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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 
7/2013. (V. 03.) önkormányzati rendeleten (a továbbiakban: Ör.) alapuló rendelettervezetünket 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) útmutatása alapján dolgoztuk ki.  
 
A jogszabályok alapján a helyi adókról szóló rendeletet minden év novemberében 
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. Ezen rendelkezés az 
önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. Ebből következően, ha 2019. január 1. napján 
szeretnénk hatályba léptetni az új szabályozást, akkor azt legkésőbb 2018. december 1-ig ki kell 
hirdetni a helyben szokásos módon. 
Fontos felhívnom a Htv. és a Stab. tv. említett szabályainak összefüggésére. A hivatkozott két 
jogszabályhely értelmében, ha a rendelet adómérték növelésére, az 
adókedvezmény/adómentesség korlátozására vonatkozó módosító szabályait 2018. december 
1-ig nem hirdetik ki, akkor annak - a „súlyosbítás tilalmára” való tekintettel - 2019. évközi 
hatályba léptetésére nincs lehetőség. 
 
A Kormányhivatal szeptemberben felülvizsgálta a megyei önkormányzatok hatályos helyi 
adórendeleteit. A felülvizsgálat alapján ajánlást fogalmazott meg - az évközben változott - Htv. 
rendelkezések átvezetésre az Ör.-ben. Az ajánlást elfogadva a módosítás beépítésre került a 
rendelet-tervezetbe. 
 
A Htv. és az Ör.-n alapuló rendelet-tervezetünket a rendelkezésre álló adatok, a Kormányhivatal 
észrevételei és az elmúlt időszak tapasztalatai alapján dolgoztuk ki.  



 
 

 

 
A tervezet egyéb vonatkozásban nem tér el a hatályos rendelettől, és nem tartalmaz 
adómérték emelést vagy a kedvezmények, mentességek csökkentését. 
 

 
A Kormányhivatal álláspontja szerint a Htv. 52. § 9. értelmező rendelkezése szerint a lakáshoz, 
üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiség alapterülete kivétel a teljes alapterületből, ennélfogva a 
hasznos alapterületből is, így nem minősül adóalapnak. A Kormányhivatal javaslata alapján az 
Ör. 3. §-ából és a 4. § (2) bekezdéséből is törlésre kerül a kiegészítő helyiség szövegrész, így a 
3. § és a 4. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:  
„A Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését 
meghozni szíveskedjék. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi adókról szóló 7/2013. (V. 3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és a(z) .…../2018. 
(..…..) számon önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 
 
 

Tapolca, 2018. november 22. 
 
 
      Szennyainé Kovács Veronika 
       polgármester 

 
  



 
 

 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 /2018. (              ) önkormányzati rendelete 

 
a helyi adókról szóló 7/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
1. § 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2013. (V. 
3.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § A Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye.” 
 

 
2. §  

 
Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Tapolca, 2018. november 27. 
 
 
 
 
 Szennyainé Kovács Veronika 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 nem eredményez adminisztratív tehernövekedést.  
 
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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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!  

 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Htv. 6. § c) pontjában meghatározza a 2019. évre kialakítható adómaximumokat, amelyeket 
a KSH által megállapított fogyasztói árszínvonal-változás (infláció) és az adómaximum 
függvényében indexálással kell megállapítani. A 2019. évre alkalmazható adómaximumok: 
 
 1. sz. tábla 

- építményadó 1 898,4  Ft/m2 
- magánszemély kommunális adója 29 340,3  Ft/év/lakás 
- idegenforgalmi adó 517,7  Ft/fő/vendégéjszaka 

 
A saját működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az 
aránya évről évre növekszik. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2018. évben 4 helyi adót és 
központi adóként a gépjárműadót működtette. Az alább ismertetett adatok 2018. 10. 31-i állapot 
szerint kerültek feldolgozásra, kimunkálásra. 
 
1. Építményadó 

 
Az adó mértéke 2008. óta változatlan, 300 Ft/m2. A település gazdasági helyzetéből adódóan 
kevés számú (32 db) ingatlant érint az adónem, de a helyi adórendelet 2015. évi változásából 
adódóan már a céges és egyéni vállalkozókat is érinti az adókötelezettség. 
 
2. Magánszemély kommunális adója 
 
Az elmúlt közel tíz évben jelentősen emelkedtek azoknak a szolgáltatásoknak díjai, amelyeket 
az önkormányzat a saját költségvetésében biztosít. 
A közterület takarítás, szemétkezelés, szennyvízkezelés, közvilágítás, utak, közterületek 
karbantartása, mind-mind olyan terület, ahol a költségek kigazdálkodása az utóbbi években csak 
a költségvetés szigorú betartásával, bizonyos feladatok csökkentésével volt lehetséges. 



 
 

 

A leírtak kompenzálására 2016. január 1-től az adómértéke 9.000 Ft/év/lakás összegre 
emelkedett és 453 db ingatlant érint az adónem. Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása, 
az adóztatott lakás állomány felmérése, ellenőrzése folyamatos.  
 
 
3. Idegenforgalmi adó 
 
Az adó mértéke 300 Ft/fő/vendégéjszaka. Az önkormányzat legkisebb bevételi forrása, de a 
táblázat adataiból látható a vendégéjszakák számának (bevétel) növekedése, amely megfelel az 
országos trendnek a vidéki települések esetében. Az idegenforgalmi adóhoz az állam az 
üdülőhelyi feladatok ellátására hozzájárulást ad. A hozzájárulás mértéke az idegenforgalmi adó 
minden beszedett forintjához 1 forint a hatályos szabályozás szerint. 
 
 
4. Helyi iparűzési adó 

 
A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1 %-a, a településen nincs jelentősebb vállalkozás, 
így a kapcsolódó adóbevétel is alacsonyabb az elvárhatónál.  
 
 
5. 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 2018. évben a tehergépjárművek esetében 1.380, ill. 850 Ft/100 kg/év. 
Jelentősen változott a gépjárműadóban a nyerges vontató fogalma és a hozzá kapcsolódóan az 
adóalap számítása, már csak a vontató adózik a Gjt. speciális szabályai szerint. Összesen 384 
db gépjármű adózik a településen. 
A gépjárműadóban igénybe vehető mozgáskorlátozotti mentességre 2018-ban nem érkezett 
kérelem. Összesen 2 db mozgáskorlátozotti mentesség kérelem van érvényben 20.160 Ft 
összegben. 
 

Tájékoztató táblázat a helyi adók és gépjárműadó bevételek változásához 
2013-2018. 

 
3. sz. tábla               adatok ezer forintban 
 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.  2018. 3 
Építményadó 1 832 716 1.186 6.050 2.336 1.553 
Magánszemély 
kommunális adója2 

3.487 2.881 2.951 3.604 3.648 3.503 

Idegenforgalmi adó 250 274 419 617 828 704 



 
 

 

Helyi iparűzési adó 2.252 3.030 3.026 2.895 3.765 3.813 
Gépjárműadó 2.489 2.174 2.244 2.493 2.588 2.692 
Összesen: 9.310 9.075 9.826 15.659 13.165 12.265 

 
1 2015-től építményadó rendelet változás 
2 2016-tól az adómértéke 9.000 Ft/év/lakás összegre emelkedett 
3 2018. évből az 1-10. havi bevételeket tartalmazza 
 
 
A táblázatból jól láható, hogy 2013. óta a bevételek - figyelembe véve a táblázat alatti 
kiegészítéseket is - jelentősen növekedtek.  
 
 

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK  
 
 4. sz. tábla 

 Db Összeg (eFt) 

Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 20 423 

Jelzálog jog bejegyzés 0 0 

Ingó (gk.) foglalás 6 150 
 

 
ASP-2018 

 
2018. január átálltunk az ASP keretrendszer, új iratkezelő szakrendszerének használatára, majd 
2018. februártól megszűnt a közel 30 éve használt ONKADO nyilvántartó rendszer használata 
és a törvényi kötelezés miatt átálltunk, az adószakrendszer használatára is. 
Az átállás nem ment zökkenő mentesen. Az iktató régi adatbázisa hónapokig nem volt 
hozzáférhető, a rendszer lassan, akadozva volt elérhető. A mai napig is a nagyobb adatbázis 
mozgást igénylő napi rutin folyamatok lassúak, lefagynak. A név szerinti keresésé pedig 
botrányos. 
Az adószakrendszer nem tudott indulni a törvény szerinti 2018. 01. 01. dátummal a 
hiányosságai miatt, csak 2018.02.18-val. Az indulás óta több, mint 100 db hiba jegyet írtam a 
működéssel kapcsolatos hibák, anomáliák, lassú működés, lefagyás, ismeretlen hiba 
kijavítására. Az első hibajegyet még 2018.01.26-án a csatlakozás előtt írtam ASP-16909 
számmal, az utolsó hibajegyem száma ASP-42061 2018.11.05. keltezésű. Amúgy 2015.01.01. 
óta használják a kijelölt települések az ASP-t! 
Nagyon jó látható, ahogy bekerültek a nagyobb települések, városok ugrásszerűen megnőtt a 
hibajegyek száma.  
Mindez nagy mértékben hátráltatta a napi munkát az adatok, bevallások feldolgozását, az évek 
alatt rutinná vált ellenőrzést és behajtási cselekményeket végrehajtását is. Ezeken a területen 
nem tudtuk az elmúlt évek jó színvonalú munkáját produkálni. 
Sajnos a javítási, tesztelési folyamat még nem ért véget nap, mint nap találkozunk hibásan, 
rosszul működő részfolyamatokkal, összefüggésekkel, amelyek feltárása, javítása szintén 
lassítja a napi munkavégzést. 
 
Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést, a tájékoztatót megvitatni, és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 



 
 

 

 
I. 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi adókról szóló 7/2013. (V. 3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és a(z) .…../2018. 
(..…..) számon önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 
 

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

 
 
Tapolca, 2018. 11. 14. 
 
  
 
 Szennyainé Kovács Veronika 
 polgármester 
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