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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2015. december 21. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos 

helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Jelen vannak:   Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)   

 

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő jelen van, továbbá azt, hogy a kiküldött 

napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. (2. sz. 

melléklet) 

Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2015. (XII. 21.) Kt. 

Határozata  

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet 

fogadta el: 

 

1./ A helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő 

szöveggel történő hatályba lépéséről 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

- A helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő 

szöveggel történő hatályba lépéséről (3. sz. melléklet) 

 

 

Lőrincz György: Jánossomorja Város Önkormányzata 2015. november 25-én fogadta el a helyi 

adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendeletét, mely 2016. január 1-jén lép hatályba. 2015. 

november 30-án délután elektronikus levél formájában a Magyar Államkincstár a 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda tájékoztatóját juttatta el a hivatalhoz.  
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Azon települési önkormányzatoknak, amelyek hatályos adórendeletükben meghatározott, a 

Htv. 39/C. §-ának (1) – (3) bekezdései szerint korábban adómentességet, adókedvezményt 

állapítottak meg és azt a továbbiakban is működtetni, vagy új – csekély összegű támogatásnak 

minősülő – mentességet, kedvezményt tartalmazó adórendeletet kívánnak hatályba léptetni, a 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet értelmében az adórendelet vagy rendelet-módosítás 

tervezetét – annak elfogadás előtt – meg kell küldeniük a Miniszterelnökség Támogatásokat 

Vizsgáló Iroda részére elektronikus úton. 

A TVI a támogatási tervezetet kizárólag európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatási szempontból vizsgálja.  

Ennek megfelelően az önkormányzati adórendelet tervezetnek a Htv. 39/C.§ (4) szerinti 

háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtott adómentesség, adókedvezmény tekintetében 

meg kell felelnie az összeegyeztethetőségi jogalapként megjelölt 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet alábbi szabályainak. Értelemszerűen, amennyiben az önkormányzat csak az egyik 

jogcímet vezeti be, a megfelelés csak annak tekintetében biztosítandó.  

A rendeletnek tartalmaznia kell, hogy a jogcímek alapján nyújtott kedvezmény 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül, megadva a 

1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetésének adatait.  

A rendelkezések önkormányzati adórendeletben történő rögzítésének hiányában a TVI-nek nem 

áll módjában a támogatási tervezetet jóváhagyni. A TVI jóváhagyása nélkül a rendelet nem 

léphet hatályba.  

Ha a TVI megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet (jelen esetben a települési 

önkormányzat Htv. 39/C. § (1) – (4) bekezdései szerinti adóelőnyt biztosító rendelet-tervezete) 

megfelel a 1407/2013/EU bizottsági rendelet feltételeinek, állásfoglalást ad ki.  

Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a TVI-nek a hivatkozott 

kormányrendelet 11. §-ának (1) bekezdése szerinti állásfoglalása kiadását követően lehet a 

képviselő-testület elé bocsátani.  

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a tájékoztatás előtt már megtárgyalta és elfogadta az 

adórendeletet, egy újabb rendeletet kell alkotnia, hogy a már elfogadott, de még hatályba nem 

lépett rendelet eltérő szöveggel, a tájékoztatóban előírt rendelkezésekkel lép hatályba. 

Kérte a képviselő-testületi tagok hozzászólásait, kérdéseit. 

 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a 24/2015. (XI. 25.) rendelet eltérő szöveggel történő 

hatályba lépéséről szóló rendelet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 28/2015. (XII. 21.) 

rendeletét, mely a helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendelet eltérő szöveggel történő 

hatályba lépéséről szól a 4. sz. melléklet szerint.  
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Lőrincz György: Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 

befejezte. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Lőrincz György       dr. Péntek Tímea 

   polgármester              jegyző 


