
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. február 22-ei ülésére. 

 

Tárgy: Helyi adórendelet módosítása.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 14/2014. (XI.28) számon megalkotta a helyi adókról szóló rendeletét, 

melyet azóta többszőr módosított. 

 

 

Az Országgyűlés által, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Htv.) 1.§ (1) bekezdésének 2014. november hó 18. napján elfogadott módosítása 

lehetővé teszi a települési önkormányzatok számára települési adók kivetését. Így e 

törvény felhatalmazása alapján a települési önkormányzat képviselő testülete 

rendelettel az illetékességi területén helyi adókat, valamint települési adókat 

vezethet be.  

Tehát a törvénymódosítás értelmében 2015. évtől bővült a települési 

önkormányzatok  

adóztatási mozgástere, a helyi adók mellett úgynevezett települési adókat 

vezethetnek be.  

A Htv. 2015. január 01. napjától a következő 1/A. §-sal egészült ki:  

1/A. § (1) Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési 

adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. 

Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy 

arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak 

nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére 

tekintettel - vállalkozó [52. § 26. pont]. 

(2) Az e § alapján megállapított települési adóra kizárólag az 1. § (1) bekezdését, a 

42/B. §-t és a 43. § (3) bekezdését kell alkalmazni. 

(3) A települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati 

adóhatóság látja el. 

(4) A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló 

törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat 

települési adót önadózással megállapítandó adóként is bevezethet. 

(5) A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, 

amelyet fejlesztési célra és a települési önkormányzat képviselő-testületének 

hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel. 

A fenti jogszabályhely alapján tehát települési adó lehet bármilyen adó, ha annak 

bevezetését törvény nem tiltja, ám nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre 

törvényben meghatározott – akár központi, akár helyi – közteher vonatkozik. További 

rendeletalkotási korlát, hogy a települési adónak nem lehet alanya szervezet vagy 

vállalkozói minőségére tekintettel vállalkozó. Települési adó alanya tehát kizárólag 

magánszemély lehet. A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt kell alkalmazni, az ott nem szabályozott, 

a települési adót érintő eljárási kérdésekben (például a bevallás határnapja, az 

adófizetés esedékessége) pedig az  



önkormányzat rendeletet alkothat.  

A jogszabályi lehetőségek figyelembevételével az adó tárgyaként a rendeletben a 

magánszemélyek tulajdonában lévő termőföld kerülne meghatározásra, csakúgy, 

mint több önkormányzat esetében (Paloznak, Csopak, Felsőörs). Azért is indokolt 

volna a termőföldre települési adót megállapítani, mivel a kárpótlás során sokan 

csak befektetési szándékkal vásároltak termőföldeket de azok műveléséről nem 

gondoskodnak, sokszor azzal sincsenek tisztában hol található az ingatlanuk. A 

lakossági fórumokon jogos kritikaként többször elhangzott az elhanyagolt műveletlen 

külterületi, zártkerti ingatlanok problémája. Ezeken a területeken nem csak a 

gyomnövények, parlagfű okoz problémát, hanem az elszaporodott vadállatok is, de 

jelentősen rontják a településképet sok gondot kellemetlenséget okozva a 

szomszédoknak is. 

 A Htv. alapján a termőföld esetében a tulajdonos az adó alanya.  

A helyi adó törvényben kapott felhatalmazásra, a települési adó tárgyát, valamint a 

mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez 

és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan került megállapításra.  

Mentes az adó alól:   

10/B § a) az a külterületi föld, amely a művelési ágának megfelelően, vagy szőlőként 

rendszeresen meg van művelve, vagy 

b) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú földrész. 

Fentiek alapján elkerülhető az adófizetés abban az esetben, amennyiben a 

tulajdonos gondoskodik az ingatlan megfelelő műveléséről. A rendelet elsődleges 

célja is ez lenne nem a bevételek növelése. Azért is javaslom a rendelt minél korábbi 

elfogadását, hogy a tulajdonosoknak legyen elég felkészülési idejük az adónem 

bevezetéséből következő feladatok végrehajtására. A honlap, helyi újság, illetve 

levélben fogjuk felhívni erre az érintettek figyelmét. 

 

Indokolás, hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) 

bekezdése  

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó  

részletességű– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet 

tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet 

jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése. A Jat. 17.§ (2) bekezdése 

szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

ab) környezeti és egészségi következményeit,  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható  

következményeit, és  

c)a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi  

feltételeket.  

A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat  



tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:  

a)a rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A települési adó megállapításáról szóló rendelet társadalmi hatása abban 

jelentkezik, hogy további adóterhet jelent. Azonban az éves adóösszegnem jelent 

aránytalan terhet a termőföld tulajdonosok számára. A megalkotandó rendelet 

gazdasági hatása jelentős, mivel az adóbevétel fejlesztési célokat is szolgálna. 

Költségvetésre gyakorolt hatását tekintve, az érinti a 2019. évi költségvetési 

rendeletet.  

ab) környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek környezeti és 

egészségügyi következményei csökken az elhanyagolt ingatlanok száma javul a 

településkép. 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terhei a Polgármesteri Adó és  

Pénzügyi Irodája munkatársainál jelentkezik, tekintettel arra, hogy számukra többlet 

feladatot  

jelent.  

b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható  

következményei: 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján, az e törvény  

felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő 

testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat, valamint települési 

adókat vezethet be. Ezen jogszabályhely tehát a helyi önkormányzatok oldalán 

rendeletalkotási kötelezettséget nem  

keletkeztetett a települési adó vonatkozásában. A helyi jogalkotás elmaradása 

esetén  

törvénysértő állapot nem jönne létre, annak következménye nem lenne. Azonban 

szükséges és  

indokolt a települési adó változatlan tartalommal történő bevezetése, illetve 

fenntartása a  

település fejlődése érdekében.  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos 

személyi, 

szervezeti és tárgyi forrásokat nem követel meg.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt, helyi adóról  

szóló rendelet-tervezetet megtárgyalni és azt minősített többséggel elfogadni 

szíveskedjen.  

 

 

Alsóörs 2018 február 16. 

        

 

        Báró Béla 

           jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának 

/2018. (II. 23) önkormányzati rendelete 

A helyi adókról” szóló 14/2014. (XI.28) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

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

bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el. 

1.§ Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a a helyi adókról szóló 

14/2014.(XI.28) önkormányzati rendelete a következő 3/A. alcímmel egészül ki: 

„3/A. Külterületi földadó 

10/B.§ (1) Adóköteles - a nádas, a fásított terület és az erdő kivételével – az önkormányzat 

illetékességi területén lévő, külterületi föld. 

(2) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a termőföld tulajdonosa, kivéve azt a 

tulajdonost, aki egyben egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, avagy jogi 

személy tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén. Több 

tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az 

ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak 

gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a 

továbbiakban együtt: tulajdonos). 

(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 

kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 

(4) Mentes az adó alól 

a) az a külterületi föld, amely a művelési ágának megfelelően, vagy szőlőként rendszeresen 

meg van művelve, vagy 

b) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú földrész. 

(5) Nem minősül a külterületi föld művelési ágának megfelelő művelésnek, ha a földterületen 

kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas 

munkát (pl. gyommentesítést, legelő és rét kivételével kaszálást) végeznek. 

(6) Az adó alapja a külterületi föld m2 – ben számított területe. 

(7) Az adó mértéke: ………..Ft/m2. 

(8) Az adó összegét az adóalany bevallása alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja meg 

az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján. Az 

adóbevallást – az adókötelezettséget érintő változás esetén - az e célra rendszeresített 



nyomtatványon az adóév január 15. napjáig kell benyújtani a január 1-jei állapotnak 

megfelelően. 

(9) Az adót félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetni az adóév március 15-ig és 

szeptember 15-ig. 

(10) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első 

napján keletkezik és a külterületi föld elidegenítés évének utolsó napján szűnik meg. 

(11) Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell 

figyelembe venni.” 

2.§ A rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba.  

 

 

 Hebling Zsolt      Báró Béla  

 polgármester         jegyző 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018.február 23. 

      Báró Béla 

          jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


