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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adókról szóló, többszörösen módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 

biztosítja a helyi önkormányzatok számára az adó-megállapítás jogát. Az önkormányzatok 

szuverén módon dönthetnek arról, hogy feladataik ellátásához és az ehhez szükséges 

forrásképzés érdekében bevezetnek-e adókat, és ha igen milyen mértékben és feltételekkel. 

A helyi adókkal kapcsolatos jogi szabályozás alapján a Htv. és a helyi önkormányzati rendelet 

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

szabályozza. 

 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény a 

Htv-be az adórendelet-alkotással összefüggésben két új rendelkezést iktatott be. Egyfelől 2016. 

július 1-jei hatállyal az 51/B. § (1) bekezdését, másfelől 2017. január 1-jei hatálybalépéssel a 

7. § g) pontját. Ezen jogszabályhelyek értelmében a helyi (települési, fővárosban a fővárosi és 

kerületi) önkormányzatnak úgy kell hatályban tartania 2017. január 1-jétől az adórendeletét, 

hogy a rendeleti adótényállások összességén (a kedvezmények és mentességek rendszerén, az 

adóalap fajtájának megválasztásán, az adómérték nagyságán) keresztül jusson érvényre a 2016. 

június 30-ig csak az adómérték-megállapításnál figyelembe veendő – kismértékben szintén 

változó – három rendeletalkotási követelmény. (Így a helyi sajátosságok, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményei, az adóalanyok széles körét érintő teherviselő képességének 

figyelembevétele.) 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tavalyi évben új rendeletet alkotott a 

helyi adókról szóló, melyben az előző évekhez hasonlóan a lehetséges adók közül az iparűzési 

adót, az építményadót és a magánszemélyek kommunális adóját vezette be. 

A Htv. 6.§-a c) pontja értelmében építményadóra, a telekadóra, a magánszemély kommunális 

adójára és az idegenforgalmi adóra vonatkozó törvényi felső mértékek a KSH által közzétett 

fogyasztói árszínvonal változással – az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs 

adatával korrigálva – átértékelhető. A törvényi felső mérték és az átértékelés együttesen 

határozza meg ezen adónemekben az adómaximumot. 

A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint tehát az említett adónemekben az adómaximumot 2017. 

január 1-jétől a következő táblázat tartalmazza: 

Adónem 2017-től 

maximum 

2016. évben 

Jánossomorja 

 

Építményadó 1846,4 900 Ft/m² 

Telekadó 335,7 ---- Ft/m² 

Magánszemély 

kommunális adója 
28538,5 3 500 Ft/adótárgy 

Tartózkodási idő utáni 

idegenforgalmi adó 
503,6 ---- Ft/vendégéjszaka 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stab.tv.) 32. §-a 

értelmében a helyi adó fizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeletet, annak 

hatálybalépését megelőző 30 nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel, ha az önkormányzat 

adórendeletét módosítani szeretné, és azt 2017. január 1-jétől hatályba kívánja léptetni, akkor 

azt legkésőbb 2016. december 1-jén ki kell hirdetnie. 
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Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. tv 36. §-a a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. §-át 2016. január 1-jei 

hatállyal a következő (4)-(5) bekezdéssel egészítette ki: 

„(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a 

háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha 

annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára 

azonosnak kell lennie.”  

Az háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők és a fogorvosi alapellátást nyújtó fogorvosok 

számára helyi iparűzési adóban nyújtható adóelőny csekély összegű (de minimis) támogatásnak 

minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 

352., 2013. 12.24. 1.o.) szabályaival összhangban volt nyújtható.  

A rendeletnek tartalmaznia kellett, hogy a jogcímek alapján nyújtott kedvezmény 

1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül, 

megadva a 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetésének adatait. 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-jei hatállyal fenti 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően beépítette helyi rendeletébe a törvényi előírásokat 

ill. azok mellékleteit. 

Az Országgyűlés 2016. 11. 22-én elfogadott jogszabálya alapján a Htv. 39/C. § (5) bekezdése 

2017. január 1-jétől hatályát veszti. 

Fentiekre tekintettel szükséges a helyi rendelet szövegében ennek a rendelkezés a hatályon 

kívül helyezése. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

 

Társadalmi hatása: nincs 
A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: nincs 

Környezeti és egészségi következménye: A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti és 

egészségi következményei nincsenek. 

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendelet felülvizsgálata, ill. annak módosítása jogszabályváltozás miatt 

szükséges  

A jogszabályok alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A jogszabályok alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek a Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére állnak. 

A jogszabály elmaradásának várható következményei: jogszabálysértő, ha magasabb 

jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes egy helyi rendelet. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megtárgyalni, és abban döntést hozni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2016. 11. 19. 

 

 

              Lőrincz György s.k. 

                polgármester 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016. (…...) számú rendelete 

Jánossomorja Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 

 24/2015. (XI.25.) rendelet módosításáról 

- tervezet - 

 

 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Hatályát veszti Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló 24/2015 (XI. 25.) rendelet: 

1. 7. § (2)-(9) bekezdése 

2. 13. § 5., 6. pontja 

3. a 2. számú melléklet. 

 

 

2. § E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Lőrincz György                       dr. Péntek Tímea  

   polgármester                         jegyző  

    

 

 

  

Kihirdetve: 2016………….. 

    dr. Péntek Tímea 

               jegyző 

 

 

 


