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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 

december 9-én tartandó nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi 
adókról szóló  14/2004.(XII.15.) rendelete módosítására  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
14/2004.(XII.15.) rendelete legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban többek között a 
magánszemélyek kommunális adója tekintetében is emelkedett az adómaximum, mint azt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelmi és Forgalmi Adók Főosztálya által kiadott 
tájékoztató  tartalmazza. E szerint többek között a magánszemélyek kommunális adójára 
vonatkozó maximum mérték 2011. év vonatkozásában 17.245,7.-Ft/adótárgy. 
Ismeretes az is, hogy az önkormányzat 2011-ben várható kiadásai növekedni fognak. 
Fentiekre tekintettel megfontolás tárgyát képezheti az, hogy az Önkormányzat saját 
bevételeinek legalább szinten tartása és a már ismert fejlesztési célú kiadásai részbeni 
fedezetének biztosítása érdekében 2011. január 1-től kerüljön sor a kommunális adó 
mértékének tervezet szerinti emelésére. Ez az adómérték emelés nem éri el az infláció 
mértékében időközben  bekövetkezett emelkedést.  
Fentiekre figyelemmel elkészült a mellékelt rendelet-tervezet, mely javasolja e 
vonatkozásban módosítani a helyi adókról szóló 14/2004.(XII.15.) rendeletünknek a 
lakossági kommunális adó mértékéről rendelkező 4. §-át.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a mellékelt rendelet-
tervezet megvitatására és a rendelet megalkotására. 

 
Sümegprága, 2010. december 3.  

 
 
                                                                    Csőbör Károly 

                                                                            polgármester 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

../2010. (…...)  önkormányzati rendelete 
 

a helyi adókról szóló  14/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

(t e r v e z e t) 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A § (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

 
 

1. § A helyi adókról szóló 14/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet  4. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„4. § Az adó évi mértéke: 
 
a) belterületen lévő építmény és telek után:   17.200,- Ft 
b) külterületen lévő építmény után:      6.000,- Ft 
c) lakásbérleti jogonként:     17.200,- Ft.” 
 
 
2. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
 

                          Csőbör Károly                                      Vincze József Ágostonné dr. 
                           polgármester                                                     körjegyző 

 
 

 
 

Kihirdetve:   2010. december  ..-én. 
 
 
Sümegprága, 2010. december  
 
 
 
                                                                 Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                körjegyző 


