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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi adó rendeletek felülvizsgálatára az éves munkaterv ütemezése szerint - a vonatkozó 

törvényi változások figyelembevételével - kerül sor.  

 

A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata, esetleges módosítása a következő szabályok 

alapján lehetséges: 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 (pl. adómérték tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a 

kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba.  

Fenti rendelkezések értelmében, amennyiben helyi a Képviselő testület 2018. január 1- től új 

adónemet kíván bevezetni, illetve a korábban bevezetett adónemek mértékén kíván 

változtatni, azt legkésőbb 2017. december 1-ig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2018. 

január 1-jén hatályba léptethető legyen.  

 

A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

(továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. 

Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban: Art.) 

szabályozza. 

 

A Htv. által behatárolt mozgástérben a Képviselő-testület jelenleg jogosult arra, hogy a helyi 

sajátosságoknak, az adózók teherviselő-képességének és Alsózsolcán élők közösségi 

szükségleteinek együttes figyelembevételével, a törvényi kereteken belül alakítsa ki a helyi 

adók körét és azok mértékét.  

A Htv. 2015. január 1-től hatályos módosítása értelmében az önkormányzatok adóztatási 

mozgástere tovább bővült azáltal, hogy jogosultakká váltak arra, hogy a helyi adók mellett un. 

települési adókat is bevezethessenek.  

A Htv. önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás 

lehetőségét teremti meg. A törvény ún. kerettörvény, amely csak akkor eredményeztet 

adóztatási kötelezettséget, ha a képviselő testület úgy dönt, hogy a törvény keretei között élni 

kíván az adóztatás lehetőségével, és erről rendeletet alkot.  
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Amennyiben az önkormányzat az adóztatás mellett dönt, azaz él azzal a törvényes jogával, 

hogy helyi adónemet vezet be, akkor önkormányzati rendeletet, azaz jogszabályt alkot. Az 

önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy a törvényben meghatározott típusú 

adók mindegyikét, vagy csak valamelyikét bevezesse, vagy mellőzze az adó megállapítást, a 

már megállapított adót a következő évre módosítsa vagy hatályon kívül helyezze. Adóév 

közben is van lehetőség helyi adó bevezetésére, de annak visszamenőleges hatálya nem lehet. 

 

A törvény szerint az önkormányzatoknak lehetősége van  

• vagyoni típusú adók: építményadó, telekadó  

• kommunális jellegű adók: magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó  

• helyi iparűzési adó  

• települési adó bevezetésére.  

 

 

Kihirdetésre került az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2017. évi LXXVII. törvény, mely több pontban módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény (továbbiakban: Htv.), illetve az adózós rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

rendelkezéseit.  

A módosító rendelkezések közül kiemelendő, hogy a Htv. hatályos szabályait kiegészítő 

rendelkezések a határozott időre rögzített adómérték esetén korlátozzák az önkormányzat 

adómegállapítási jogosítványait.  

Alsózsolca Város Önkormányzatánál határozott időre rögzített adómérték nem került 

bevezetésre.  

 

Kiemelt figyelmet érdemel azonban a Htv. 2018. január 1. napján hatályba lépő módosításai 

közül a reklámhordozókra vonatkozó helyi adó.  

 

A szabályozás hatályba lépésével új adótárgy került megnevezésre az építményadóban (Htv. 

11/A §) mely alapján adótárgy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

szerinti reklámhordozó. 

 

A reklámhordozók vonatkozásában az adóalany (Htv. 12/A. §) az, aki az év első napján a 

reklámhordozó Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti tulajdonosa.  

 

A reklámhordozókhoz kapcsolódó adókötelezettség keletkezése és megszűnése eseteit a Htv. 

14. § (5) bekezdése tartalmazza, az adóalapot Htv. 15/A. §-a szerint kell megállapítani, míg az 

adómérték felső határát a Htv. 16/A. §-a írja elő.  

 

A Kormány T/17994.számon benyújtotta az adózás rendjéről szóló törvényjavaslatát, melynek 

elfogadása esetén új jogszabály születik, hatályon kívül helyezve a 2003. évi XCII. törvényt. 

2017. július 31-én felkerült a Kormány honlapjára az adóigazgatási rendtartásról és az adózás 

rendjéről szóló törvény tervezete, amelyek 2018. január 1-jével váltanák fel a jelenleg 

hatályos az adózás rendjéről szóló törvényt.  

A jelenlegi újraszabályozás legfőbb célja az adóigazgatási rendszer további korszerűsítése oly 

módon, hogy a változtatások leghangsúlyosabb eleme az ügyfélbarát szolgáltatásnyújtás 

legyen.  

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény az adózással kapcsolatos általános eljárási 

szabályokat tartalmazná (pl. hatásköri, illetékességi szabályok, jogorvoslat rendje, stb.), míg 

az új adózás rendjéről szóló törvény az adóeljárással kapcsolatos részletszabályokat (pl. egyes 



adókötelezettségek teljesítésének szabályai, jogkövetkezmények, különös eljárások, stb.) 

rendezné.  

Egyik legfontosabb változás, hogy az adózás rendjéről szóló törvény háttérjogszabályaként 

2018. január 1-jétől nem az általános közigazgatási eljárási szabályokat (közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, illetve 

2018. január 1-jétől az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt), 

hanem az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényt kellene alkalmazni. 

 

Lényeges változás továbbá, hogy nőne a késedelmi pótlék mértéke, azaz a jegybanki 

alapkamat kétszerese helyett az alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része 

lenne a pótlék mértéke naptári naponként. A jelenlegi 0,90%-os alapkamattal számolva a 

módosítás 5,9%-os késedelmi pótlékot eredményezne, azaz a mostani mérték több mint 

háromszorosára emelkedne.  

Mindez azt jelentené, hogy a nem, vagy késedelmesen teljesítő adófizetők magasabb 

késedelmi pótlékot fognak fizetni, vagyis emelkedhetnek a pótlékbevételek és 

pótléktartozások összegei.  

 

 

Az adóhatósági feladatok tekintetében elektronikus ügyintézés jelenleg az iparűzési adó 

bevallása során lehetséges: a bevallást a 2016. adóévről lehetett a NAV-hoz - az általános 

nyomtatványkitöltő program segítségével - elektronikus úton benyújtani, amelyeket a hivatali 

kapun keresztül továbbítottak az Önkormányzatok számára feldolgozásra. Ezzel a 

lehetőséggel meglepően sok vállalkozás élt a 2017. évben.  

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 2018. január 1-től azonban kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek 

számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást. 

A törvény célja az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és 

az adminisztratív terhek csökkentése, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 

együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb 

közszolgáltatások nyújtása. Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi 

önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, a 108.§ (1) bekezdése alapján pedig 

2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését e törvényben meghatározottak 

szerint biztosítani.  

 

 

Építményadó: 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. §-ának c.) pontja 

értelmében a hasznos alapterület alapján megállapított építményadóra vonatkozó törvényi 

felső mérték 2005. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói 

árszínvonal változással – 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt 

évek inflációs adatával korrigálva – valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a valorizáció 

együttesen határozza meg ezen adónemben az adómaximumot.  

 

A KSH által közzétett adatok alapján a fogyasztó árszínvonal-változás (infláció) a 2016. 

évben 0.4%-kal magasabb volt, mint az előző évben. Építményadó tekintetében az 

adómaximum 2018. január 1-jétől 1853,9 Ft/m2 értékben került meghatározásra. 

 



Alsózsolcán alkalmazott építmény adó adómértékének emelésére utoljára 2011-ben került sor. 

Az önkormányzatnak olyan adópolitikát kell kialakítania a következő évekre, amely az 

adóalanyok számára kiszámítható, előre tervezhető. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat területén az építményadó mértéke: 1.050, - Ft/ m2/év. 

Adómentesség: Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 9/2015. (IX:04.) 

önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése értelmében adómentes belterületen a helyi adókról 

szóló törvény 13. §-ában meghatározottakon túl a magánszemély tulajdonában álló lakás és 

nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész.  

 

A fentiekben már említettük, hogy a Htv. 2018. január 1. napjától bővítette tárgyi hatályát a 

reklámhordozók vonatkozásában.  

 

Ez azt jelenti, hogy Alsózsolca Képviselő-testületének az építményadóról szóló 9/2015. 

(IX.04.) önkormányzati rendeletét  módosítani kell a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

 

A módosító indítványt 2017. november hónapjában szükséges előterjeszteni Alsózsolca Város 

Képviselő-testülete elé.  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat illetékességi területén 169 db adózót terhel építményadó 

fizetési kötelezettség. 2016. adóévben 169.185.434,- Ft összegű építményadó realizálódott. 

  

 

 

 

Helyi iparűzési adó: 

 

Az iparűzési adó a helyi adók között a legnagyobb jelentőséggel bír. Nemcsak azért, mert 

ebből komoly bevétele származik a települési önkormányzatnak, hanem azért is mert ezzel az 

adónemmel jelentősen befolyásolhatják a vállalkozói kör kialakulását, a település 

lakosságának foglalkoztatottságát.  

 

Folyamatosan vizsgáljuk a vállalkozások, gazdasági társaságok versenyképességét, az 

iparűzési adófizetési kötelezettségnek összhangban kell lennie a vállalkozások gazdasági 

teljesítőképességével.  

 

A testület korábbi döntéseivel többször kinyilvánította, hogy támogatni kívánja a 

vállalkozások letelepedését, fejlesztését, bővítését.  

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke, állandó jellegű tevékenység esetében 2011. évtől a 

törvényi maximum: 2 %, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében naptári 

naponként 5.000 forint. 

 

Illetékességi területünkön 2016. évben 370 db helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó adózónk 

volt. 2016. adóévben általánydíjas adózónk 1 db volt, kisadózó vállalkozások tételes adóját 

választó adózók száma 22 db.  

 

2016. évben helyi iparűzési adó vonatkozásában 197.596.538, -Ft bevétel realizálódott.  

 



2018. adóévre adómérték változást helyi iparűzési adónemben nem javaslunk. 

 

 

 

Gépjárműadó: 

 

 

A gépjárműadó bevezetését törvény határozta meg és tartja fent a mai napig.  

A törvény megalkotói a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztását, a települési 

önkormányzatok bevételeinek gyarapítását, valamint a közúthálózat karbantartásához és 

fejlesztéséhez szükséges források bővítését tartották szem előtt.  

A gépjárműadó megfizetése kötelező minden rendszámmal ellátott gépjármű, és pótkocsi 

üzembentartójának. Ez alól kivétel a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és a lassú jármű 

pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, valamint a munkagép. 

Sokáig, a rendelet bevezetésétől egészen 2007-ig az adó alapja a gépjármű megengedett 

legnagyobb össztömege volt. 2007-ben azonban megváltozott az adóosztályok besorolása, és 

ettől az évtől az adó alapja a személyszállító járművek esetében (kivéve autóbusz) a gépjármű 

motorjának a teljesítménye lett.  

A települési önkormányzatot a törvény alapján a belföldi gépjárművek után 2018. évben is a 

települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg.  

A beszedett adó mértéke nagyban függ a települési önkormányzat illetékességi területére 

bejelentett gépjárművek számától és teljesítményétől, az önkormányzatnak az adóztatás 

összegére befolyásoló hatással nem rendelkezik.  

 

Talajterhelési díj: 

A talajterhelési díj fizetésének kötelezettségét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX törvény írja elő. Annak a kibocsátónak kell fizetnie, aki a műszakilag rendelkezésre 

álló szennyvízcsatornára nem kötött rá. 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.04.) önkormányzati 

rendelete a talajterhelési díjról mentességet biztosít: 

• akinek ingatlanán csak udvari vízvételi lehetőség áll rendelkezésre,  

• a 70. életévét betöltött, egyedül élő kibocsátó részére 

• akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag a rákötés 

akadályba ütközik. 

• a magánszemély részére, ahol a lakásban lakóhellyel rendelkezőket figyelembe véve 

az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

150 %-át, egyedül élő esetében mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 

Alsózsolca Város Önkormányzat illetékességi területén a közüzemi szolgáltató nyilvántartása 

alapján 47 db fogyasztót terhel talajterhelési díjfizetési kötelezettség. 



Csekély jelentőségű adóbevétel, a díjfizetés összegét törvény határozza meg, a mentességben 

részesülők köre széles spektrumot ölel fel, ezért további mentesség, kedvezmény 

megállapítást nem javaslunk.  

Összegzés 

Alsózsolca Város Önkormányzatának gazdasági programja szerint az önkormányzat helyi 

adópolitikájának többek között azt kell szolgálnia, hogy megfelelő arányú költségvetési 

bevételt biztosítson a közszolgáltatások ellátása érdekében úgy, hogy a teherviselés arányos 

legyen, a lakosság komfortérzetét jelentősen ne rontsa és változatlan szinten tartott 

adómértékek mellett fokozott figyelmet fordítson az adóhátralékok és adókintlevőségek 

következetes behajtására.  

Az elmúlt időszakban többször érintettük az önkormányzat gazdasági helyzete, lehetőségei 

kapcsán a vállalkozásokat, az adóztatást. Az önkormányzatnak nincs tartozása, 

megtakarítással rendelkezik, így véleményünk szerint továbbra sem szükséges a lakossági és 

vállalkozási adóterheket növelni.  

Javasoljuk a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy 2018. évben a helyi adó mértéke ne 

változzon. 

 

Alsózsolca, 2016. november 9. 

 

Marcsikné Orosz Emese                                                                                                        

jegyző 

                                                

 

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/b. § (1) bekezdésére 

tekintettel felülvizsgálta 

-  Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 9/2015. 

(IX.04.) önkormányzati rendeletét, 

-  Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 

7/1997. (III.27.) önkormányzati rendeletét, 

-  Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló 

10/2015. IX.04.)  önkormányzati rendeletét, 

és megállapítja, hogy a rendeletek megfelelnek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. § 

g) pontjában meghatározott követelményeknek. 

- Az építményadóról szóló 9/2015. (IX.04.) önkormányzati rendelet módosítása 

szükséges  a  reklámhordozók vonatkozásában.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


