
… Napirendi pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 

 

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

2015. május 26. napjára összehívott 

soros ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés tárgya:  

A helyi adókról szóló rendeletek módosítása 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály:  

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

 

 

 

 

Előterjesztő:    Tóth Erika polgármester 

Előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormányhivatal éves célfeladatai körében kiemelten foglalkozik a helyi adórendeletek 

felülvizsgálata tárgykörével. Részint ennek okán, részint a 2014. novemberi ülésünkön már 

megfogalmazott javaslat miatt adórendeleteink átfogó rendezését szükségesnek láttuk 

napirendre tűzni, és azok tartalmi és formai hibáit javasoljuk orvosolni. 

A helyi jogalkotó adórendeletében területi és személyi hatályt nem állapíthat meg, magasabb 

szintű jogszabály rendelkezéseit nem ismételheti meg. A szabályozás kizárólag azokra az 

elemekre terjedhet ki, ahol mérlegelésre – elsősorban a mértékek terén – van lehetősége. 

Ennek megfelelően a helyi adókról szóló rendelet kizárólag az adó alapjának meghatározását 

(építmény- és telekadó esetében), a mérték rögzítését, és a törvényi mentességen túli egyéb 

mentességek, kedvezmények körülírását tartalmazhatja. 

Alcsútdoboz önkormányzata a helyi adókat adónemenként eddig külön rendeletekben 

szabályozta. Ennek megfelelően magánszemély kommunális adója, telekadó, építményadó és 

helyi iparűzési adó került bevezetésre a községben, azzal, hogy a három egymás mellett 

bevezetett vagyoni típusú adó esetén egy kevéssé áttekinthető mentességi-kedvezményi 

rendszer alapján lehetett elkerülni a kettős adóztatást. A szabályozás megváltoztatása 

annyiban is indokolt, hogy a felhatalmazást adó helyi adókról szóló törvény szűkös kereteket 

biztosít az önkormányzatnak arra, hogy mit, és hogyan szabályozzon: a korábbi rendeletek 

azonban magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseket is átvettek. Ennek megfelelően több, 

adónemek szerint szétválasztott rendelet helyett jobb megoldásnak találjuk egyetlen, egységes 

helyi adórendelet bevezetését és alkalmazását.  

Indokolt továbbá az adónemek tartalmi felülvizsgálata is, különös tekintettel arra, hogy a 

gyakorlatban kivetett adó vonatkozásában mindenkor szükséges annak vizsgálata is, hogy az 

adózó teherbíró képességét meghaladó, a vagyont elvonó, konfiskáló jellegű szabályozást ne 

alkalmazzon az önkormányzat. Az az adó, amely mértékénél fogva és az adó tárgyát képező 

vagyontömeghez képest súlyosan aránytalan elveszti az adóhoz, mint jogintézményhez 

kapcsolódó jellegzetességeit, és lényegében szankciónak tekinthető, amely az adó 

intézményével összeegyeztethetetlen. Hasonló módon szankciónak tekinthető az az adó is, 

mely gyakorlatban egyetlen, vagy meglehetősen szűk körű adózói kört céloz meg. 

A hatályos szabályozást megvizsgálva az alábbiakat érdemes a településen alkalmazott adók 

vonatkozásában megemlíteni: 

Az iparűzési adó az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetében a lehetséges maximális 2% 

mértékű: a szabályozási keret egyértelmű, így a mérték módosítása sem szükséges. 

Megemlíthető, hogy a környező településeken több helyütt nem használják ki az 

önkormányzatok az adómérték maximumát, mely hosszabb távon eredményezheti a 

vállalkozások betelepülési kedvét, amennyiben az egyéb külső körülmények (pl. telephely, 

megközelíthetőség) ezt lehetővé teszik. Alcsútdoboz vonatkozásában – elsősorban a település 

adottságai miatt – nem látjuk célszerűnek jelenleg az adómérték csökkentését, mivel annak 

pozitív hatása rövid távon gyakorlatilag kizárt. Az ideiglenes jellegű iparűzési adó 3000.- 

Ft/nap mértéke szintén átlagosnak tekinthető és módosítása nem javasolt. 

Az építményadó bevezetésével az volt a cél, hogy kizárólag nem magánszemélyeket terhelve, 

átlagos teherrel, 300.- Ft/m
2
 mértékkel juttassa bevételhez az önkormányzatot. A mellette 

párhuzamosan bevezetett magánszemély kommunális adója viszont a magánszemélyek 

ingatlanjait terheli nem túl magas, 7500.-Ft/adótárgy éves mértékkel. A két adónem egymás 

mellett történő alkalmazása lehetséges a mentességi szabályok megfelelő alkalmazásával, 

azonban a mérték a későbbiek során átgondolást igényel, mivel ez a helyi adó bevételek 

jelentős hányadát képezi így az adótárgyak számossága miatt minimális változtatásukkal 

juthatunk többlet-bevételhez.  



A telekadó vonatkozásában kiemelendő a helyi piaci viszonyokhoz és telekméretekhez képest 

magas adómérték (80.- Ft/m
2
), mely a hatályos szabályozás szerint kizárólagosan a gazdasági 

társaságokat sújtja. Ez az adómérték az ingatlanpiac korlátozott forgalma miatt nehezen 

tartható, konfiskáló jellegű. Az adótitok megsértése nélkül annyi kijelenthető, hogy irányított 

módon és céllal történt a korábbi rendelet megalkotása és az adómérték elfogadása. Az 

adónem fenntartása és alkalmazása vonatkozásában amiatt is érdemes lehetőségeink 

átgondolása, mivel az önkormányzat többségi tulajdonában álló – és gyakorlatilag a 

telekértékesítések hiányában működésképtelen – gazdasági társaság helyzete rendezésének 

akadálya az adóteher fenntartása. A közművek hiányában, vagy részleges hiányában – 

különös tekintettel arra az esetre, amikor ez az önkormányzat szerződésszegő magatartásából 

eredeztethető – sem lehet indokolt egy ilyen telekcsoport adóval történő sújtása. Ennek 

megfelelően a telekadó megszüntetését javasoljuk. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet vitassák meg, és döntsenek a 

rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

Alcsútdoboz, 2015. május 18. 

    Tóth Erika 

  polgármester 

 

 

Rendelet-tervezet: 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (V….) rendelete 

a helyi adókról 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1.§ Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi 

területén az alábbi helyi adókat vezeti be: 

a) építményadó, 

b) magánszemély kommunális adója, 

c) helyi iparűzési adó. 

 

2. Az építményadóról 

 

2.§ (1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 

(2) Az adó évi mértéke 300.- Ft/m
2
. 

 

3.§ Mentes az építményadó alól: 

a) a magánszemély tulajdonában álló épület vagy épületrész, 

b) az elismert magyarországi egyház tulajdonában álló épület vagy épületrész. 

 

 

3. A magánszemély kommunális adójáról 

 

4.§ Az adó évi mértéke adótárgyanként 7500.- Ft. 



 

 

4. A helyi iparűzési adóról 

 

5.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2 %. 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 3.000.- forint. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

6.§ (1) A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az építményadóról szóló 21/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet, a 

helyi iparűzési adóról szóló 22/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet, a magánszemély 

kommunális adójáról szóló 23/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 

24/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet. 

 

 Tóth Erika  Dr. Sisa András 

polgármester            jegyző 
 

 

 

I N D O K O L Á S  

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelethez. 

 

Általános indokolás 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 

valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályai szerint a 

korábbi adórendeletek felülvizsgálata szükséges úgy, hogy az új szabályozás egyértelmű és 

könnyen értelmezhető legyen, továbbá sem kettős adóztatás, sem konfiskáló jellegű adóztatás 

ne valósuljon meg. 

 

1. §-hoz 

 

A bevezetett adónemeket sorolja fel. 

 

2. §-hoz 

 

Az építményadó számítási alapját és mértékét határozza meg. 

 

3.§-hoz 

 

Az építményadó fizetése alóli mentességi kört határozza meg. 

 

4.§-hoz 

 

A magánszemély kommunális adójának mértékét rögzíti. 

 

5.§-hoz 

 

A helyi iparűzési adó mértékét határozza meg. 

 



6.§-hoz 

 

A rendelet hatályba léptetéséről, és a korábbi rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

rendelkezik.  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(a jogalkotásról 2010. törvény CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján): 

   

Rendelet-tervezet címe: A helyi adókról szóló rendelet  

 

Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet egyértelmű és könnyen értelmezhető szabályozást ad az 

adóalanyoknak, megszünteti a konfiskáló jellegű telekadót, mellyel rövidtávon a megakadt 

telekértékesítési folyamatot újra megindíthatja. Az átmeneti, nagyságrendileg négymillió 

forint összegű bevétel-kiesést kompenzálhatja az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 

társaság működőképességének helyreállítása, a további tagi kölcsönfizetési kötelezettség 

szükségességének elmaradása, valamint a szerződés követelések rendezésével megszűnhet az 

egyes telkeket terhelő jelzálog is. 

A többi adónem esetében a jogalkotó nem módosítja a korábbi szabályrendszert, sem a 

mértékek, sem a kedvezmények tekintetében. 

 

Gazdasági hatás: az adóalanyok adóterhei nem növekednek. 

 

Költségvetési hatás: az adóbevételek rövid távú minimális csökkenése várható, melyet a 

kiadási oldal csökkenése és a szerződéses kötelezettségek megszüntetési lehetősége 

kompenzál. 

 

Környezeti, egészségügyi következmények: A rendelet elfogadásának ilyen jellegű 

következménye nincs.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adóhatározatok módosítása minimális munkaterhet 

jelent  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A helyi jogszabályok egységességének és a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang megteremtésének szükségessége alapvető követelmény. A 

Kormányhivatal törvényességi észrevételének kibocsátását megelőzően szükséges a 

szabályozás pontosítása. Az esetleges későbbi jogalkalmazási problémák miatt a konfiskáló 

jellegű adózás megszüntetése alapvető cél. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak a Közös Önkormányzati Hivatal útján. 

 

Felcsút, 2015. május 19. 

 

Dr. Sisa András  

       jegyző 

 

 


