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Előterjesztés,
készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 8. napi rendkívüli testületi ülésére
1. napirendi pont: Döntés az Áfa hatálya alá való bejelentkezésről, helyi önkormányzati
rendeletekben meghatározott díjtételek módosítása az Áfa hatálya alá való bejelentkezés miatt
Az előterjesztést készítette
és törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyilvános ülésen.
Elfogadás módja: határozat: egyszerű szótöbbséggel.
Rendeletek: minősített szótöbbséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!
1. Ismert a képviselők előtt, hogy önkormányzatunk a kerékpárút beruházás megvalósítására pályázati
támogatást nyert, mely építési beruházás megvalósítására irányul. Az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint:
„142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:
…b) a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében,
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az
ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése,
átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi
eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és
írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;
c) a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz - ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági
engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz - munkaerő kölcsönzése, kirendelése,
személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet
szolgáltatásának igénybevétele esetében;…
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek
a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint
b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése
ne lenne követelhető.”
A jogszabály szerint tehát az Áfa-körbe való belépés azért vált szükségessé, mert az építési
beruházásaink fordított Áfa fizetési kötelezettséget jelentenek számunkra. Az Áfa törvény értelmében az
ügylet teljesítésének feltétele az, hogy mindkét érintett fél az Áfa hatálya alá tartozzon. A közbeszerzési
eljárásban pályázatot benyújtók mind az Áfa hatálya alá tartozó vállalkozások, ezért a jogszabály
értelmében kötelezettek vagyunk az Áfa hatálya alá bejelentkezni. A NAV felé a kérelmünket indokolt
haladéktalanul benyújtanunk.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot
fogadja el:
HATÁROZATI JAVASLAT
Döntés az Áfa hatálya alá való bejelentkezésről
Som Község Önkormányzati Képviselő-testülete akként határozott, hogy a
pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút beruházás megvalósítása
érdekében, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §
(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2019. január 10. napjával
kezdeményezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az Áfa hatálya alá való
bejelentkezést.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, a
dokumentációt aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lenkey Tibor polgármester
2. Az Áfa hatálya alá való tartozás több önkormányzati rendeletünket is érinti. Azokat a rendeleteket,
amelyek díjfizetési kötelezettséget írnak elő, felülvizsgáltuk, és módosításukat javasoljuk a jelen
előterjesztésben foglaltak szerint.
Az érintett rendeletek:

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
a közterület használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének
szabályozásáról

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján: az érintett
rendeletek vonatkozásában együttesen történik:
A rendeletalkotás indoka: jogszabályba foglalt kötelezettség alapján
A rendeletalkotás célja: Jogszabály szerinti működés
A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az
egyeztetési kötelezettség: Nem merül fel.
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Költségvetési bevételt eredményez
ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Közepes mértékűek
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendeletalkotás jogszabályi kötelezettségen alapszik
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A feltételek
rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi módosító rendelettervezeteket vitassa meg, majd a rendeleteket alkossa meg.
RENDELET-TERVEZET
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2018. (……..) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2013. (XI. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lenkey Tibor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző
1. melléklet a ……./2018. (……...) önkormányzati rendelethez
A temetkezési helyek megváltásának díjai

1. Koporsós sírhelyek díja 25 évre
1.1.
egyes sírhely
1.2.
kettes sírhely
1.3.
gyermek sírhely

2. Urnasírhelyek díja 10 évre
2.1.
urnafülke urnafalban
2.2.
urnasírhely
2.3.
urna elhelyezése sírboltban
(60 évre)

6.000,-Ft+Áfa
12.000,-Ft+Áfa
ingyenes.

8.000,-Ft+Áfa
6.000,-Ft+Áfa
5.000,-Ft+Áfa

3. Sírbolthely díja 60 évre
3.1.
3 személyes sírbolthely
3.2.
6 személyes sírbolthely
3.3.
9 személyes sírbolthely

30.000,-Ft+Áfa
40.000,-Ft+Áfa
50.000,-Ft+Áfa

4. Rátemetés díja

6.000,-Ft+Áfa

A megállapított díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni, aki nem somi lakos elhunytat a somi
köztemetőben kíván eltemetni.
2. melléklet a ………/2018. (……..) önkormányzati rendelethez
A temető használatáért fizetendő díjak
1. A temetkezési szolgáltatók temető használati díja
2. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
hozzájárulási díja
3. A temetőbe való behajtás díja

által

13.000,-Ft+Áfa/temetés.
fizetendő temető fenntartási
900,- Ft+Áfa/nap.
400,-Ft+Áfa/alkalom.

RENDELET-TERVEZET
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2018. (………) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (V. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 19. §-ában és 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként munkaidőben történő anyakönyvi esemény esetén 20.000 Ft+Áfa,
munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén 30.000 Ft+Áfa díjat kell fizetni.
2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Lenkey Tibor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

RENDELET-TERVEZET
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018. (……...) önkormányzati rendelete
a közterület használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének
szabályozásáról szóló 7/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54.§ (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 37. § (4) és (5) bekezdésében, az egyes
törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi
LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdésben megjelölt esetekben a közterület használatát a Közös Önkormányzati
Hivatalban előzetesen be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a (7)
bekezdés h) pontjában foglalt esetre.”
2. §

A 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az engedély megadásával egyidejűleg az engedélyező megállapodást köt a
közműtulajdonossal, illetőleg a kezelővel, vagy üzemeltetővel az azonnali beszedési megbízás,
vagy azzal egyenértékű más beszedési mód érvényesíthetőségére vonatkozóan, a Közös
Önkormányzati Hivatal által, a hozzájárulást kérő helyett esetlegesen elvégzett munkák
költségeinek behajtására.”
3. §

A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
4. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Lenkey Tibor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző
1. melléklet a …./2018 (……..) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díjak

A közterület használati díjak az Áfá-t nem tartalmazzák!
Hivatkozás
R.4.§ (6) a)

Közterület-használat célja

Díj mértéke

a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en
1.000 Ft/m2/hó
túl nyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény,
üzleti védőtető (előtető)
a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en
túl nyúló hirdető-berendezés, reklámtábla, cégés címtábla (világító és világítás nélküli)
elhelyezése

1.000 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) b)

önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó
(világító és világítás nélküli) és mobil
figyelemfelhívó tábla ("A" tábla) továbbá a
közterület légterében kifeszített önálló hirdetőberendezés elhelyezése

1.000 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) c)

árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru
tárolására szolgáló konténer (szekrény)
ideiglenes elhelyezésére [minimum 5 m2]

800 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) d)

elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása

800 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) e)

alkalmi- és mozgóárusítás, valamint szolgáltató
tevékenység végzése

5.000Ft/egység/
nap

R.4.§ (6) f)

a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 5. sz.
800 Ft/m2/nap
mellékletében felsorolt termékek közterületi, nyílt
köztéri árusítása

R.4.§ (6) g)

vendéglátó-ipari előkert

800 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) h)

kiállítás, sport-, kulturális és politikai
rendezvények, továbbá mutatványos
tevékenység folytatása

250 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) i)

javításra váró személygépkocsik tárolása

200 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) j)

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag
és törmelék valamint tüzelőanyag – 72 órát
meghaladó – tárolása

100 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) k)

a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan fenyőfa
közterületi árusítására

800 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) l)

az egész épület hasznosítása (könyvtár és
irodahelyiségek nélkül)

100.000 Ft

alsó rész (civil szervezetek nélkül)

50.000 Ft

földszint (önkormányzati helyiségek nélkül)

50.000 Ft

eseti árusok 4 órára

5.000 Ft

napközbeni rendezvény

5.000 Ft

minden egyéb esetben, amelyre engedély adható

egyedi kölcsönös
megállapodás
alapján

R.4.§ (6) m)

A filmforgatási célú közterület használatának díja
Közterület
megnevezése
Turisztikailag kiemelt
közterületen
Turisztikailag nem
kiemelt közterületen
Som, 2019. január 7.

Forgatási helyszín

Technikai
kiszolgálás

Stáb parkolás

500 Ft/m2+ÁFA/nap

300 Ft/m2+ÁFA/nap

200 Ft/m2+ÁFA/nap

300 Ft/m2+ÁFA/nap

200 Ft/m2+ÁFA/nap

100 Ft/m2+ÁFA/nap

Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Határidő: azonnal

