnak.

v. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz.

vI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Ellentmondás ahelyi jogalkotásrólszóló 2010. évi CXXX. törvénnyel.


