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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2017. november 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) számú rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést készítette:  Fődi Gabriella adócsoport vezető 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 

 

 

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

        jegyző   

 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

 

        Csendes Ildikó s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 23. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének         

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére  

 

A helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 28.) számú rendelet módosítása tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzatok Alaptörvényben biztosított joga, hogy az erre vonatkozó tv. keretei közt 

helyi adókat vezessen be, döntsenek azok fajtájáról és mértékéről. 

 

1. Kommunális adó  

 

A vagyoni típusú adók közül a kommunális adó a helyi adók egyik fajtája, melynek szabályait a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint a Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2011. (XII. 28.) számú rendelete (továbbiakban: helyi adó 

rendelet) tartalmazza.  

A Htv 24. § -a meghatározza, hogy a magánszemélyek kommunális adójának alanya az a 

magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén a naptári év első napján az építmény 

vagy a telek tulajdonosa illetve adóalany továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat 

illetékességi területén nem magánszemély tulajdonába álló lakás bérleti jogával rendelkezik. A 

Htv. kommunális adó mentességi kategóriákat nem határoz meg, ezt a helyi adó rendelet 3. §-a 

szabályozza, mely szerint Kiskunhalas illetékességi területén mentes a kommunális adó alól:   

a) szükséglakás,  

b) aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak 

járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított 

rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása,  

c) a külön hrsz-on álló 1db gépjárműtároló, ha az adó alanya lakáscélú építménye után 

kommunális adó köteles és a lakáscélú építményével egy hrsz-on nem rendelkezik 

gépjárműtárolóval. 
 

A helyi adó rendelet 2012. január 1-jétől a külterületre is bevezette a kommunális adót – vagyis 

megszűnt a külterület korábbi mentessége –, melynek összege egységesen 5000 Ft/év.  

 

A kommunális adó külterületre történő kivetése során számos kérdés, probléma merült fel az adó 

tárgyának megállapítása kapcsán, ami indokolttá teszi a helyi adó rendelet felülvizsgálatát, 

mentességi körének bővítését.  

Jelen jogszabályi keretek között adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő 

építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, ami azt jelenti, hogy pl.: 

a szerszámos kamra után is fizetni kell kommunális adót (ha megfelel az épület fogalmának, mely 

tény tisztázása csak helyszíni szemle során állapítható meg).  

 

Javaslom, hogy a lakosság adóterheinek lehetséges csökkentése és a stabil önkormányzati 

gazdálkodás egyensúlyát szem előtt tartva, 2018. január 1-jétől bővüljön ki a kommunális adó 

mentességre jogosultak köre azon adóalanyokra, akik nem lakás céljára szolgáló építménnyel 

rendelkeznek, kivéve azon épületet, amelyben legalább egy személy életvitelszerűen tartózkodik. 
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2. Építményadó 

 

A Htv. 2018. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a alapján az építményadó tárgyi hatálya kiterjed az 

önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozókra, vagyis a közterületen elhelyezett 

hirdetőtáblákra és egyéb eszközökre. 

A Htv. 7.§ e) pontja korlátozza a vállalkozó adóalany üzleti célú építményre történő mentesség 

alkalmazását, tehát Kiskunhalas illetékességi területén lévő reklámhordozók mindenképpen 

adókötelessé válnak. Így az önkormányzat Képviselő-testületének csak az adómérték tekintetében 

van hatásköre dönteni, melynek mértéke 0 Ft/m
2
/év és 12000 Ft/m

2
/év között állapítható meg. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete közterület használat szabályozásáról szóló 

28/2004. (VI. 02.) számú rendelete alapján a reklámhordozók – rendeletben meghatározott 

paraméterek szerinti – kihelyezése után közterület használati díjat köteles fizetni.  

Jelen jogszabályi környezetben a reklámhordózókra kivetett adó további költségterhet jelentene a 

közterület használati díj megfizetésén túl, így aránytalanul nagyobb terhet róva az e tevékenységet 

végző vállalkozásokra. 

 

A fentiek értelmében javaslom a reklámhordozók reklámközzétételre használható felülete utáni 

adómérték éves díját 0 Ft/m
2
 összegben meghatározni. 

 

Ezek figyelembe vételével kérem a Képviselő-testületet a rendelet módosításának megtárgyalására 

és annak elfogadására.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

  Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

Végrehajtásért felelős: Fődi Gabriella, adócsoport vezető 

Határozatról értesül:  Fődi Gabriella, adócsoport vezető  

 

Kiskunhalas, 2017. november 15. 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2017. (XI.….) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 

1. A rendelet tervezet jelentősnek ítélt hatásai:  

 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  
 

Kommunális adó: Az önkormányzat adóbevételeit csökkenti. A nem lakás céljára szolgáló 

épületek jellemzően a külterületi ingatlanokon találhatók, így az előzetesen 3000 db 

külterületi ingatlan több mint fele (60%) lesz adómentes, ami éves szinten várhatóan 9 Millió 

Ft bevételkiesést eredményez. 

 

Építményadó: nincs. 

  

b) Környezeti és egészségügyi következményei:  
 

Nincs. 

 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:  
 

Kommunális adó: A mentességi kör bővítésével az adminisztratív terhek a 

megállapítás/tájékoztatás időszakára megnőnek. 

 

Építményadó: Az adminisztratív terhek – a bevallások időszakára – megnőnek. 

 

2. A rendelet megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 
 

Kommunális adó: nincs. 

 

Építményadó: mulasztásos törvénysértést követne el az önkormányzat, ha nem alkotja meg a 

rendeletet. 

 

3. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
 

A rendelet alkalmazása következtében felmerülő feladatok ellátásához a hivatal személyi, 

szervezeti, tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 15. 
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KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

……/2017. (…) önkormányzati  rendelete 

a helyi adókról   

szóló 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 

meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, 

a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 
28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése az alábbi d) ponttal 
egészül ki: 
 

(1) Mentes az adó alól: 

d) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve azon épületet, amelyben legalább egy személy 

életvitelszerűen tartózkodik 

                                                 2.§ 

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az adó alapja: az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete, ill. a 

településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó reklámközzétételre használható 

négyzetméterben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.” 

3.§ 

A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az adó mértéke: az építmény adóköteles alapterülete utáni: 620,-Ft, reklámhordozók 

reklámközzétételre használható felülete utáni: 0,-Ft.” 

4.§ 

Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 
Kiskunhalas, 2017. november 30. 

 

 

 

                        Fülöp Róbert                                               Komlósné Dr. Fekete Anikó 

polgármester                                                                   jegyző   
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Záradék:  

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2017. november …. 

 

     Komlósné Dr. Fekete Anikó 

Jegyző  

 
   


