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A telekadóról szóló 21/2010.(XII.15.) rendelet módosításához 

                                                      Tisztelt Képviselő-testület!

                                                                         I.

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  észrevétellel  fordult 
önkormányzatunkhoz,  melyben  a  rendelet  négy  főbb  területével  kapcsolatban  az  okból  emelt 
kifogást, hogy az  abban foglalt rendelkezések, vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
vagy  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezéseit ismétlik meg, de 
azt  nem  pontosan,  szó  szerint  veszik  át,  illetve  olyan  egyéb  pontatlanságokat  tartalmaznak, 
melyek ebben a formában nem felelnek meg a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek, ezért 
jogszabálysértőek.
               
Az  észrevétel  szerint  amennyiben a  rendelet  átveszi  a  megasabb szintű  törvényi  szabályozás 
szövegét , úgy a normaszöveget szó szerint kell beidéznie, ellentétes esetben a helyi szabályozás 
ütközik a törvényi rendelkezésekkel.

                                                                          II.

Az észrevétel szerint rendeletünk 2010 évi megalkotásakor az akkor hatályban volt a jogalkotásról 
szóló  1987.  évi  XI.  törvény  alapján  nem  volt  jogszabálysértő  a  magasabb  szintű  jogszabály 
rendelkezéseinek  önkormányzati  rendeletben  való  megismétlése,  ellenben  a  2011  jauár  1-től 
hatályos új jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. törvény 3.§-a szerint a 2011 január 1-jét követően 
kihirdetett  rendeletek  vonatkozásában  már  nem ad  teret  a  párhuzamos  vagy több  szintű  jogi 
szabályozásra,  s  jogszabályban,  azaz  önkormányzati  rendeletben  sem ismételhető  meg olyan 
jogszabály rendelkezése, amellyel az az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes.

Ezen hivatkozás alapján a telekadóról szóló önkormányzati rendelet nem ismételheti meg a helyi 
adókról illetve az adózás rendjéról szóló törvényekben már egyszer lefektetett szabályokat.

                                                                           III.

Fentiek alapján önkormányzatunknak az észrevétel  alapján már nincs arra lehetősége,  hogy a 
kifogásolt  szabályokat  a  hivatkozott  törvényeknek  megfeleltetve  pontosítsa,  hanem  mindazon 
rendelkezéseit, melyeket a törvények már szabályoznak, hatályon kívül kell helyeznie.

Rendeletünk 1.§ (1)-(2)-(3) bekezdései az adóalanyok körére tartalmaznak szabályozást, melyek 
az 1990. évi C. törvényben megtalálhatók.

Rendeletünk  3.§  (1)-(2)-(3)  bekezdései  az  adóbevallás  benyújtására  vonatkozó  szabályokat 
tartalmaznak, melyek 2003. évi XCII. törvényben megtalálhatók

Rendeletünk 8. § (1)-(2) bekezdései az adó megfizetésére vonatkozó szabályokat tartalmaznak , 
melyek a 2003. évi XCII. törvényben megtalálhatók.

Rendeletünk 10.§ (1)-(2) bekezdései a fizetési könnyítésre vonatkozó szabályokat tartalmaznak, 
melyek a 2003. évi XCII. törvényben, valamint az illetékekről szóló XCIII törvényben megtalálhatók. 



                                                                        IV.

Mindezek alapján javaslom a hivatkozott  rendelkezések hatályon kívül  helyezését,  azzal,  hogy 
külön felhívom a figyelmet arra, hogy mindez nem érinti a rendelet az adó alapjára, mértékére , 
valamint az adómentességekre vonatkozó hatályos rendelkezéseit, sem annak lehetőségét, hogy 
ezeket a képviselő-testület a jegyző úr külön előterjesztésében foglaltak alapján módosítsa illetve 
kiegészítse. 
  
Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  a  rendelet  tervezetet  vitassa  meg  és  hozza  meg 
döntését!      

Pannonhalma, 2011. április 28.
                                             
                                               
                                                     Tisztelettel:
                                                                                     dr. Szabó György 
                                                                                             aljegyző             
               



T E R V E Z E T

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete …../2011.( V.....) 
rendelete az önkormányzat a telekadóról szóló 21/2010.(XII.15) rendeletének 

módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat Képpviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, valamint a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése alapján a telekadóról szóló 21/2010 
(XII.15) rendeletét ( atovábbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja

                                                               1.§

A R. 1.§ (3)-(4)-(5) bekezdése, 3.§ (1)-(2)-(3) bekezdése, 8.§ (1)-(2) bekezdése, 
valamint 10. § (1)-(2) bekezdése hatályát veszíti.

                                                               2.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2011 május 3.

Bagó Ferenc                           Kovács Szabolcs
                             polgármester                                    jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011 május......                   Kovács Szabolcs 
                                                                                      jegyző   


