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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az idei esztendő kezdete nem hozott enyhülést az elmúlt év végi világméretű gazdasági
válság burjánzásában. Társadalmunk minden közössége igyekszik a legkisebb áldozatok árán
a válságot átvészelni. Ebben a helyzetben kíván az önkormányzat lehetőségeihez mérten
segítséget nyújtani Tapolca Város polgárai részére.
Most feltétlenül fontos, hogy a munkából élő embereknek és családtagjaiknak biztosítsuk a
megélhetését. Az emberek tartanak attól, hogy elveszítik a munkahelyüket és az ezzel
kapcsolatos félelmeik most erősebbek, mint valaha is voltak. A jelenlegi helyzetben
elsődleges feladatunk a munkahelyek megőrzése, a munkához juttatás és a
munkahelyteremtés.
A lakosság adóterhének csökkentése céljából javaslom a magánszemély kommunális
adójában az évi 12.000 forintos adó összegének csökkentését a II. félévre 2.000 forinttal,
szem előtt tartva az adófizetők teherviselő képességét és figyelembe véve az önkormányzati
gazdálkodás stabilitását.
Mindezek alapján előterjesztőként javaslom a rendelet módosítását.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
Magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet-tervezet
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényen (továbbiakban: Htv.) alapuló rendelettervezetünket ezen cél elérése érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján dolgoztuk ki.
A Htv. 6. § c) pontja alapján:” Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:
… a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa,…; az adó mértékét a
helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességéhez igazodóan megállapítsa…;…a mentességeket további
mentességekkel, illetőleg kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse…”
Tapolca Város Képviselő-testülete a 9/2004.(IV.20.) Kt. szám alatt rendeletet alkotott a helyi
adókról (továbbiakban: R.). A R. tartalmazza a helyi adókkal kapcsolatos szabályokat.
Javaslom az adócsökkentés érdekében a R. 11.§-t a (3) bekezdéssel kibővíteni, amely
tartalmazná a 2009. adóév II. félévére a 2.000 forintos adókedvezmény egyszeri, adóévre
vonatkozó bevezetését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adóról szóló 9/2004. (IV.20.) Kt.
rendelet módosítására kidolgozott rendelet
tervezetet elfogadja és .…../2009. (..…..) Kt.
rendeletei közé iktatja.

HATÁROZATI JAVASLAT
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a magánszemély kommunális adójában
várható adóbevétel kiesést Tapolca város 2009.
évi költségvetésével és a végrehajtásával
kapcsolatos
egyes
szabályokról
szóló
2/2009.(II.16.) Kt. rendeletének 24. Cím
Tartalékok előirányzat terhére biztosítja.
Tapolca, 2009. március 12.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2009. (..……) Kt. rendelete
a helyi adókról szóló 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról
(T E R V E Z E T)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi
adókról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 11. § kibővül a (3) bekezdéssel:
(3) 2009. adóévben 2.000 Ft adókedvezmény illeti meg az adózót - külön kérelem benyújtása
nélkül - a kivetett adóból. Kivételt képez az az adózó, aki mentességet élvez az adó
megfizetése alól. Az adókedvezményt 2009. II. félévi adóra lehet igénybe venni.
Záró rendelkezések
2. §
(1) E rendelet 2009. július 01-től lép hatályba. A R. 11. § (3) bekezdése 2010.01.01-én
hatályát veszti.
Jogharmonizációs záradék
3. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával egyetértésben, a
luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Európai
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Tapolca, 2009.

Sólyom Károly
alpolgármester

Dr. Imre László
jegyző

Kihirdetve: 2009.
Dr. Imre László
jegyző

4

