Jegyzőkönyv
K é s z ü l t:

Csömödér
Községi Önkormányzat Képviselőtestületé –
nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete
Csömödér

Jelen vannak:

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Zakó Jenő települési képviselő
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető
Meghívott:
Németh András Tibor Csömödéri Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

Napirend

előtt:

Becze József
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
3 fő jelen van.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Brenner Attila és Tomposné Gyuricza Judit
képviselőtestületi tagok munkahelyi elfoglaltság miatt vannak távol az ülésről.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
N a p i r e n d:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
3. Település fejlesztésével kapcsolatos döntések
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
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4. Egyebek
5. Szociális ügyek
Becze József polgármester Zakó Jenő települési képviselő személyében tett javaslatot a
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A 2013. november 1. napjától foglalkoztatott közmunkásaink december 2.
napjától már iskolába fognak járni.
A kisréten a fák kivágása megtörtént, a kitermelt mennyiséget szakemberrel felmérettük. A
kábeltelevízióban hirdetjük az értékesítését.
A közös hivatal mellett lévő fenyőfák is veszélyessé váltak, már több alkalommal is
felvetődött a kivágásuk. A kivágására árajánlatot kértünk, 120.000,- Ft-ot reálisnak tartom.
Az iskola épületéhez sikerült elrendezni a szolgáltatóval a csökkentett gázellátást. Ezzel azt
tudjuk elérni, hogy kevesebb lesz a havi átalányunk. Ehhez viszont az óvodához vezető
rendszert is át kell szerelni. Az óvodában szünetet kell elrendelnünk, vagy a szerelést úgy
szervezni, hogy téli szünetben legyen meg a munka.
Ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselőtestület tagjait.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 3 „igen” szavazattal az alábbi rendelet alkotta:
CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
16/2013.(XII. 28.) önkormányzati
rendelete
az idegenforgalmi adóról
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz)

-
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3. Település fejlesztésével kapcsolatos döntések
Előadó: Becze József polgármester

-

Becze József: A képviselőtestület tagjai előtt ismeretes, hogy az önkormányzat kizárásra
került az MVH-LEADER pályázatok köréből. Ezért a településen működő civil szervezetek
pályáztak a falu fejlesztése érdekében a következő célokra: temető, kultúrház felújítása,
pihenőpark kialakítása az un. kisréten.
Sajnos, az MVH pályázatok utófinanszírozottak, ezért az önkormányzatnak anyagiak
vonatkozásában segítséget kell nyújtani a civil szervezeteknek, ahhoz, hogy a támogatást le
tudják hívni, a pályázati célokat meg tudják valósítani. A pályázati céllal érintett valamennyi
ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a pályázatok beadásakor hozzájáruló nyilatkozatot
tettünk. A falu fejlődése közös célunk, szerencse, hogy a településen vannak civil szervezetek,
akiken keresztül a pályázati célok megvalósíthatók lesznek. Ezért úgy gondolom, hogy
mindenképp a civil szervezetek segítségére kell lennünk, annál is inkább, mivel a temető
felújítsa már befejeződött.
Kérem, hogy a képviselőtestület a szükséges döntéseket hozza meg az alábbiak szerint:
A temető felújítási munkálatai a Csömödér Községért Közalapítvánnyal kötött vállalkozási
szerződés alapján megtörténtek. Amint már mondtam, a pályázat utófinanszírozású, ezért az
alapítványnak meg kell előlegeznie a beruházás költségét ahhoz, hogy a pályázott összeghez
hozzájusson. Sajnos, az alapítvány senkitől nem kap kölcsönt, ezért az önkormányzatnak kell
mögé állnia, a kölcsönt megigényelnie, s a kapott pénzeszközt az alapítvány részére átadni.
A kölcsön összege 8.450.000,- Ft kell, hogy legyen, tárgyalásaink alapján a VEREIN
Építőipari, Szolgáltató és Vendéglátó Kft-től (Lenti) ezt biztosítja is részünkre, 2014. június
30-ig kell részére visszafizetnünk. A pályázati támogatás 100 %-os, amint megérkezik a pénz,
vissza is tudjuk adni.
Kérem, hogy a képviselőtestület hozzon döntést a kölcsön igényléséről, illetőleg a pénzösszeg
alapítvány részére történő átadásáról.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „igen”
szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
102/2013.(XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
európai uniós pályázata megvalósításához a
VEREIN Építőipari, Szolgáltató és Vendéglátó Kft-től (Lenti)
8.450.000,- Ft összegű kölcsönt igényel.
A kölcsönt az önkormányzat 2014. június 30. napjáig visszafizeti
a Kft. részére.
A kölcsönadó részéről kedvező válasz esetén a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Becze József polgármester
-
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103/2013.(XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település
fejlődését szolgáló, a Csömödér Községért Közalapítvány
közreműködésével létrejött európai uniós pályázat megvalósításához
az alapítvány részére 8.450.000,- Ft összegű támogatást nyújt.

A pályázathoz kapcsolódó MVH támogatás megérkezésekor az
alapítvány köteles a támogatás összegét az önkormányzat részére
visszaadni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Becze József polgármester

Becze József: A Csömödér Községi Tűzoltó Egyesület pályázatot nyújtott be kiadvány
megjelentetésére, valamint közösségi pihenőhely kialakítására. A kötelezettségvállalás teljes
összege 17.108.053,- Ft, a nettó kiadásra jutó támogatási összeg 13.470.908,- Ft. Ahhoz, hogy
a beruházást meg tudja valósítani, illetőleg az utófinanszírozás következtében pénzügyileg
rendezni tudja, az OTP Bank Nyrt-től támogatást megelőlegező hitelt kell felvennie.
A hitel visszafizetésének biztosítéka az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
által megítélt támogatás. A hitel felvételéhez az önkormányzatnak partnerséget kell vállalnia
az egyesülettel.
A pénzintézet elkészítette azon okmányok listáját, illetőleg a képviselőtestület által
meghozandó határozat mintáját.
Kérem, hogy ezek ismertetése után a képviselőtestület hozza meg döntését.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2013.(XI.26.) számú határozat

1./
Csömödér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
tudomásul veszi, hogy a Községi Tűzoltó Egyesület (közalapítvány,
egyesület) hitelt kíván felvenni az OTP Bank Nyrt-től a vidéki örökség
megőrzése
című fejlesztésre elnyert 17.108.053,-Ft összegű,
209/2017/6/4/2012 azonosító számú LEADER támogatás részbeni
megelőlegezésére.
A támogatás megelőlegező hitel visszafizetésének biztosítéka a MVH
Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága által a vidéki örökség megőrzése című
fejlesztésre elnyert
-
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17.108.053,- Ft összegű,
209/2017/6/4/2012 azonosító számú
LEADER támogatás még ki nem utalt részének OTP Bank Nyrt-re
történő engedményezése.
A támogatás megelőlegező hitel járulékainak megfizetésére Csömödér
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felajánlja helyi adók és
a gépjárműadó helyben maradó részének engedményezését.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés
időtartama alatt a hitel járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és

tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
2./ Az Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazást ad a
polgármesternek, hogy a határozatban szereplő feltételekkel az
engedményezési szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP
Bank Nyrt-vel megkösse.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
azonnal

4. Egyebek
a.) Művelődési ház takarítása
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A művelődési ház takarítását, felügyeletét, valamint az árusoknak megfelelő
időpontban való nyitva tartását meg kell oldanunk továbbra is. Aki ezt a feladatot eddig
ellátta, teljes munkaidőben az Idősek Otthonánál lett foglalkoztatva.
Javaslom, hogy 10.000.- Ft /hó megbízási díj kerüljön megállapításra Tompos Sándorné
részére, aki a feladatot ellátja 2014. január 1. napjától.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2013. (XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a tulajdonát
képező kultúrház épületének takarításával megbízza Tompos Sándorné
Csömödér, Petőfi út 6. szám alatti lakost 10.000,- Ft/hó összegért
2014. január 1. napjától.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a számfejtésről, illetve az ehhez
szükséges dokumentumok elkészítéséről gondoskodjék.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
folyamatos
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b.) Polgármester juttatása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az 1994. évi LXIV. tv. lehetőséget biztosít arra, hogy a
képviselőtestület határozatot hozzon arra vonatkozóan, hogy a polgármester részére juttatást
állapítson meg. A juttatás a meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján
történik. Eddig a képviselőtestület ilyen irányú napirendet nem kezdeményezett, annak
ellenére, hogy a fedezet az éves költségvetésben biztosított.
Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakat figyelembe véve mondják el
véleményeiket, illetve javaslataikat.
Hozzászólások:

Csondor Edit: A polgármester egész éves munkáját értékelve javaslom, hogy részére egy havi
tiszteletdíjának megfelelő összeg kerüljön kifizetésre.
Zakó Jenő: Az előttem elhangzott javaslattal egyetértek, a juttatás kerüljön kifizetésre.
Becze József

polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett.

Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 2
„igen” szavazattal és 1 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatokat hozta:

106/2013.(XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Becze József polgármestert a szavazásból nem zárja ki.

107/2013.(XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a polgármester részére 2013. évben végzett munkája
elismeréseként egy havi tiszteletdíjának megfelelő
összegű juttatást állapít meg.
A juttatás összege: 160.000,-Ft.
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a juttatás
kifizetéséről gondoskodjék.
Felelős:
Határidő:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
2013. december 31.
-
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c.) Alpolgármester részére juttatás
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: Az év végéhez közeledve az alpolgármester egész évben végzett munkáját
eredményesnek értékelem. Részére bruttó 25.000,-Ft összegű juttatást javaslok kifizetésre.
Kérem a jelenlévőket mondják el javaslataikat, illetve véleményeiket az elhangzottakkal
kapcsolatban.
H o z z á s z ól á s :
Zakó Jenő: Az előterjesztéssel egyetértek.
Csondor Edit alpolgármester jelezte, hogy az ügyben személyes érintett.
Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 2 „ igen” és 1 „tartózkodás„ mellett
az alábbi határozatokat hozta:

108/2013. (XI.26.)számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Csondor Edit alpolgármestert a szavazásból nem zárja ki.
109/2013.(XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
az alpolgármester részére 2013. évben végzett munkája
elismeréseként bruttó 25.000,- Ft összegű juttatást állapít meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a juttatás
kifizetéséről gondoskodjék.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2013. december 31.

d.) Képviselőtestületi tagok jutalma
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A képviselőtestületi tagok egész éves munkáját aktívnak értékelem, és ennek
eredményeként bruttó 15.000,- Ft összegű egyszeri juttatást javaslok részükre kifizetni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
-
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110/2013.(XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a képviselőtestületi tagok részére 2013. évben végzett munkájuk
elismeréseként bruttó 15.000,- Ft összegű juttatást állapít meg.
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a juttatás
kifizetéséről gondoskodjék.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2013. december 31.

e.) Tűzifa értékesítése
Előadó: Becze József polgármester

Becze József: Az önkormányzat tulajdonát képező 386 hrsz-ú „Közpark” területen lévő fák
kezdtek elszáradni. Szakemberrel megnézettük, és javaslata alapján kivágásra kerültek a
beteg fák. A tűzifaként hasznosítható részét kiszedtük, a többi elégetésre került.
Javaslom, hogy a hasznos részt értékesítsük10.000,- Ft/m3 árért.
Az elhangzott előterjesztéssel kapcsoltban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3
„igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

111/2013.(XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a tulajdonát képező 386 hrsz-ú „közpark” területről
kitermelt fát 10.000,- Ft/m3 áron értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés lebonyolításával.
Felelős: Becze József polgármester
Határidő: 2013. december 31.

f.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: Az elmúlt évekhez hasonlóan idei évben is meg kell tartanunk a községben a
közmeghallgatást. Javaslom, hogy 2013. december 11. napján legyen 16,30 órakor. Helyszíne
pedig a kultúrház.

-
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Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 3 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2013.(XI.26.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a 2013. évi közmeghallgatásának időpontját
2013. december 11. napjára tűzi ki.
Felhívja polgármester figyelmét, hogy szükséges intézkedést
tegye meg.
Felelős:
Becze József polgármester
Határidő: 2013. december 11.
g.) Polgármester tájékoztatója
Előadó: Becze József polgármester

Becze József: A könyvtári feladatok ellátásával megbízott személy bejelentette, hogy 2013.
november 30. napjáig vállalja a könyvtárosi megbízást. A decemberi hónapban az
alpolgármester asszony látja el a feladatot. Az önkormányzatnak a következő évben meg kell
oldani ezt a helyzetet. Javaslom, hogy tegyünk közzé egy hirdetést, és akkor a jelentkezők
közül ki tudjuk választani a megfelelő személyt.
Az orvosi rendelőben egyenlőre el lett halasztva a nyílászárók cseréje. Ennek az az oka,
hogy a következők évben megpróbáljuk pályázat útján megoldani a felújítást.
Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően a Becze József
polgármester bejelentette, hogy szociális ügy
tárgyalása valamint a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat elbírálása
következik.
A képviselőtestület elrendelte a zárt ülést.

k.m.f.

Becze József
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
Zakó Jenő
jegyzőkönyv hitelesítő
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról

Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és
a 6. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Htv-ben meghatározott adóalanyokra terjed ki.
2. § Az adókötelezettségre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.
3. § Az adómentességre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.
4. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
5. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

6. § Az adó beszedésére vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.
7. § A beszedett idegenforgalmi adó bejelentésére, bevallására, megfizetésére
vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza.

2. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Becze József
polgármester

A kihirdetés napja: 2013. november 28.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

JELENLÉTI ÍV
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013.

hó

napján

órakor

tartandó nyilvános ülésére
Név

Aláírás :

Becze József

polgármester

………………………..

Csondor Edit

alpolgármester

…………………………

Brenner Attila

képviselő

…………………………

Tomposné Gyuricza Judit képviselő

…………………………

Zakó Jenő

…………………………

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

…………………………

Jegyző megbízásából
………………………… jegyzőkönyvvezető

…………………………

Meghívottak:
Németh András Tibor Roma Nemz. elnök

……………………………….

…………………………

……………………………….

…………………………

………………………………..

A nyilvános ülésen részt vett ……. fő érdeklődő állampolgár.

Csömödér község
Polgármestere
MEGHÍVÓ
…….………………………….
………………………………………

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését 2013.
november 26-án (kedd ) 8,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri dolgozószoba
Csömödér

N a p i r e n d:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
2.Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

3. Egyebek
4. Szociális ügy
C s ö m ö d é r, 2013. november 21.

Tisztelettel:
Becze József sk.
Polgármester

Előterjesztés és indokolás
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 26-án tartandó
ülésére
Tárgy: Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Tisztelt Képviselőtestület!
A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való
gyakorlása mellett – a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi
sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok
önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a
helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi
szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.
Most egy új adónem – idegenforgalmi adó – bevezetésére teszünk javaslatot. Ez azokon a
településeken, ahol jelentősnek mondható a turizmus, már évek óta élő és működő adózási
forma. Ezt a szállásadón keresztül az itt vendégéjszakát töltők fizetik meg.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ban megfogalmazott azon rendelkezést,
mely szerint a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, azaz sem szó
szerint, sem tartalmilag nem vehető át olyan rendelkezés, melyet valamely magasabb szintű
jogszabály már tartalmaz.
Kérem, hogy a tervezetet megvitatni, majd a helyi idegenforgalmi adóról szóló rendeletüket
megalkotni szíveskedjenek.
Részletes indoklás a rendelethez:
1.§ A rendelet hatályát szabályozza, az 1990. évi C. törvényre (Htv.) való hivatkozással.
2.§ Az adókötelezettségre vonatkozó szabályozás, a Htv-re való hivatkozással.
3.§ Az adómentességre vonatkozó szabályozás, a Htv-re való hivatkozással.
4.§ A Htv. két lehetőséget biztosít az adó alapjának meghatározására. Az egyik a megkezdett
vendégéjszaka, a másik a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, vagy a szállásért
bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték. A tervezet az első megfogalmazást tartalmazza. Ez
azt jelenti, hogy minden megkezdett vendégéjszaka után meg kell fizetni az adót.
5.§ Az adó mértéke meghatározható tételesen, illetve a szállásdíj %-ában is. A tervezet a
tételes adómértékre tesz javaslatot.
6.§ Az adó beszedésére vonatkozó szabályozás, a Htv-re való hivatkozással.
7.§ A beszedett adó bejelentésére, bevallására, megfizetésére vonatkozó szabályok
meghatározása, a Htv-re való hivatkozással.
8.§ Az adót megállapító rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak kell
eltelnie. Ezen rendeletünket így legkésőbb december 1-jén ki kell majd hirdetni, hogy 2014.
január 1-jén hatályba léphessen.
Csömödér, 2013. november 20.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat Csömödér Község Önkormányzata idegenforgalmi
adóról szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E
feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi
az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A település gazdasági
önállósulásának egyik eszköze a helyi adóztatás rendszere. Ez a települési önkormányzat
számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a
helyi adópolitika kialakítására.
Költségvetési hatás:
Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így kiadási oldalon jelentős költségvetési
hatása nincs. A bevételi oldalon az önkormányzati bevételek emelkedését vonja maga után.
Környezeti, egészségi következmények:
Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza, további
munkaterhet ró a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal adóügyekkel foglalkozó
köztisztviselőjére.
Egyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: önkormányzati
bevétel-csökkenés.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2013. november 20.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

TERVEZET
Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról

Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és
a 6. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Htv-ben meghatározott adóalanyokra terjed ki.
2. § Az adókötelezettségre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.
3. § Az adómentességre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.
4. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
5. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
6. § Az adó beszedésére vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.
7. § A beszedett idegenforgalmi adó bejelentésére, bevallására, megfizetésére
vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza.

2. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
A kihirdetés napja: 2013. november 28.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Becze József
polgármester

