
1 
 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

              Polgármesterétől 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

 

 

a 2018. november 28-ai képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

 

Tárgy:  A helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendelet felülvizsgálata, az 

adókoncepció megtárgyalása 

Előterjesztő:  Lőrincz György polgármester         

Megtárgyalta:  Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

   

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. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben új rendeletet alkotott a helyi  

adókról, melyben a korábbi 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 2019. 

január 1-jétől a következő táblázat tartalmazza: 

Adónem Adómaximum 

2019-től 

2018. évben 

Jánossomorja 

 

Építményadó 1898,4 900/500 Ft/m² 

Telekadó 345,1 ---- Ft/m² 

Magánszemély 

kommunális adója 
29.340,3 3 500 Ft/adótárgy 

Tartózkodási idő utáni 

idegenforgalmi adó 
517,7 ---- Ft/fő/vendégéjszaka 

 

Az adókoncepció célja többek között az is, hogy meghatározza a következő évi helyi adókat 

érintő rendelet esetleges módosításának irányait. 

A T. Képviselő-testület 2015-ben a helyi adóztatási irányát, az egyes adónemeket és azok 

nagyságát helyesen állapította meg. Ezt mutatja az is, hogy a helyi adórendeletet az elmúlt 

években kizárólag törvényi változások miatt kellett módosítani. 

2018-ban a felgyorsult jogszabályi változások mellett a Hivatalban 2019-ben kötelezően 

bevezetésre kerülő új informatikai program (ASP) az adóügyi területen plusz feladatot jelent a 

köztisztviselőknek. Ezeknek a feltételeknek történő megfelelés nagy kihívás elé állítja többek 

között az adóügyi ügyintézőket is. Munkájuk folyamatosan túlfeszített ütemű, a képzéseken 

elhangzottak elsajátítása összetett tudást igényel részükről, időben és energiában sok időt vesz 

el napi munkájuk mellett. Természetesen az ASP bevezetése mindenki számára újdonság, de 

az Adó-és Pénzügyi Osztály számára a legösszetettebb feladat. 

Az Osztály a bevételi előirányzatok teljesítését a kivetések karbantartásával, a végrehajtási 

tevékenység magas szinten tartásával kívánja megvalósítani.  
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Az építményadó és a kommunális adó tekintetében megállapítható, hogy a változások 

(adásvétel, öröklés) karbantartása (adóalanyok törlése, új bevallásra történő felszólítás), a 

változások nyomon követése nagy terhet ró az Adó-és Pénzügyi Osztályra, ezen belül is a két 

adóügyi ügyintézőre. 

A bevételi előirányzat tervét 2018. október 31-ig az Osztály az alábbiak szerint teljesítette: 

 

Helyi adók 2018.10.31. (eFT-ban) 

 Eredeti Teljesítés 

Iparűzési 600.000 635.108 

Építmény 124.140 125.591 

Gépjármű 40% 22.000 24.172 

Talajterhelés 1.100 471 

Pótlék, bírság 500 363 

 747.740 eFt 785.705 eFt 

 

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 2019. január 1-jétől hatályba kívánja léptetni, akkor 

azt legkésőbb 2018. december 1-jén ki kell hirdetnie. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának jelenlegi helyzetére és gazdálkodásának stabilitására 

tekintettel nem javaslom a rendelet módosítását, illetve az egyes adónemek emelését. 

Fontos szempont továbbá, hogy amennyiben lehetséges, törekedni kell a korábbi, jól működő 

és már bevált szabályozáshoz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentieket megtárgyalni, és abban döntést hozni 

szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2018. 11. 20. 

 

 

              Lőrincz György s.k. 

                polgármester 

 

 


