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Tárgy:                      Helyi adókról szóló rendelet megalkotása 

El terjeszt :            Kovács Nándor  polgármester 

El készítette:           Takács Lászlóné jegyző  
                     Bati  Istvánné adóügyi főelőadó 

 

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

Általános Indoklás 

Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, törvény keretei között megállapítsa a 

helyi adók fajtáit és mértékét. E jogot a Magyar Köztársaság  Alkotmánya 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 adó törvény 1993. január 1-től a kommunális jellegű adók vonatkozásában sem 
teszi kötelezővé a felhasználási célok meghatározását, csak arra kötelezi a képviselő-testületeket, hogy a 

költségvetési beszámoló részeként a beszedett adó összegéről tájékoztassák a település lakosságát.  

A jelenleg hatályos helyi adórendeleteink több jogszabályi rendelkezést tartalmaztak, melyet összhangba kell 

hozni a törvényi  módosítással, ezért célszerű a jelenlegi rendeletek hatályon kívül helyezése, és a helyi adókra 
vonatkozó új rendelet megalkotása.  

A magánszemélyek kommunális adójánál megszüntetésre kerül a helyi lakosoknak nyújtott kedvezmény, illetve 

a helyi iparűzési adó esetében beépítésre került  az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység  után 
fizetendő iparűzési adó összege.  

Sáska  község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/1997. (XII.20.) önkormányzati  rendeletével  alkotta 

meg a magánszemélyek kommunális adóját, melynek mértékét  a 7/2008. (XI. 28.)önkormányzati rendelet 

módosításával  2009. január 1-től  9000,-Ft-ban állapították meg, 50 %-os kedvezményt adva Sáska településen 

állandó lakóhellyel rendelkező személyeknek.   

Magánszemélyek kommunális adó alanyainak  száma: 121, ebből 91 fő az állandó lakóhellyel rendelkező, 
kedvezményben részesülők száma.   

Rendelet-tervezet alapján,   a kedvezmény megszűntetésével,   a 2013. évi  648.000,-Ft  bevétellel szemben 

1.098.000.-Ft bevételre számolhatunk, ez  450.000,-Ft önkormányzati bevétel növekedést jelent a 

költségvetésben. 

A helyi iparűzési adó esetében az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre  Htv. szerinti  napi 5000,-
Ft. került meghatározásra, melyet eddig a helyi adórendelet nem tartalmazott.  

Részletes indoklás 

2-3. §-hoz 

A helyi adótörvény szabályozza a törvény alapján bevezethető, illetve az önkormányzat által bevezetett 
adónemeket, azok mértékét, illetve a kedvezményeket.  

           4. §-hoz 

Hatálybaléptetés időpontját szabályozza. 



EL ZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Sáska község Önkormányzata  Képviselő-testületének, …/2013. (....) a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelethez. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése 
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:  

 
1. Társadalmi hatások 

 
Az önkormányzat közigazgatási területén lévő 121 lakás után, az adózók magánszemélyek 

kommunális adóját  fizetnek. Az adókedvezmény megszüntetésével a lakosság anyagi terhei 

növekednek.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendelet megalkotásának gazdasági,  költségvetési hatása van, közel 450.000.-Ft bevétel 

növekedést jelent az önkormányzatnak az adókedvezmény megszüntetése.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A rendelet módosításának  adminisztratív terhet befolyásoló hatása van, mivel az adózók 

előírásait módosítani kell, egyedi határozatokat kell hozni.  
 

       5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
2013. évtől megszűnt a  települések lélekszáma alapján nyújtott központi támogatás, helyette 

a  feladatalapú támogatást vezették be.  A helyi lakosoknak nyújtott kedvezmény indoka az 

állandó lakóhellyel rendelkezők után kapott központi költségvetési támogatás volt, amely a 
továbbiakban már nem releváns.   

 

      6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

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

rendelkezésre állnak. 

 

Sáska, 2013. november 18. 

 

 

 

       Takács Lászlóné  

           jegyző    


