ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2005./VI.3./ sz. ÖK. rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
1.§.
(1) A helyi adókról szóló többszörösen módosított 12/1991./XII.2./ sz. ÖK. rendelet
(továbbiakban: Ar.) 16/A.§-a az alábbiak szerint módosul:
„A 16.§-ban biztosított preferenciák legfeljebb azok lezártáig, de legkésőbb 2007.
december 31-ig vehetik igénybe azok a vállalkozók, akik a feltételeket már 2003.
december 31-ig teljesítették.”
(2) Az Ar. 18.§-a az alábbiak szerint módosul:
„18.§.
(1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a vállalkozók kommunális
adójára és a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az
adóévet megelőző adóév adójának megfelelő összeg;
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév
adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított
összege;
c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév
közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első
alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó
összege.
(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul,
továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat rendelete
alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az
adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg,
akkor az előleg összegét az adóalap, az adómérték, illetőleg a mentesség,
kedvezmény megszűnése, a kedvezmény mértékének változása figyelembevételével
kell megállapítani.
(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles
tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének
adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az
önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő
vállalkozó esetében.
(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(6) Ha a vállalkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn az egész évben, az adó
(adóelőleg) megállapításához az egy főre meghatározott évi adómérték egy
hónapra eső hányadát szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állományi
létszámmal és az adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden
megkezdett hónap egész hónapnak számít.
(7) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2)
bekezdés a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési
meghagyás alapján fizeti.”

(8) Az e rendelet szerint megállapított adóelőleget, és az évi adókötelezettség különbözetét
a vállalkozónak a tárgyévet követő év május 31-ig benyújtandó bevallásban kell
elszámolni és a különbözetet megfizetni vagy visszaigényelni.
(9) Az adókötelezettség év közben történő megszűnése esetén, a megszűnést követő 15
napon belül benyújtandó bevallásban kell az adóelszámolást a /7/ bekezdés szerint
elvégezni.
(10)Az adó alanyai helyi iparűzési adókötelezettségüket önadózással, építményadó
kötelezettségüket bevallás után az adóhatóság általi kivetése alapján teljesítik.
(11) A magánszemély – az önadózás kivételével – bevallás benyújtásával köteles
adókötelezettségét bejelenteni.”
2.§.
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról
szóló többszörösen módosított 9/1999./III.31./ számú Önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Fhr.) 3.§. (1) bekezdés első mondatában az alábbi rész törlésre kerül:
„… a tulajdonosok, illetve használók közössége …” .
(2) Az Fhr. 8.§. /5/ bekezdése törlésre kerül.
3.§.
(1) Az állattartásról szóló módosított 6/1995./V.30./ sz. Ök. rendelet (továbbiakban: Ár.)
4.§. /1/ bekezdésében szereplő „Országos Építésügyi Szabályzat” megnevezés helyett a
„ … 253/1997./XII.20./ Korm. rendelet …” jogszabály megjelölés kerül feltüntetésre.
(2) Az Ár. 6. §. (13) bekezdése törlésre kerül.
4.§.
A gyermekeket illető ellátások igénybevételéről szóló többszörösen módosított
10/1997./XI.26./sz. ÖK. rendelet (továbbiakban: Gyr.) 1.§. (1) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Ezen rendelet hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. Tv. 4.§-ában meghatározott személyre terjed ki.„
5.§.
Ócsa Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 7/1998./XII.10./ sz. ÖK. rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 28.§. /5/ bek. a./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„a./ Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon – a b./ pontnak megfelelően –
ki kell hirdetni, szükség szerinti megjelentetéssel az Önkormányzati Tájékoztatóban is,
melyet térítés nélkül minden háztartásba el kell jutttatni.”
6.§.
Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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