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ELŐTERJESZTÉS 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. szeptember 22-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az 
adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 
Art.) szabályozza.  
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított 12/2009. (XII. 22.) 
önkormányzati rendelete szól a helyi iparűzési adóról, és a többször módosított 6/2005. 
(VI.23.) önkormányzati rendelete szól a magánszemélyek kommunális adójáról. 
 
Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a képviselő-testület évenként 
felülvizsgálja az adómértékeket, és szükség esetén módosítja azokat. Jelen előterjesztésben 
nem javasolom sem a magánszemélyek kommunális adójának, sem pedig az iparűzési 
tevékenység tekintetében az adó mértékének megemelését.  
 
Az iparűzési adó tekintetében a Htv.-ben rögzített mentességeken túl a törvény nem ad 
felhatalmazást a helyi önkormányzat képviselő-testületének mentesség, vagy kedvezmény 
megállapítására. A magánszemély kommunális adója tekintetében a helyi adókról szóló 
rendelettervezetben szereplő mentességek és kedvezmények változatlanok a jelenleg 
hatályos rendelethez képest. 
 
Rendeleteinket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy mindkét rendeletben több olyan 
rendelkezés található, mely a Htv.-vel ellentétes, és olyan eljárási szabályokat is tartalmaz, 
melyet az Art. rögzít. 
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Arra teszek javaslatot, hogy az önkormányzatunknál bevezetett két adónemre - a 
magánszemély kommunális adójára és az iparűzési adóra - vonatkozó szabályozás egy 
önkormányzati rendeletben történjen meg. A jelenleg hatályos rendeletek módosítása – a 
nagyszámú szükséges módosítás és hatályon kívül helyezés miatt - nem volna célszerű, ezért 
az újraszabályozást, új rendelet megalkotását javasolom.  
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint 
adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve 
kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között 
legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is 
vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni szándékozó 
új adónemet bevezető, vagy a hatályos szabályozást módosító adórendelet legkorábban a 
kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba. 
 
A fenti rendelkezések értelmében a helyi adókról szóló rendeletet legkésőbb 2014. december 
2-áig ki kell hirdetni annak érdekében, hogy 2015. január 1-jén hatályba léptethető legyen.  
 
Rendelettervezet: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………… önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. 
§ b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időre a magánszemély 
kommunális adóját és a helyi iparűzési adót vezeti be. 
 
2. § (1) A magánszemély kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve 
lakásbérleti jogonként 4.000 Ft. 
 
(2) Mentesül a kommunális adó alól az a magánszemély, aki 
 

a) időskorúak járadékára jogosult, 
b) egyed élő és az önkormányzattól aktív korúak ellátásában részesül, 
c) egyedül élő nyugdíjas, feltéve, ha a havi jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, 
d) egyedül élő, feltéve, ha álláskeresési segélyben részesül, 
e) egyedül élő álláskeresési járadékos, feltéve, ha a havi jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg. 

 
(3) 50 %-os adókedvezményben részesül az a magánszemély, aki 
 

a) egyedül élő nyugdíjas, és a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
kétszeresét nem haladja meg, 
b) nyugdíjas házaspár esetén az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimumot nem éri el. 
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(4) A 2. § (2) és (3) bekezdésében foglalt körülményeket a jogosultnak kell az adóhatóságnál 
bejelentenie és igazolnia. Nincs szükség bejelentésre és igazolásra, ha arról az 
adóhatóságnak hivatalból tudomása van. 
 
(5) E szakasz alkalmazása során 
 
a) egyedül élő az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 
feltéve, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény rendelkezései szerint 
egyszemélyes háztartásban lakik, 
 
b) nyugdíjas a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései szerint saját 
jogú nyugellátásban részesülő személy,  
 
c) öregségi nyugdíjminimum a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege. 
 
3. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi 
adókról szóló törvény szerinti adóalap 2 %-a. 
 
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 1.000 Ft. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti  
 
1. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 6/2005. (VI. 23.) önkormányzati rendelete és  
2. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009. 
(XII. 22.) önkormányzati rendelete. 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika  
 polgármester  jegyző 
 
 
 

A helyi adókról szóló rendelettervezet részletes indokolása 
 
1. § Az adónemek bevezetésének időtartamát rögzíti. 
2. § A magánszemély kommunális adójának mértékét, valamint az adómentesség és az 
adókedvezmény jogosultjait rögzíti. 
3. § Az iparűzési adó mértékét állapítja meg. 
4. § A rendelet – figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. 
törvény 32. §-ában, valamint a Htv. 6. § a) pontjában előírtakra – 2015. január 1-jén lép 
hatályba, mellyel egy időben hatályát veszti a helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet. 
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Szőc Község Önkormányzata képviselő-testületének  
a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelettervezetének előzetes hatásvizsgálata 
 

I. 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
(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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
 

II. 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelete 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 tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 

A jelenleg hatályos rendelet szerinti kommunális adó és az iparűzési tevékenység után 
fizetendő iparűzési adó mértéke nem változik, így helyi társadalmi hatása nincs.  
Az elmúlt évekhez képest további gazdasági és költségvetési hatásokat nem 
keletkeztet. 

 
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 adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
 

A rendelet megalkotását a magasabb rendű jogszabályokhoz történő igazítás 
szükségessége indokolja. 
A jogalkotás elmaradása jogszabálysértést keletkeztet, így a kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 

 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet 
személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.  
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett rendelettervezetet megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Szőc, 2014. szeptember 18. 
 
 
  Tisztelettel: 
 
 


