Cserhitszentiv{n Ktizs6g 6 nkorm{nr.zata Polsirm cs te16nc k
6i2020. (xr. 05.) iinkorminvzati rendelete
A helyi ipariiz6si ad616l
KormriLny veszdlyhelyzet kihirdet6s6r6l sz,6l,6 418/2020. (XI. 03.) Korm. rendelet6nek 1. $iiban meghatrirozott vesz6lyhelyzetre tekintettel, az Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezdds a)
pontjdban meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6skcjrben, a katasztr6favddelemr<il 6s a hozzri
kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. dvi CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4)
bekezdds6ben kapott felhatalmaz6s alapjan, a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. tclrv6ny 1. $ (1)
bekezdds6ben kapott felhatalmaz6s alapjrin, valamint a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatai16l
sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezdds 13. pond6ban meghattuozott
feladatkcir6ben eljdrva - az Mritv. 9. $-6ban loglaltak megtartdsdval - CserhAtszentiviin K<izs6g
Onkorm6nyzata K6pvisel6- testiilet6nek rendeletalkotiisi feladat- ds hatriskdr6t gyakorolva a

A

kdvetkez6ket rendelem el:

l.
(I

$

) Az tilland6 jelleggel v6gzett ipaniz6si tev6kenys6g eset6n az ad6 mdrtdke az adlalap 2

%o-

II

(2) Az ideiglenes jelleggel vdgzetl iparizdsi tev6kenys6g eset6n az ad6 mdrtdke naptiiri
naponk6nt 5.000 Ft.

2.S
Ez a rendelet 2021. februrir 1 . napj6n ldp hat6lyba.
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Kihirdetdsi z6rad6k:

Ezt a rendeletet 2020. november 12. napj rin kihirdettem.
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EL6ZETES HATASVIZSGALAT

I. trirsadalmi hatrisai:
Az ad6bevdtelek ncive[6se r6v6n megn<lvekedett dnkorm6nyzati bevdtelek a telepiil6s tov6bbi
fejlesztdsdre adnak lehet6s6get.

II. gazdas{gi hat6sai:
Az ad6bev6telek niiveldse r6vdn megnrivekedett iinkormiinyzati bev6telek a telepiilds toviibbi
fejlesztdsdre adnak lehet6s6get.

III.

A

ktilts6gvet6si hat{sai:

a helyi

ipanizdsi ad6 bevezet6se tekintet6ben, cisszhangban a kormrinyzati
tdrekv6sekkel, lehet6v6 teszi a telepiildsk6p, az infrastruktfra fejlesztds6t. Kdltsdgvetdsi hat6sai
tervezet

hosszu t6von kedvez6en hatnak a telepill6s fejl6d6s6re.

IV. ktirnyezeti kiivetkezm6nyei:
Az ad6nem a telepiildsk6p 6s az infrastruktura fejl6d6s6t eredm6nyezheti.

V. eg6szs6gi ktivetkezm6nyei:

A tervezelnek egdszsdgi

hatdsa nincs.

VI. adminisztrativ terheket befolyrisoli hat6sai:
A rendeletnek az adminisztrativ terhekre nincs hat6sa.

VII. megalkotf

sf

nak sziiks6gess6ge:

A rendelet megalkot6sa nem kdtelez6.

WII. a jogalkotfs elmaradf s:inak vrirhat6 kiivetkezm6nyei:
Az dnkorm6nyzatok illami tdmogatiisi rendszer6nek sajdtoss6gai miatt, az ad6 m6rt6k6nek
viiltozatlanul hagyrisa esetdn 6ves 6llami tAmogat6saink 6vente cscikkenni fognak. Azon
viillalkozrisok, akiknek jelenleg nem rill drdek6ben megtelepedni telepiil6siinkdn ds
tevdkenysdgtik j6 rdsz6t egy6bk6nt itt tejtik ki, ad6juk nem marad helyben ds mris telepiil6sekre
fizetik be.

IX. alkalmaz{srihoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, t{rgyi
Jelenleg rendelkezdsre rillnak.

6s

p6nziigyi felt6telek:

Alta16nos indokol:is

A helyi ad6kr6l sz6l6 1990. dvi C. t6rv6ny (tovdbbiakban: Htv.) 1. $ (1) bekezddsen alapj dn a
telepiil6si dnkormiinyzat k6pviselotestiilete (a tov6bbiakban: <inkormiinyzat) rendelettel az
illet6kess6gi tertilet6n helyi ad6kat, valamint teleptildsi ad6t (a tovdbbiakban egyiitt: ad6t)
vezethet be. A Htv. 6.$ rendelkezdse alapjan az 0nkormdnyzat ad6meg6llapitrisi joga ana terjed
ki, hogy helyi ad6kat vagy azok valamelyikdt bevezesse, a miir bevezetett ad6t hatdlyon kiviil
helyezze, illetrileg m6dositsa. Cserhdtszenrivrfu Ktizsdg 6nkorm6nyzata a lehetsdges helyi ad6k
koztil a helyi ipaniz6si ad6t vezette be. Az cinkorm6nyzat ad6meg6llapit6si joga kiterjed arra,
hogy a helyi ad6 mdrt6k6t a helyi saj ritoss6gokhoz, az rinkormdnyzat gazdrilkod6si
kdvetelm6nyeih ez 6s az ad6atanyok teherviselo k6pess6geihez igazod6an - a tdrvdnyben
meghatarozott f'els6 (ad6maximum) hatArokra fi gyelemmel - meg6llapitsa, m6dositsa.

R6szletes indokokls

1.{-hoz
A helyi ipariiz6si ad6 m6rt6ke a rendeletben meghat5rozott mdrt6kben megrillapit6sra keriil.
2.8-hoz
Hatdlyba ldptet<i rendelkezest tartalmaz.
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