
 
 

 

1. Napirend               Ügyiratszám:21/135-2/2017. 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. december 19-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:  A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
 
Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette:  Dénes Emil adócsoport vezető 
 
Megtárgyalja: - 

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!  

 
 

 
Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, törvény keretei között 
megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét. E jogot Magyarország Alaptörvénye és az 
önkormányzati törvény biztosítja az önkormányzatoknak. Az önkormányzati adóhatóság által 
beszedett önkormányzati adók évről évre tervezhető és biztos bevételi forrást jelentenek. A 
helyi adóknak elsősorban a közszolgáltatások finanszírozását kell fedezniük, az adóterheknek 
arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával, minőségével, és az adózók teherviselő 
képességével. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényen (a továbbiakban: Htv.) és a helyi adókról szóló 
21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeleten (a továbbiakban: R.) alapuló 
rendelettervezetünket a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztályának (a továbbiakban: Hivatal) útmutatása alapján dolgoztuk ki.  
 
A Htv. módosítása miatt az építményadó új 11/A. §-a bevezette a reklámhordozó adóztatásának 
lehetőségét. A szabadtéri reklámhordozók 2018. január 1-jétől az építményadóztatás hatálya alá 
kerülnek, így szedhetnek utána adót a települések, kibővülhet az építményadóztatás köre. 
 
Önkormányzatunk nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, és eszerint nem is tervezte a helyi 
adórendelet módosítását. 
 
A Hivataltól érkezett szóbeli, majd később írásos javaslatukban arról tájékoztattak, hogy 
jogtechnikai szempontból - annak ellenére, hogy önkormányzatunk nem kíván élni az adóztatás 
lehetőségével - a rendeletben szabályozni kell a reklámhordozóra vonatkozó adó mértékét. 
Mivel önkormányzatunk nem kívánja adóztatni a reklámhordozókat, ezért az adó mértékét „0” 
Ft adómértékkel kell megállapítani. 
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 
Stab. tv.) 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó 
mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati 
adórendeletekre is vonatkozik.  
 



 
 

 

A fentiek alapján javaslom a rendelet módosítását olyan módon, hogy külön szabályozzuk 
a normál építményadó és a reklámhordozó adójának az adómértékét, egyértelművé téve 
ezáltal a megkülönböztetést. 
 
A tervezet egyéb vonatkozásban nem tér el a hatályos rendelettől, és nem tartalmaz adómérték 
emelést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi adókról szóló 7/2013. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és a(z) .…../2017. 
(..…..) számon önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 

 
 
Tapolca, 2017. 12. 06. 
 
  
 
 Bolla Albert  
 polgármester 
 



 
 

 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 /2017. (              ) önkormányzati rendelete 
 

a helyi adókról szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
 
 
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

 
1. § 

 
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2013. (IV. 
30.) önkormányzati rendelete a következő 2/A. §-sal egészül ki: 
 

2/A. § 
Raposka Község Önkormányzata illetékességi területén levő ingatlanon elhelyezett, a 
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó adójának mértéke: 0 Ft/m2.    
 

 
2. §  

 
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Tapolca, 2017. 12. 06. 
 
 
 
 
 Bolla Albert polgármester dr. Németh Mária Anita 
 polgármester jegyző 
  



 
 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) 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 helyi adókról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – 
az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 
A Tervezetnek nincs helyi társadalmi, gazdasági hatása. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 
A Tervezet minimális adminisztratív tehernövekedést eredményez.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

 
A rendelet módosításának szükségességét a jogszabálynak való megfelelés indokolja.  
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételt. 
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