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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 a 
kapcsolódó törvények biztosítják 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 jogszabályok alapján a helyi adókról szóló rendeletet minden évben felülvizsgáljuk, mivel 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. A felülvizsgálat alapján egyik helyi adó 
tekintetében sem javaslom az adó mértékének emelését, vagy a kedvezmények, 
mentességek változtatását. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6. § c) pontjában meghatározza a 2018. évre 
kialakítható adómaximumokat, amelyeket a KSH által megállapított fogyasztói árszínvonal-
változás (infláció) és az adómaximum függvényében indexálással kell megállapítani. 2018. évre 
alkalmazható adómaximumok (1. sz. tábla): 
 
1. sz. tábla 

- építményadó 1 853,9  Ft/m2 
- magánszemély kommunális adója 28 652,7  Ft/év/lakás 
- idegenforgalmi adó 505,6  Ft/fő/vendégéjszaka 

 
 
1. Építményadó 

 
Az adó mértéke 2013. óta változatlan, 500 Ft/m2. A település szerkezetéből adódóan nagy 
számú (198 db) ingatlant érint az adónem, amelyek főleg a Szent György-hegy Raposkához 
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tartozó területén helyezkednek el. Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása, az adóztatott 
ingatlan állomány felmérése, ellenőrzése folyamatos. 
 
2. Magánszemély kommunális adója 
 
Az adó mértéke 2007. óta változatlan 7.000 Ft/év/lakás, az adóztatott lakás állomány felmérése, 
ellenőrzése folyamatos. A közterületeken az épületek számozása gondot okoz, ezt az 
adókivetésekben egyedi azonosítókkal oldottuk meg. A beszedett adóból az önkormányzat a 
közterületek, utak karbantartása, szemétkezelés, szennyvízkezelés, közvilágítás feladatokat 
oldja meg. 
 
3. Helyi iparűzési adó 

 
A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a, a településen nincs jelentősebb vállalkozás, 
így kapcsolódó adóbevétel is alacsonyabb az elvárhatónál. 
 
4. Gépjárműadó 
 
2013-tól a beszedett gépjárműadónak már csak 40%-a önkormányzati bevétel.  
2014-től változatlanok a személygépjárműveket érintő adómértékek (2. sz. tábla).  
 
 2. sz. tábla 

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű 

a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 8-11. naptári évben   230 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

a gyártási évet követő 16. naptári évtől 140 Ft/kilowatt. 
 
A gépjárműadó mértéke 2017. évben a tehergépjárművek esetében 1.380, ill. 850 Ft/100 kg/év. 
Jelentősen változott a gépjárműadóban a nyergesvontató fogalma és hozzá kapcsolódóan az 
adóalap számítása, már csak a vontató adózik a Gjt. speciális szabályai szerint. 
A gépjárműadóban igénybe vehető mozgáskorlátozotti mentességre 2017-ben 1 db kérelem 
érkezett, amelyből 1 db-ot a szakigazgatási szerv helybenhagyott, így ebben az esetben az 
adóhatóság mentesíteni tudta a jogosult adózót az adófizetési kötelezettség alól. 
 

Tájékoztató táblázat a helyi adók és gépjárműadó bevételek változásához 
2012-2017. 

 
3. sz. tábla                                         adatok ezer forintban 
 2012.1 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.3 
Építményadó 2 2 707 3 156 4 909 4 187 3.636 4.022 
Magánszemély 
kommunális adója 717 732 677 603 700 647 

Helyi iparűzési adó 885 760 1 197 1 065 992 1.033 
Gépjárműadó 1.555 692 698 723 733 840 
Összesen: 5.864 5 340 7 481 6 578 6.061 6.542 

 
1 2012-ig a gépjárműadó 100%-a az önkormányzati bevétel volt (2013-tól már csak 40% az önkormányzati rész). 
2 2014-től építményadó hatálya alá tartozó ingatlanok ellenőrzése. 
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3 2017. évből az 1-10. havi bevételeket tartalmazza. 
 
A táblázatból jól láható, hogy 2013. óta a bevételek - figyelembe véve a táblázat alatti 
kiegészítéseket is - folyamatosan növekednek.  
 
 

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK 
 
  4. sz. tábla 

 Db Összeg (eFt) 
Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 14 669 

Jelzálogjog bejegyzés 1 71 

Ingó (gk.) foglalás 12 462 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

 
Tapolca, 2017. november 23. 

 
  
 Bolla Albert 
 polgármester 
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