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Minısített többség!
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 2012. április 5-ei ülésén
fogadta el az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) önkormányzati rendeletet, mely 2012.
április 12-én került kihirdetésre.
A rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdése akként rendelkezik:
„(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhetı el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkezı
szerv jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett
jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtıl eltérı szöveggel lép hatályba, vagy a
kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép
hatályba.”
A hivatkozott rendelkezéssel összhangban javaslatot teszek a kihirdetett szövegtıl eltérı
szöveggel történı hatályba léptetésre.
Mindezek alapján kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Szekszárd, 2012. május 30.
Horváth István
polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
…/2012. (….) rendelete
az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
eltérı szöveggel történı hatályba léptetésérıl
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1. pont 5) bekezdésének 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:
1.
§ (1) Az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a „100 forint/m2/év” szövegrész
helyett a „140 forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(2)
Az R. 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a „25.000 forint és a 250 m2 feletti rész
után 200 forint/m2/év ” szövegrész helyett a „35.000 forint és a 250 m2 feletti rész után 280
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(3)
Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja a „100 forint/m2/év” szövegrész helyett a „140
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(4)
Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja a „200 forint/m2/év” szövegrész helyett a „280
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(5)
Az R. 4. § (1) bekezdés d) pontja a „200 forint/m2/év” szövegrész helyett a „280
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(6) Az R. 4. § (1) bekezdés e) pontja a „pince építmény vonatkozásában az adóalap után 0
forint/m2/ év ” szövegrész helyett az „üzleti célt szolgáló pince építmény vonatkozásában az
adóalap után 140 forint/m2/ év” szöveggel lép hatályba.
(7) Az R. 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja a „0 forint/m2/év” szövegrész helyett a „100
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(8) Az R. 4. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja a „200 forint/m2/év” szövegrész helyett a
„10.000 forint és a 100 m2 feletti rész után 280 forint/m2/év ” szöveggel lép hatályba.
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(9) Az R. 4. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja a „80.000 forint és az 500 m2 feletti rész után
500 forint/m2/év ” szövegrész helyett a „122.000 forint és az 500 m2 feletti rész után 700
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(10) Az R. 4. § (1) bekezdés f) pont fd) alpontja a „330.000 forint és az 1000 m2 feletti rész
után 1000 forint/m2/év ” szövegrész helyett a „472.000 forint és az 1000 m2 feletti rész után
1.400 forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(11) Az R. 4. § (1) bekezdés f) pont fe) alpontja a „830.000 forint és az 1500 m2 feletti rész
után 1500 forint/m2/év ” szövegrész helyett az „1.172.000 forint és az 1500 m2 feletti rész
után 1.650 forint/m2/év ” szöveggel lép hatályba.
(12) Az R. 4. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja a „0 forint/m2/év” szövegrész helyett a „100
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(13) Az R. 4. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja az „1650 forint/m2/év” szövegrész helyett a
„12.000 forint és a 120 m2 feletti rész után 1.650 forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(14) Az R. 4. § (1) bekezdés i) pontja a „200 Ft/m2/év” szövegrész helyett a „280
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(15) Az R. 4. § (1) bekezdés j) pontja a „200 forint/m2/év” szövegrész helyett a „280
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.
(16) Az R. 4. § (1) bekezdés k) pontja a „200 forint/m2/év” szövegrész helyett a „280
forint/m2/év” szöveggel lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2012. május 31-én …. órakor lép hatályba, és hatálybalépését követı 10.
napon hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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