
Kunfehértó Község Polgármesterének  

 

ELŐTERJESZTÉSE 

 

a Képviselő-testület 2016. október 26 -i ülésére  

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés 2016. június 7-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények és más 

kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 

törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvényt (továbbiakban: Módosító tv.). A 

Módosító törvény III. fejezete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 

egyes rendelkezéseit is érintette. 

 

A Htv. 6.§-a az önkormányzat adómegállapítási jogának terjedelmét határozza meg, míg a 7.§ 

az adómegállapítási jog korlátait jelöli meg.  

 

A Htv. 6.§ c) pontja értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, 

hogy „az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben 

meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-

ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. 

évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre 

és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával 

növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) 

figyelemmel – megállapítsa,” 

 

A fentiekben idézett adó mérték megállapítására vonatkozó hármas követelményrendszert – 

helyi sajátosságok, adóalanyok teherviselő képessége, gazdálkodási követelmények – a 

Módosító törvény 85.§-a szélesebb körre terjesztette ki. Ez azt jelenti, hogy nem csak az adó 

mérték megállapítása során, hanem a helyi rendelet egészében érvényesíteni kell a hivatkozott 

hármas korlátnak.  

 

A Módosító tv. 2017. január 1-től hatályba lépő 7.§ g) pontja  az alábbiak szerint rendelkezik: 

„Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy…. 

g) az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy 

állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, 

az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az 

adóalanyok teherviselő képességének.” 

 

A Módosító tv. 90.§ értelmében valamennyi helyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a 

2017. január 1.-jén hatályban lévő adórendeleti szabályokat 2016. július 1-jét követően abból 

a szempontból, hogy a helyi adó rendelet teljes egésze, így az adóalap fajtája, az adó mértéke, 

a rendeleti adómentesség és adókedvezmény megfelel-e a 7.§ g) pontjában foglalt 

követelményeknek, különös tekintettel a teherviselő képesség követelményére. A 

felülvizsgálat végrehajtása során annak elvégzéséről és eredményéről a Képviselő-testület 

külön határozatban dönt. 

 

Kunfehértó Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete az alábbi adók bevezetéséről 



rendelkezik: 

-építményadó 

-telekadó 

-idegenforgalmi adó 

-iparűzési adó 

 

Megállapítható, hogy mindegyik adófajtánál az adó alapja és mértéke megfelel a hatályos 

törvényi szabályozásnak.  

A Képviselő- testület az adónemek mértékét a helyi sajátosságokat figyelembe véve három 

övezet (belterület, külterület, üdülő terület) meghatározásával vezette be.  

Az adó  mértéke az adóalanyok teherviselőképességét figyelembe véve került meghatározásra, 

az lakosság 90%-a határidőre befizeti az adót, kis %-a él a részletfizetés, illetve fizetési 

halasztás lehetőségével. 

A rendeleti adómentesség meghatározása a helyi adókról szóló törvényben foglaltak alapján 

került meghatározásra. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a helyi 

adókról szóló 12/2005. (XI.19.) önkormányzati rendeletét, és megállapította, hogy az 

megfelel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6-7.§-ban meghatározott 

követelményeknek, erre tekintettel a rendeletet változatlan formában hatályban tartja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Kristóf Andrea aljegyző 

              Bozsókiné Zámbó Mária  

 

Kunfehértó, 2016. október 3.              

          Huszár Zoltán sk. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


