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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. május 29-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati 
rendelet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról 
szóló 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
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        jegyzı  
        
 



Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. május 29-i ülésére 
 
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati 
rendelet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról 
szóló 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
Iktatószám: II/434/1/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (régi Áht.) 118.§-a írta elı, hogy 
az önkormányzatnak meg kell alkotni az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeit meghatározó rendeletét. Ennek a 
kötelezettségének tett eleget az önkormányzat a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendeletével. 

2012. január 1. napjával lépett hatályba az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (új Áht.), amely hatályon kívül helyezte a régi Áht.-t. Az új törvényi szabályozások 
olyan új és részletes elıírásokat fogalmaznak meg a költségvetési és zárszámadási rendeletek 
tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan, amely mellett már nincs az 
önkormányzatnak arra vonatkozóan se joga, se kötelezettsége, hogy saját rendeletben állapítsa 
meg ezeket a követelményeket.  
 
II. 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2006. márciusi ülésén tárgyalta a 
luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásával kapcsolatos 
napirendet. A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény tette kötelezıvé az akkori rendelet 
megalkotását.  

A fenti törvényt az Alkotmánybíróság 155/2008. (XII. 17.) AB határozatával, mely 
jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, továbbá mulasztásban 
megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványok tárgyában indult, a 
határozat kihirdetése napjával megsemmisítette. 
 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Nem mérhetı hatás. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei:  
Nem mérhetı hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Nem mérhetı hatás. 
 



4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A 155/2008. (XII.17.) AB határozat meghozatala, valamint az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény hatályba lépésének következtében szükséges a rendelet megalkotása.  
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A fenti feltételek biztosítottak.  
 
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselı-testület elé. 
 
 
Felsılajos, 2012. május 14. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 



Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 

követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet 
és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 

5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az 
önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelete. 

 
2. § 

 
(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 

luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 
5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelete. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı 

napon hatályát veszti. 
 
 

 Juhász Gyula Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. … 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı 
 
 


