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Tisztelt Bizottság! 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban: Htv.) szerint a települési önkor-
mányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett - a helyi 
közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátá-
sa - melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is 
- elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A 
gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára 
lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika 
kialakítására. 
 
A Htv. 6. §-a szerint az önkormányzat adómegállapítási joga a törvényben meghatározott adók 
bevezetésére, módosítására, hatályon kívül helyezésére, az adó mértékének megállapítására, a tör-
vényben meghatározott mentességek kedvezmények kibővítésére, illetve arra terjed ki, hogy a 
Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletes szabályait meghatá-
rozza.  
 
A továbbiakban egy, több változatú, de még koránt sem teljes adókoncepció tervezését kíséreljük 
meg azzal, hogy az elsősorban az adófajtákra, az adótárgyakra és az adómértékekre helyezi a 
hangsúlyt a koncepció fő irányainak meghatározására törekszik. 
 
A helyi adópolitika meghatározásához feltétlenül szükséges az adótárgyakra, az adók fajtáira, az 
adómértékekre vonatkozó szabályozás áttekintése. 
 

Adótárgy: 
 
Telekadó 
 
Kismaros Község Önkormányzatának telekadóról szóló 18/2009. (XII.10.) rendelete ( a további-
akban R.) 1. §-a szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belte-
rületi földrészlet. A szabályozás a rendelet hatályba lépésének napján megfelelt a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban: Htv.) 17. § rendelkezésének, azonban annak 2011. 
XI. 30. napjától hatályos rendelkezése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén 
lévő telek. 
 
A Htv. 52. § 6. pontjában foglalt értelmező rendelkezés szerint. telek: az épülettel, épületrésszel 
be nem épített földterület, ide nem értve 
 

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, 
b) a külterületen fekvő termőföldet, 
c) a tanyát, 
d) a közút területét, 
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, 
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet, 
g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét, 
h) az erdőt, 
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet; 
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Kommunális adó 
 
A Htv. 24. §-a szerint kommunális adókötelezettség terheli a 12. §-ban, valamint a 18. § §-ban 
meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdo-
nában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Mindezek alapján a kommunális adó tárgya az épít-
mény a bérleti jog és a telek.  
 
Kismaros Község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször 
módosított 16/2006. (XI.16.) számú rendelete ( a továbbiakban: R.) 2. §-a szerint az adó tárgya a 
lakás, a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga, az építmény, a telek. 
 
A kommunális adó tárgyának meghatározásánál figyelemmel kell lennünk a telek- és az építmény-
adó tárgyaira is. A telekadó tárgya a hatályos szabályozás szerint a be nem épített belterületi föld-
részlet, amit a kommunális adó hatálya alól a rendelet a 6. § (2) bekezdésében kivesz, így a magán-
személy tulajdonában álló beépítetlen belterületi földrészlet után telekadó fizetésére köteles.  
 
A 6. § (1) bekezdése alapján adómentes a nem lakás célú épület, épületrész, a (2) bekezdés szerint 
adómentes a telekadó rendelet hatálya alá tartozó telek 
 
Mindezek alapján a hatályos szabályozás szerint a kommunális adó tárgya a magánszemély tulaj-
donában álló lakás , a telekadó rendelet hatálya alá nem tartozó telek és a nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti joga. A telekadó tárgyaként a hatályos szabályozás csak a beépítet-
len telket említi, a részben beépített telek kommunális adó tárgya 
 
Az adóhatóság gyakorlata szerint kommunális adót csak a lakás után kell fizetni. 
 
Építményadó 
 
Kismaros Község Önkormányzatának építményadóról szóló 14/2006. (XI.16.) rendelete ( a to-
vábbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 
 
A R.1. § (2) bekezdése szerint az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az épület 
rendeltetésszerű használatához szükséges – épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos 
alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén, az általa lefedett földrészlettel – egyező 
nagyságú földterület. A rendelkezés a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban: 
Htv.) 11. (2) bekezdésén alapult, a Htv. 11. § (2) bekezdését a 2011. évi CLVI. törvény 180. §-a 
hatályon kívül helyezte, az 2011. november 30. napjától hatálytalan. A módosítás a telekadóra 
vonatkozó rendelkezések módosításának következménye. 
 

1. sz. táblázat: Adótárgyak száma 
 

Adónem 2014.12.31 2015.03.31 2015.06.30 2015.09.30 2016.01.01 2016.06.30 

Építményadó (adótárgy) 1 737 1 727 1 727 1 726 1 721 1 715 
Kommunális adó (adótárgy) 715 715 719 721 723 726 

Telekadó (adótárgy) 1 464 1 462 1 457 1 455 1 448 1 440 

Helyi iparűzési adó (adózó) 227 35 198 200 206 201 

Gépjárműadó (adótárgy) 1 046 1 010 1 028 1 028 1 067 1 060 
Forrás: ONKADO zárások 
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Az adótárgyak csoportosítása: 
 
Adózás alá vonható adótárgyak: 
 

Telekadó Építményadó Kommunális adó 
telek lakás és nem lakás 

célját szolgáló épület 
magánszemély tulajdonában 
álló lakás,nem lakás célját 
szolgáló épület, telek bérleti 
jog 

 
Adózás alá vont adótárgyak 
 

Telekadó Építményadó Kommunális adó 
beépítetlen (üres) 
belterületi föld 

nem lakás céljára szolgáló 
épület, kivéve magánszemély 
lakásához tartozó garázs, gaz-
dasági épület 

magánszemély lakás 

 
Adózás alá nem vont adótárgyak 
 

Telekadó Építményadó Kommunális adó 
beépített telek be nem épített 
része 

- lakással beépített telek be nem 
épített része 

 
Az adózás alá nem vont adóköteles adótárgyak közül a beépített telek be nem épített része érde-
mel figyelmet. 
 
A Kúria a Köf 5039/2014/4 számú döntésében megállapította, hogy a Htv. 19. § a) pontjából az 
következik, hogy a törvényi szabályozás szerint az épülettel, épületrésszel le nem fedett telek 
adótárgykénti figyelembe vétele nem kizárt. 
 
A Htv. 7. § a) pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza, hogy az adó-
alanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó megfizetésére kötelezheti. A Kúria 
fenti döntése szerint a törvény az adótöbbszörözés tilalmát az adótárgy és nem az adóalany azo-
nosságára vonatkoztatja, a tilalmazott helyzet akkor áll elő, ha az önkormányzat ugyanazon adó-
tárgy után több jogcímen is adókötelezettséget állapít meg. A Htv. 5. §-ban meghatározott adótí-
pusok és az azokon belüli egyes adók között az önkormányzat szabadon választ, adótöbbszörö-
zést az keletkeztet, ha a több jogcímen bevezetett adó egy adótárgyat egy időben terhel. A Kúria 
döntésében hivatkozott alkotmánybírósági határozatok szerint az adótöbbszörözés tilalmába üt-
közik például, ha lakás egyidőben építmény és kommunális adó, az épület által lefedett területrész 
telekadó tárgya is. 
 
Az adótöbbszörözés tilalmának körében hasonló jogi álláspontot foglalt el a Kúria a Kfv. V. 
35.144/2013 számú határozatában. 
 
A Kúria hivatkozott döntéseiben megállapította, hogy az építményadó tárgya a lakás és a nem 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdona, a telekadó tárgya a telek tulajdona azzal, hogy 
telekadó mentes az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész. A tör-
vény fogalmi rendszerében az épület, építmény fogalma élesen elkülönül a telek fogalmától. A 
Kúria hangsúlyozza, hogy az építményadó és a telekadó önálló adó, tárgyuk ezért nem is lehet 
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azonos. A beépített belterületi földrészletek az építmény használatához szükséges mértékben az 
építményadó hatálya alá tartoznak, a telekadó hatálya az ezt meghaladó területre terjed ki. 
 
A fentiek alapján adó alá vonható telekrészek számát az építmény-, illetve a kommunális adó tár-
gyainak számbavételével lehet becsülni. Építményadó kötelezettség alá 1.725, kommunális adó 
kötelezettség alá 721, összesen 2. 446 adótárgy tartozik. 
 
A Htv. 19. § a) pontja szerint mentes az adó alól az épület, épületrész hasznos alapterületével 
egyező nagyságú telekrész. A szabályozásnak a telekadó tárgyának meghatározásánál van jelentő-
sége, telekadó tárgya lehet tehát a teleknek az épület hasznos alapterületét meghaladó telekrész. 
 
A magánszemély tulajdonában álló telek, telekrész kommunális adó tárgya is lehet.  
 
I. Az adózás alá nem vont adótárgyak adóztatása 
 

a) kommunális adó az építménnyel és lakással be nem épített telekrész után 
 
Plusz adóbevételt jelentene, ha a kommunális adó hatálya alá tartozna az építménnyel és a lakó-
épülettel be nem épített telekrész is, ami után eddig nem volt kivetve helyi adó Kismaroson. 
 

2. sz. táblázat 
Plusz bevétel az építménnyel be nem épített telekrészre kivetett kommunális adó 

 
Kismaroson tervezett 

KOMMUNÁLIS ADÓ mér-
téke az ÉPÍTMÉNNYEL 
BE NEM ÉPÍTETT TE-
LEKRÉSZRE (Ft/db/év) 

2017. január 1-től 

ÉPÍTMÉNNYEL 
be nem épített 

telekrész száma 
(db) 

Kommunális adó bevétel 
az építménnyel be nem 

épített telekrészekre 
(Ft/év) 

Kalkulálva azzal, hogy 
nem folyik be minden 

bevétel, pl. a 200 db isme-
retlen telektulajdonostól 

és más nem fizetőktől (88 
%-os megtérülés) 

5 000  1 715   8 575 000   7 546 000  
6 000  1 715   10 290 000   9 055 200  
7 000  1 715   12 005 000   10 564 400  
8 000  1 715   13 720 000   12 073 600  
9 000  1 715   15 435 000   13 582 800  

10 000  1 715   17 150 000   15 092 000  

 
A 2. számú táblázat mutatja, hogy mennyi plusz adóbevételt jelentene, ha megadóztatnánk az 
építményeket körülvevő telekrészeket is kommunális adóval. 10.000 Ft-os egységes adó esetén az 
1.715 db építményt körülvevő telekrészre 15 millió forint plusz bevétel folyna be egy év alatt. 
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3. sz. táblázat 
Plusz bevétel a lakóházzal be nem épített telekrészre kivetett kommunális adó 

 
Kismaroson tervezett KOMMU-
NÁLIS ADÓ mértéke a LAKÁS-
SAL BE NEM ÉPÍTETT TE-
LEKRÉSZRE (Ft/db/év) 2017. 

január 1-től 

LAKÁSSAL be 
nem épített 

telekrész száma 
(db) 

Kommunális adó 
bevétel az építménnyel 

be nem épített 
telekrészekre  

(Ft/év) 

Kalkulálva azzal, hogy 
nem folyik be minden 
bevétel, pl. a 200 db 

ismeretlen telektulajdo-
nostól és más nem fize-
tőktől (88 %-os megté-

rülés) 
5 000  726   3 630 000   3 194 400  
6 000  726   4 356 000   3 833 280  
7 000  726   5 082 000   4 472 160  
8 000  726   5 808 000   5 111 040  
9 000  726   6 534 000   5 749 920  

10 000  726   7 260 000   6 388 800  

 
A 3. számú táblázat mutatja, hogy mennyi plusz adóbevételt jelentene, ha megadóztatnánk a la-
kóházakat körülvevő telekrészeket is kommunális adóval. 5.000 Ft-os egységes adó esetén a 726 
db lakóházat körülvevő telekrészre 3,2 millió forint plusz bevétel folyna be egy év alatt. 
 
Előnyei:  
Plusz adóbevételt jelentene, ha a kommunális adó hatálya alá tartozna az építménnyel és a lakó-
épülettel be nem épített telekrész is, ami után eddig nem volt kivetve helyi adó Kismaroson. 
Amennyiben megadóztatnánk az építményeket körülvevő telekrészeket is kommunális adóval, 
10.000 Ft-os egységes adó esetén az 1.715 db építményt körülvevő telekrészre 15 millió forint 
plusz bevétel folyna be egy év alatt. Ha megadóztatnánk a lakóházakat körülvevő telekrészeket is 
kommunális adóval, 5.000 Ft-os egységes adó esetén a 726 db lakóházat körülvevő telekrészre 3,2 
millió forint plusz bevétel folyna be egy év alatt. 
 
Hátrányai:  
Ezen adótárgyak eddig nem voltak adózás alá vonva, mely plusz adó valószínűleg felháborodást 
keltene az adózók körében. 
 
Javaslat: 
Ez azt jelentené, hogy az eddigi 22.000 Ft helyett ennyivel többet fizetnének a lakás tulajdonosok. 
Véleményem szerint viszont mindegy, hogy 27.000 Ft-ot fizet egy lakás után és 0 forintot az azt 
körülvevő telekrész után, vagy 22.000 Ft-ot fizet a lakás után és 5.000 Ft-ot az azt körülvevő te-
lekrész után, a bevétel ugyanannyi lenne. A munka viszont több lenne, mert 2 adótárgyra kellene 
a kivetési iratokat elkészíteni.  
 
Javaslom tehát, hogy ne legyen különvéve a lakás és az azt körülvevő telekrész adóztatás szem-
pontjából. Illetve ne legyen különvéve az építmény és az azt körülvevő telekrész, csak abban az 
esetben, ha a maximális 28.567 Ft kommunális adónál (2016. évi max.) több adót akarunk be-
szedni utánuk 1 építménytulajdonostól, illetve 1 lakástulajdonostól. 
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b) telekadó az építménnyel és lakással be nem épített telekrész után 
 
Plusz adóbevételt jelentene, ha telekadót vetnénk ki az építménnyel és a lakóépülettel be nem 
épített telekrészre is, ami után eddig nem volt kivetve helyi adó Kismaroson. 
 

4. sz. táblázat 
Plusz bevétel a lakóházzal és építménnyel be nem épített telekrészre kivetett telekadó 

 
Kismaroson tervezett TELEK-
ADÓ a lakással és építménnyel 
be nem épített telekrész után 

2017. jan. 1-től 

Tervezett 
telekadó mér-
téke (Ft/m2) 

ha egy átlagos lakás 
és építmény nélküli 

telekrész 
(kb. m2) 

adótárgyak száma 
(db) 

(lakások+ 
építmények) 

Tervezett telek-
adó bevétel 

(Ft/év) 

Tervezett TELEKADÓ mérték   10   600   2 441   14 646 000  

Tervezett 2017. évi adómérték  20   600   2 441   29 292 000  

Tervezett TELEKADÓ mérték   30   600   2 441   43 938 000  

 
Az 4. számú táblázat mutatja, hogy mennyi plusz adóbevételt jelentene, ha megadóztatnánk a 
lakóházakat és az építményeket körülvevő telekrészeket is telekadóval. Ha a tervezett telekadó 20 
Ft/m2 lenne, akkor a 2.441 db lakóházat körülvevő telekrészre 29 millió forint plusz bevétel foly-
na be egy év alatt. 
 
Előnyei:  
Plusz adóbevételt jelentene, ha a telekadó hatálya alá tartozna az építménnyel és a lakóépülettel be 
nem épített telekrész is, ami után eddig nem volt kivetve helyi adó Kismaroson. Amennyiben egy 
átlagos, be nem épített telekrészt 600 m2 területűnek veszünk, és a tervezett telekadó 20 Ft/m2 
lenne, akkor a 2.441 db lakóházat és építményt körülvevő telekrészre 29 millió forint plusz bevé-
tel folyna be egy év alatt. 
 
Hátrányai:  
Ezen adótárgyak eddig nem voltak adózás alá vonva, mely plusz adó valószínűleg felháborodást 
keltene az adózók körében. Illetve nagyon sok munkával járna, mert a be nem épített telekrészek-
re kivetett telekadó esetén körülményes lenne a rajta levő lakások lemérése és a telekrész nagysá-
gának kimutatása, mely után az adót kivetnénk.  
 
Javaslat: Hátrányai miatt nem javasoljuk a négyzetméterre kivetett telekadót a be nem épített 
telekrész után. 
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II. Az adóbevétel növelése az adómértékek változtatásával 
 
ÉPÍTMÉNYADÓ 
 
Az építményadó vonatkozásában 100 Ft/m2-kénti változtatást vizsgáltunk meg. 
 

5. sz. táblázat 
Építményadó mérték tervezett módosítása 

 

Kismaros 
ÉPÍTMÉNYADÓ 

2016. év 

Építményadó 
nem lakás céljá-
ra szolg. ép-re 

(Ft/m2) 

Tervezett éves 
adóbevétel a 

2/2016. (II.22.) 
önkormányzati 
rendelet szerint 

Adómérték 
módosítása 

következtében 
többletbevétel 

Adótárgyak 
száma 

(2016.06.30-i 
zárásból) 

1 adótárgyra 
(építményre) 
jutó átlagos 

építményadó 
(Ft) 

2016. évi adómérték  700   34 500 000   -   1 715   20 117  

Tervezett ÉP. adómérték  800   39 428 571   4 928 571   1 715   22 990  

Tervezett ÉP. adómérték  900   44 357 143   9 857 143   1 715   25 864  

Tervezett ÉP. adómérték  1 000   49 285 714   14 785 714   1 715   28 738  

Tervezett ÉP. adómérték  1 100   54 214 286   19 714 286   1 715   31 612  

Tervezett ÉP. adómérték  1 200   59 142 857   24 642 857   1 715   34 486  

Valorizált (maximális)  1 848  
    

 
Az építményadó 100 Ft/m2/év mértékkel történő emelésének hatására a helyi adóbevétel vár-
hatóan 4,9 millió forinttal növekedne. 1 építményre átlagosan 20.117 Ft adót fizet 1 adóalany a 
700 Ft/m2/év mérték mellett, míg például az 1.000 Ft/m2/év mértékkel 28.738 Ft-ot fizetne 
évenként, ami 42,9 %-os emelést jelentene ezen adónem esetén. 
 

a) az építményadó 700 Ft/m2/év mértékről 800 Ft/m2/év mértékre növelése hatására a he-
lyi adóbevétel várhatóan ~4,9 millió forinttal növekedne; 

b) az építményadó 700 Ft/m2/év mértékről 900 Ft/m2/év mértékre növelése hatására a he-
lyi adóbevétel várhatóan ~9,9 millió forinttal növekedne; 

c) az építményadó 700 Ft/m2/év mértékről 1.000 Ft/m2/év mértékre növelése hatására a 
helyi adóbevétel várhatóan ~14,8 millió forinttal növekedne; 

d) az építményadó 700 Ft/m2/év mértékről 1.100 Ft/m2/év mértékre növelése hatására a 
helyi adóbevétel várhatóan ~19,7 millió forinttal növekedne; 

e) az építményadó 700 Ft/m2/év mértékről 1.200 Ft/m2/év mértékre növelése hatására a 
helyi adóbevétel várhatóan ~24,6 millió forinttal növekedne. 
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Az építményadó mértéke Kismaroson a legalacsonyabb a környező települések körében, melyet 
az alábbi ábra mutat be: 

1. sz. ábra 
Az építményadó mérték (Ft/m2) alakulása nem lakás céljára szolgáló épületekre 

a környező településeken (2016. év) 
 

 
 

Az építményadó mértékének növelése mellett szól az érintett adótárgyak nagyobb száma, ebből 
következően kisebb mértékű emeléssel is jelentősebb bevétel növekedés realizálható úgy, hogy az 
egy átlagos adótárgyra jutó emelkedés az adóalanynak nem jelent aránytalan terhet.  
 
A kommunális adó 2016. évi emelésével a település állandó népességét adóztatta meg a Képvise-
lő-testület, az építményadó emelése a nem lakás célú építményeket érinti, ebből a szempontból 
arányos lehet. 
 
Az építmények többsége azonban Börzsönyligeten van, a településrész infrastruktúrális elmara-
dottsága miatt a döntés nem lesz könnyen elfogadtatható, ráadásul pár évvel ezelőtt 900 Ft/m2-
ről lett csökkentve az adó mértéke 700 Ft/m2-re azzal, hogy a csökkentett 200 Ft/m2 adó helyett 
fizetniük kell a Zöld Híd Nonprofit Kft hulladékszállítási szolgáltatását (így összességében többet 
fizetnek, mint a 900 Ft/m2 mértékű építményadó esetén). 
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TELEKADÓ 
 
A telekadó vonatkozásában 10 Ft/m2-kénti változtatást vizsgáltunk meg: 
 

6. sz. táblázat 
Telekadó mérték tervezett módosítása 

 

Kismaros 
TELEKADÓ 

2016. év 

Telekadó 
(Ft/m2) 

Tervezett éves 
adóbevétel a 

2/2016. (II.22.) 
önkormányzati 
rendelet szerint 

Adómérték 
módosítása 

következtében 
többletbevétel 

Adótárgyak 
száma 

1 adótárgyra 
(telekre) jutó 
átlagos telek-

adó (Ft) 

2016. évi adómérték  20   15 500 000   -   1 440   10 764  

Tervezett TELEK adómérték  30   23 250 000   7 750 000   1 440   16 146  

Tervezett TELEK adómérték  40   31 000 000   15 500 000   1 440   21 528  

Tervezett TELEK adómérték  50   38 750 000   23 250 000   1 440   26 910  

Tervezett TELEK adómérték  60   46 500 000   31 000 000   1 440   32 292  

Tervezett TELEK adómérték  100   77 500 000   62 000 000   1 440   53 819  

Valorizált (maximális)  336  
    

 
A telekadó 10 Ft/m2/év mértékkel történő emelésének hatására a helyi adóbevétel várhatóan 
7,7 millió forinttal növekedne, viszont ez annak ellenére, hogy „csak” 10 Ft emelést jelentene 
négyzetméterenként, az 1 adótárgyra jutó emelkedés aránytalanul magas összeget mutatna. Átla-
gosan 1 adótárgyra a 20 Ft/ m2/év mérték mellett 10.764 Ft-ot fizet egy adóalany, ami a 10 
Ft/m2/év emelés után, azaz 30 Ft/m2/év adómérték esetén 16.146 Ft/év telekadóra emelkedne. 
Ez az emelés 50%-os adóemelést jelentene a telekadó vonatkozásában. A telekadó emelésénél is 
számba jöhet az adótárgyak magas száma, azonban az építményadóval összehasonlítva az azonos 
mértékű adóemeléstől kevesebb bevétel várható, az egy adótárgyra jutó teher növekedése nincs 
arányban a bevétellel. Az építményadó 43%-os emelésével megközelítőleg 15 milliós többletbevé-
tel érhető el, szemben a telekadó 50%-os emelésére számítható 8 millió forinttal 
 
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 
 
A kommunális adó vonatkozásában adómérték csökkentést és növekedést is megvizsgáltuk. 
 

7. sz. táblázat 
Kommunális adó mérték tervezett módosítása 

 

Kismaros 
KOMMUNÁLIS ADÓ 

2016. év 

Kommu-
nális adó 
(Ft/év) 

Tervezett éves 
adóbevétel a 

2/2016. 
(II.22.) ön-

kormányzati 
rendelet sze-

rint 

Adómérték 
módosítása 

következtében 
többletbevé-

tel/ kieső 
bevétel 

Adó-
tárgyak 
száma 

1 adótárgyra 
jutó átlagos 
kommunális 

adó (Ft) 

2016. évi adómérték 22 000   12 500 000   -  726  17 218  

Tervezett KOMMUNÁLIS adómérték 21 000   11 931 818  - 568 182  726  16 435  

Tervezett KOMMUNÁLIS adómérték 20 000   11 363 636  - 1 136 364  726  15 652  

Tervezett KOMMUNÁLIS adómérték 23 000   13 068 182   568 182  726  18 000  

Tervezett KOMMUNÁLIS adómérték  24 000   13 636 364   1 136 364  726  18 783  

Valorizált (maximális)  28 567  
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A kommunális adó 2016. január 1-től 46,7%-kal emelkedett, 15.000 Ft-ról 22.000 Ft-ra további 
emelés nem indokolt azért sem, mert az adótárgyak számát figyelembe véve ez az adófajta ered-
ményezi a legkevesebb bevételt, változtatása gyakorolja a legkevesebb pénzügyi hatást, azonban 
társadalompolitikai kockázata jelentős. 
 
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 
 
A helyi iparűzési adó mértéke jelenleg 1,8%, amit maximálisan 2%-ra lehet emelni a Htv. által 
adott lehetőség alapján. Az alábbi táblázat csökkentésre és növelésre irányuló módosítást is tar-
talmaz. 

8. sz. táblázat 
Iparűzési adó mérték lehetséges módosítása 

 

Kismaros 
IPARŰZÉSI ADÓ 

IPA (árbe-
vétel %-a) 

Tervezett éves 
adóbevétel a 

2/2016. (II.22.) 
önkormányzati 
rendelet szerint 

Adómérték mó-
dosítása követ-
keztében több-

letbevétel/ kieső 
bevétel 

Adótárgyak 
száma 

1 adótárgyra 
jutó átlagos 

iparűzési adó 
(Ft) 

2016. évi adómérték  1,8   18 000 000   -   201   89 552  

Tervezett IPA adómérték  1,7   17 000 000  - 1 000 000   201   84 577  

Tervezett IPA adómérték  1,6   16 000 000  - 2 000 000   201   79 602  

Tervezett IPA adómérték  1,9   19 000 000   1 000 000   201   94 527  

Tervezett IPA adómérték  2,0   20 000 000   2 000 000   201   99 502  

Maximális  2,0  
    

 
Az iparűzési adó 1 százalékponttal való emelése, a jelenlegi adóalappal kalkulálva, mindössze-
sen 1 millió forintos adóbevétel növekedést hozna, ami az Önkormányzat bevételeit 2017-ben 
nem növelné. A többlet adóbevételt ugyanis csak 2018-ban realizálhatnánk. Az iparűzési adó 
csökkentésének alapja általában az a vélekedés, hogy a csökkentés a településre vonz jelentősebb 
vállalkozásokat, így a tőluk várható befizetésekkel az adóbevétel megnövekedhet, a tapasztalatok 
szerint ez a nagyobb településekre lehet érvényes, ahol a bejövő vállalkozások a szükséges 
infrastrukjtúrát is megtalálhatják. A környező településeken a következőképpen alakultak az ipar-
űzési adó mértékek 2016. évben: 

2. sz. ábra 
Az iparűzési adó mértékek a környező településeken (2016. év) 
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Előny: adóbevétel növekedés.  
 
Javaslat:  
Amennyiben az adóbevételek növelése a cél, a telekadóval szemben inkább az építményadó növe-
lése javasolt, mivel a környező települések vonatkozásában az építményadó mérték alacsonyabb. 
Telekadó viszont Szokolyán, Kóspallagon, Nagymaroson és Verőcén egyáltalán nincs. Kommu-
nális adó emelését nem javasoljuk, mivel az előző évben jelentősen megnövekedett. 
 
III. Az építményadó differenciálása építménytípusonként 

 
9. sz. táblázat 

Építményadó differenciálása építménytípusonként 
 

ÉPÍTMÉNYADÓ 
Építmény-

fajta (darab) 

Építményfajta 
összes hasznos 

alapterülete 
(m2) 

2016. évi épít-
ményadóval (700 
Ft/m2, ill. ked-
vezményes adó-

val kivetett 
09.30-i állapot) 

Építmény-
fajtánként 
tervezett 
(Ft/m2) 

Építmény-
fajtánként 

össz. bevétel 
(Ft) (adó-
kedvezmé-
nyekkel) 

Sorcímkék 
Mennyiség / 

IHRSZ 
Összeg / 

ALAPTER. 
Összeg / 

FT 
Összeg / 
FT/M2 

Összeg / 
FT 

családi ház  1 74  51 800  700  51 800  

csárda,bisztró,b 3 325  227 500  700  227 500  

egyéb (nem lakás) 139 4 006  2 802 503  700  2 802 503  

Egyéb (üdülő)  2 48  33 600  700  33 600  

garázs,gépjárműt 35 537  366 725  700  366 725  

gazdasági épület 44 1 345  930 681  700  930 681  

hétvégi ház  305 9 786  6 831 645  700  6 831 645  

iroda,műterem  2 128  89 600  900  115 200  

műhely,szervíz  3 491  343 700  900  441 900  

pince  2 35  24 500  700  24 500  

présház  1 18  12 600  700  12 600  

raktár  2 112  78 400  700  78 400  

üdülő  1 171 33 759  23 331 804  700  23 331 804  

üzem,csarnok,gyá 1 458  320 425  900  411 975  

üzlet,bolt,abc,á 3 1 114  779 548  900  1 002 276  

étterem 1 150  105 000  900  135 000  

Végösszeg 1 715 52 386 36 330 031 
 

36 798 109 

Adó emelkedése     468 000 

 
Felvetődött az építményadó mértékének differenciálása építménytípusonként, azzal a céllal, hogy 
a nem magánszemély tulajdonában álló üzleteket, üzemeket magasabb adóval is sújthatnánk. A 9. 
számú táblázat szerint viszont nincs értelme ennek a differenciálásnak, mivel elenyésző mennyiségű 
üzlet van az összes építmény között. Ha ennek a kb. 10 db építménynek emelnénk meg az adóját 
700 Ft/m2/év mértékről 900 Ft/m2/év-re, akkor mindösszesen 468 ezer forinttal növekedne az 
éves adóbevétel. 
 
Javaslat: 
Az elemzések során kiderült, hogy nincs értelme ennek a differenciálásnak, mivel elenyésző 
mennyiségű üzlet van az összes építmény között, így nem javasoljuk. Ha ennek a kb. 10 db épít-
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ménynek emelnénk meg az adóját 700 Ft/m2/év mértékről 900 Ft/m2/év-re, akkor mindössze-
sen 468 ezer forinttal növekedne az éves adóbevétel. 
 
IV. Az adónemek változtatásának vizsgálata adótárgyanként 
 

a) kommunális adó helyett építményadó kivetése a lakásokra 
 

10. sz. táblázat 
Lakásokra kivetett építményadó (komm.adó helyett) 

 

Kismaroson tervezett ÉPÍT-
MÉNYADÓ a lakásokra, 

KOMMUNÁLIS ADÓ helyett 
2017. január 1-től 

Épít-
mény- 
adó a 
laká-
sokra 
kom-

munális 
adó 

helyett 
(Ft/m2) 

ha 
egy 
átla-
gos 
la-
kás 
(kb. 
m2) 

adó-
tár-

gyak 
száma 
(laká-
sok) 

Tervezett 
építmény-

adó bevétel 

kisebb lakás 
kb. 50 m2 
esetén a 

fizetendő ép. 
adó (Ft/év) 

átlagos 
lakás kb. 

100 m2 
esetén a 
fizeten-
dő ép. 

adó 
(Ft/év) 

nagyobb 
ház kb. 
300 m2 

esetén a 
fizeten-

dő 
komm. 

adó 
(Ft/év) 

Tervezett ÉPADÓ mérték lakásokra 100 100 726 7 260 000   5 000   10 000   30 000  

Tervezett ÉPADÓ mérték lakásokra 150 100 726 10 890 000  7 500   15 000   45 000  

Tervezett 2017. évi adómérték 200 100 726 14 520 000   10 000   20 000   60 000  

Tervezett ÉPADÓ mérték lakásokra 250 100 726 18 150 000   12 500   25 000   75 000  
 
A lakások után eddig kommunális adót fizettek a kismarosi lakosok, attól függetlenül, hogy annak 
hasznos alapterülete mekkora. Ezt az adózási módot többen igazságtalannak tartják, mivel a na-
gyobb lakásokkal rendelkező, tehetősebb emberek ugyanannyit fizetnek, mint a kis lakással ren-
delkező nyugdíjasok.  
 
Az építményadó bevezetése a lakások után, az eddigi kommunális adó helyett, bizonyta-
lan összegű adóbevételt jelentene a bevezetés évében. Mivel a lakások hasznos alapterülete 
nem ismert, ugyanis eddigi bevallásban nem kellett azt feltűntetni, minden darab lakásra ugyan-
annyit kellett fizetni. Így csak becsülni tudjuk, hogy a lakásokra kivetett építményadóból mekkora 
adóbevétel származna ezen adózási mód bevezetése esetén.  
 
A 10. számú táblázat mutatja a becsült adóbevételeket, amennyiben úgy vesszük, hogy egy 
átlagos lakás hasznos alapterülete 100 m2. Ebben az esetben 100 Ft/m2-es, lakásra kivetett épít-
ményadó mérték mellett, a 726 db lakásra összesen 7.260.000 Ft építményadó folyna be 2017. év 
folyamán. Ez jóval alacsonyabb, mint az eddig kommunális adóból befolyt összeg.  
 
200 Ft/m2-es lakásra kivetett építményadó esetén viszont már (a becsült átlagos 100 m2-es 
lakások esetén) 14.520.000 Ft lenne az éves adóbevétel. Ez az éves bevétel már eléri, sőt meg 
is haladja az eddigi, éves kommunális adó bevételt. 
 
A 200 Ft/m2-es adómérték mellett megvizsgálva a különböző méretű lakásokat, természetesen az 
adóbevétel is különböző lenne. Egy 50 m2-es, kisebb lakás után 10.000 Ft/év építményadót 
kellene fizetni az eddigi 22.000 forintos kommunális adó helyett, vagyis a kisebb lakások adója 
csökkenne. Egy 300 m2-es, nagyobb lakás után 60.000 Ft/év építményadót kellene fizetni 
az eddigi 22.000 forintos kommunális adó helyett, vagyis a nagyobb lakások adója növekedne.  
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Hátrány: 
Az építményadó bevezetése a lakások után, az eddigi kommunális adó helyett, bizonytalan össze-
gű adóbevételt jelentene a bevezetés évében. Mivel a lakások hasznos alapterülete nem ismert, 
ugyanis eddigi bevallásban nem kellett azt feltűntetni, minden darab lakásra ugyanannyit kellett 
fizetni. Így csak becsülni tudjuk, hogy a lakásokra kivetett építményadóból mekkora adóbevétel 
származna ezen adózási mód bevezetése esetén. Hátrány, hogy nem csak a tehetősebb kismarosi 
lakosoknak van nagyobb építménye, így esetleg nyugdíjasokat is sújtanánk a magasabb adóval. 
Továbbá egyes lakások alapterülete olyan nagy mértékű, hogy az után a m2-re fizetendő adó a 
tehetősebb adózókat is jelentősen megterhelné. (Bár ennek megoldására adómaximumot is beve-
zethetnénk, ami viszont kicsit bonyolultabbá tenné az adóztatást.) 
 
Előny:  
Egyes vélemények szerint igazságosabb lenne, ha a nagyobb lakásokkal rendelkező, tehetősebb 
emberek többet fizetnének, mint a kis lakással rendelkező nyugdíjasok.  
 
Javaslat: 
A lakásokra kivetett építményadó éves bevételének bizonytalan összege miatt nem javasoljuk a 
bevezetését. 
 

b) kommunális adó minden adótárgyra (lakás, építmény, telek) 
(kivéve a nem magánszemély tulajdonában levő építményeket és telkeket, melyeknél ma-
radna az eddigi építményadó és telekadó, aminek összege elenyésző) 

 
11. sz. táblázat 

Összes adótárgy (lakás, építmény, telek) 
 

Kismaroson az 
összes adótárgy 

(lakás, 
építmény, te-

lek) 2017. janu-
ár 1-től 

Adótárgyak 
száma (db) 

Tervezett 2016. évi 
adóbevétel a 

2/2016. (II.22.) 
önkormányzati 
rendelet szerint 

Összes kivetés 
2016-ra 

(folyó évi terhelés 
06.30-i zárásból 

ONKADOW-ból) 
Tervezett be nem 
folyt adóbevétel 

(Ft/év) 

Optimális 
esethez 
képest 
befolyó 
éves ter-

vezett 
bevétel (2016.06.30) 

Kalkulálva a nem 
fizetőkkel, kedvez-
ményekkel, méltá-

nyossággal 

Optimális eset (100 
% befizetéssel) 

Építményadó  1 715   34 500 000   36 273 182   1 773 182    

Telekadó  1 440   15 500 000   19 774 619   4 274 619    

Kommunális adó  726   12 500 000   14 896 231   2 396 231    

Összesen  3 881   62 500 000   70 944 032   8 444 032   88 %  

 
12. sz. táblázat 

Nem magánszemélyek tulajdonában álló adótárgyak, melyekre kommunális adót nem lehet kivetni 
 

Nem magánszemély tulajdonában levő adótárgyak 
Adótárgyak 
száma (db) 

Összes kivetés  
2016-ra 

(folyó évi terhelés 
ONKADOW-ból) 

Építményadó  10   1 638 273  

Telekadó  10   486 716  

Összesen  20   2 124 989  
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13. sz. táblázat 
Összes adótárgy, melyekre kommunális adót lehetne kivetni 

 

CSAK A MAGÁN-
SZEMÉLYEK 
TULAJDONÁ-

BAN ÁLLÓ adó-
tárgyak (lakás, 

építmény, telek) 
2017. január 1-től 

Adótárgyak 
száma (db) 

Tervezett 2016. évi 
adóbevétel a 

2/2016. (II.22.) 
önkormányzati 
rendelet szerint 

Összes kivetés 
2016-ra 

(folyó évi terhe-
lés ONKADOW-

ból) 

Optimális 
esethez 
képest 
befolyó 

éves terve-
zett bevétel 

átlagosan befolyt 
bevétel 

Ft/adótárgy (ma-
gánszemélyek 

esetén) 

(2016.06.30) 

Kalkulálva a nem 
fizetőkkel, ked-
vezményekkel, 

méltányossággal 

Optimális eset 
(100 % befizetés-

sel) 

Kalkulálva a nem 
fizetőkkel, ked-
vezményekkel, 

méltányossággal 

Építményadó  1 705   32 941 813   34 634 909  95%  19 321  

Telekadó  1 430   15 118 496   19 287 903  78%  10 572  

Kommunális adó  726   12 500 000   14 896 231  84%  17 218  

Összesen  3 861   60 560 308   68 819 043  88%   

 
Összesen 3.861 db adótárgy (lakás, építmény és telek) van Kismaroson, melyekre egységes össze-
gű kommunális adót lehetne kivetni.  
 
Telkek esetén kalkulálni kell a kb. 200 db ismeretlen tulajdonossal rendelkező telekkel, amikre a 
kivetett adó nem folyik be. 
 

14. sz. táblázat 
Egységes, tervezett kommunális adó (magánszemély tulajdonában álló) 

lakásokra, építményekre, telkekre 
 

Kismaroson tervezett KOMMUNÁLIS 
ADÓ mértéke az összes adótárgyra 

(Ft/db/év) (lakásokra, építményekre, tel-
kekre) 2017. január 1-től 

Adótárgyak 
száma összesen 

(db) (lakás, 
építmény, te-

lek) 

Kommunális adó 
bevétel az összes 

adótárgyra (Ft/év) 
(lakás, építmény, 

telek) 

Kalkulálva azzal, hogy 
nem folyik be minden 
bevétel, pl. a 200 db 

ismeretlen telektulaj-
donostól és más nem 

fizetőktől (88 %-os 
megtérülés) 

16 000  3 861   61 776 000   54 362 880  
17 000  3 861   65 637 000   57 760 560  
18 000  3 861   69 498 000   61 158 240  
19 000  3 861   73 359 000   64 555 920  
20 000  3 861   77 220 000   67 953 600  
21 000  3 861   81 081 000   71 351 280  
22 000  3 861   84 942 000   74 748 960  

 
A 14. számú táblázat alapján 19.000 forintos egységes kommunális adó mellett a 3.861 db adó-
tárgyra egy évben megközelítőleg kb. 65 millió Ft adóbevétel folyna be, ami meghaladja a 
2016. évben tervezett, befolyt éves bevételt a lakásokra, építményekre és telkekre összesen. Mind-
ezek mellett pedig még megmaradna a 20 db, nem magánszemély tulajdonában álló építmény-
adóból és telekadóból befolyó, hasznos alapterületre számított, összesen kb. 2 millió Ft adó. 
 
Hátrányai az egységes kommunális adónak: 
Ezen adózási mód bevezetése esetén viszont kalkulálni kell azzal, hogy a bevezetéssel járó plusz 
megnövekedett munka miatt, márciusban a megszokott időben, csak a nem módosított adóne-
mek bevételei fognak befolyni. Megszüntető határozatot kell hozni ugyanis az összes építmény és 
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telek tulajdonosnak, valamint kommunális adó bevallást kell kérni tőlük. A határozatoknak térti-
vevényesen kell kimennie, amit sokszor nem vesznek át, sokáig áll a levél a postán, visszaérkezik, 
újból ki kell küldeni. Az új bevallásokat nem küldik vissza a kért határidőre, hiányosan töltik ki a 
bevallásokat, feldolgozásuk is plusz időt igényel. Új határozatot kell hozni minden egyes építmény 
és telektulajdonosnak. Csak ezen munkálatok után tudnánk kiküldeni számukra az adófizetéshez 
szükséges csekkeket, amit a megszokott körülmények között február végén szoktunk. 
 
Illetve ha nem maradna a jelenleg is érvényben levő 22.000 Ft-os kommunális adó, akkor a lakás 
tulajdonosoknak is új határozatot kell hozni.  
 

15. sz. táblázat 
Plusz költségek az egységes, tervezett kommunális adó esetén 

 
Adómérték 

módosítás esetén 
Építmény Telek Kommunális 

Összesen 
(Ft) 

Adótárgyak száma (db)  1 715   1 440   726  
  

boríték, csekk, papír, térti (kb. Ft)  20   20   20    

tértivevényes kiküldés postaköltsége (mert 
határozat kell róla) 

 330   330  
közmunkások 

kiviszik 
  

összes postázási kiadás darabonként  350   350   20    

Összes postázási kiadás az adónemre  600 250   504 000   14 520   1 118 770  

 
Mindezek plusz költséggel is járnának, (15. számú táblázat) mivel először a megszüntető hatá-
rozatokat ki kell küldeni, majd az új kommunális határozatokat is tértivevényesen ki kell küldeni, 
ami kétszer kerülne 1,1 millió forintba. 
 
Összesen 3.861 db magánszemély tulajdonában álló adótárgy (lakás, építmény és telek) van Kis-
maroson, melyekre egységes összegű kommunális adót lehetne kivetni. 
 
Hátrányai az egységes kommunális adónak: 
Ezen adózási mód bevezetése esetén kalkulálni kellene azzal, hogy a bevezetéssel járó plusz meg-
növekedett munka miatt márciusban a megszokott időben csak a nem módosított adónemek be-
vételei fognak befolyni. Egyes vélemények szerint pont ez az adózási mód nem lenne igazságos, 
mert a tehetősebb, nagyobb építménnyel és telekkel rendelkező adózók ugyanannyit fizetnének, 
mint a kisebb építménnyel rendelkező szegényebb emberek. Mindezek plusz költséggel is járná-
nak, mivel először a megszüntető határozatokat ki kell küldeni, majd az új kommunális határoza-
tokat is tértivevényesen ki kell küldeni, ami kétszer kerülne 1,1 millió forintba.  
 
Előnyei:  
A továbbiakban könnyen ellenőrizhető, mert nem alapterület után kellene fizetni az építmények 
és a telkek után, hanem darabra. A bevételek (az építmények, lakások és telkek után) kb. 12 millió 
forinttal növekednének éves szinten (62,5 millió Ft-ról 74,7 millió forintra), ha az eddig érvény-
ben levő 22.000 Ft/év kommunális adómértéket alkalmaznánk. 
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c) kommunális adó „csak” az építményadó helyett (többi marad) 
 
Amennyiben csak az építményadót váltjuk le kommunális adóval, mégpedig a lakások után ér-
vényben levő 22.000 Ft-os adóval, akkor csak az 1.705 db, magánszemély tulajdonában álló épít-
mény tulajdonosnak kellene új határozatot hozni, ami kevesebb munkával járna, mint az, ha egy-
szerre az összes adónemet módosítanánk kommunális adóra. Ilyen módon azokból az adóne-
mekből, melyek nem kerültek módosításra, biztosan befolyna az eddigi bevétel márciusban és 
csak az újonnan bevezetett adó esetén fordulhatna elő a bevétel érkezésének csúszása az eddigi 
márciusi dátumhoz képest. 

16. sz. táblázat 
Terv kommunális adó, magánszemélyek építményadója helyett 

 
Kismaroson tervezett KOMMU-
NÁLIS ADÓ mértéke az épít-
mények után (Ft/db/év) 2017. 

január 1-től 

Adótárgyak száma 
összesen MAGÁN-
SZEMÉLYÉ (db) 

(építmény) 

Kommunális adó 
bevétel az építmé-

nyekre 
(Ft/év) 

Kalkulálva azzal, hogy 
nem folyik be minden 

bevétel  
(95 %-os megtérülés) 

16 000  1 705   27 280 000   25 946 442  

17 000  1 705   28 985 000   27 568 094  

18 000  1 705   30 690 000   29 189 747  

19 000  1 705   32 395 000   30 811 399  

20 000  1 705   34 100 000   32 433 052  

21 000  1 705   35 805 000   34 054 705  

22 000  1 705   37 510 000   35 676 357  

 
Ebben az esetben a 22.000 forintos kommunális adó mellett az építmény tulajdonosok átlagosan 
2.679 forinttal fizetnének többet az eddigi építményadónál (átlagosan 19.321 Ft a 16. sz. táblázat 
szerint). Ez a megállapítás viszont csak átlagosan érvényes, mivel nagyon nagy a szórás az egy 
építményre jutó építményadók összegében. 
 

17. sz. táblázat 
Építményadó összegének szórása 

 

Építményadó összegének 
szórása 

Összes adótárgy 
(építmény) száma 

(db) 

ebből  
nem magánsze-
mély adótárgya 

(db) 

magánszemély 
adótárgya 

(db) 

 5000 Ft alatti   96   -   96  
 5000-9.999 Ft   223   -   223  
 10.000-21.999 Ft   737   2   735  
 22.000-29.999 Ft   355   -   355  
 30.000-39.999 Ft   184   -   184  
 40.000 fölötti   120   8   112  
 Összesen:   1 715   10   1 705  

 
A 18. számú táblázat szerint, ha az építményadó helyett 2017. január 1-től 22.000 forint kommuná-
lis adót fizetnének a lakással rendelkező magánszemélyek, akkor 1.054 db építmény után többet 
kellene fizetni, mint eddig, 651 db építmény után viszont kevesebbet kellene fizetni, mint az eddi-
gi építményadó. Az átlagosan 2.679 Ft-tal megnövelt építményadóból befolyt bevétel a magán-
személyek esetén 32,9 millió forintról (12. számú táblázat) 35,7 millió forintra növekedne. Ezek 
mellett pedig megmaradna a nem magánszemélyek 1.638.273 Ft építményadója. 
  



HL/2016/090. sorszámú előterjesztés  2016. október 17. 
 

 
- 18 - 

 

Előnyei:  
Amennyiben csak az építményadót váltjuk le kommunális adóval, mégpedig a lakások után ér-
vényben levő 22.000 Ft-os adóval, akkor kevesebb munkával járna, mint az, ha egyszerre az ösz-
szes adónemet módosítanánk kommunális adóra, így az adóbevételek nagyobb része befolyhatna 
a megszokott időben. Ebben az esetben a 22.000 forintos kommunális adó mellett az építmény 
tulajdonosok átlagosan 2.679 forinttal fizetnének többet az eddigi építményadónál. Ez a megálla-
pítás viszont csak átlagosan érvényes, mivel nagyon nagy a szórás az egy építményre jutó épít-
ményadók összegében. Az átlagosan 2.679 Ft-tal megnövelt építményadóból befolyt bevétel a 
magánszemélyek esetén 32,9 millió forintról 35,7 millió forintra növekedne. Ezek mellett pedig 
megmaradna a nem magánszemélyek 1.638.273 Ft építményadója. 
 
Hátrányai:  
Ha az építményadó helyett 2017. január 1-től 22.000 forint kommunális adót fizetnének a lakással 
rendelkező magánszemélyek, akkor 1.054 db építmény után többet kellene fizetni, mint eddig, 
651 db építmény után viszont kevesebbet kellene fizetni, mint az eddigi építményadó. 
 

d) kommunális adó „csak” a telekadó helyett (többi marad) 
 
Amennyiben csak a telekadót váltjuk le kommunális adóval, mégpedig a lakások után érvényben 
levő 22.000 Ft-os adóval, akkor csak az 1.440 db telek tulajdonosnak kellene új határozatot hozni, 
ami kevesebb munkával járna, mint az, ha egyszerre az összes adónemet módosítanánk kommu-
nális adóra. Ilyen módon azokból az adónemekből, melyek nem kerültek módosításra, biztosan 
befolyna az eddigi bevétel márciusban és csak az újonnan bevezetett adó esetén fordulhatna elő a 
bevétel érkezésének csúszása az eddigi márciusi dátumhoz képest. 
 

18. sz. táblázat 
Terv kommunális adó, magánszemélyek telekadója helyett 

 

Kismaroson tervezett KOMMU-
NÁLIS ADÓ mértéke a telkek 

után (Ft/db/év) 2017. január 1-től 

Adótárgyak száma 
összesen MAGÁN-
SZEMÉLYÉ (db) 

(telek) 

Kommunális adó 
bevétel a telkekre 

(Ft/év) 

Kalkulálva azzal, 
hogy nem folyik be 
minden bevétel (78 
%-os megtérülés) 

 16 000   1 430   22 880 000   17 934 100  

 17 000   1 430   24 310 000   19 054 982  

 18 000   1 430   25 740 000   20 175 863  

 19 000   1 430   27 170 000   21 296 744  

 20 000   1 430   28 600 000   22 417 625  

 21 000   1 430   30 030 000   23 538 507  

 22 000   1 430   31 460 000   24 659 388  

 
A telkekre fizetendő, új 22.000 forintos kommunális adó mellett a magánszemély telektulajdono-
sok átlagosan dupláját fizetnék az eddigi átlagos telekadónak (10.572 Ft/év/telek). Ez a megálla-
pítás viszont csak átlagosan érvényes, mivel nagyon nagy a szórás az egy telekre jutó telekadók 
összegében. A magánszemélyek esetén átlagosan duplájára nőtt telekadóból befolyt bevétel 15,1 
millió forintról 25,1 millió forintra növekedne (24.659.388 Ft + 486.716 Ft). 
 
Javaslat: 
Az elemzések során kiderült, hogy nincs értelme ennek a differenciálásnak, mivel elenyésző 
mennyiségű üzlet van az összes építmény között, így nem javasoljuk. Ha ennek a kb. 10 db épít-
ménynek emelnénk meg az adóját 700 Ft/m2/év mértékről 900 Ft/m2/év-re, akkor mindössze-
sen 468 ezer forinttal növekedne az éves adóbevétel. 
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Előnyei:  
Amennyiben csak a telekadót váltjuk le kommunális adóval, mégpedig a lakások után érvényben 
levő 22.000 Ft-os adóval, akkor kevesebb munkával járna, mint az, ha egyszerre az összes adó-
nemet módosítanánk kommunális adóra, így az adóbevételek nagyobb része befolyhatna a meg-
szokott időben. A magánszemélyek esetén átlagosan duplájára nőtt telekadóból befolyt bevétel 
15,1 millió forintról  25,1 millió forintra növekedne. 
 
Hátrányai :  
A telkekre fizetendő, új 22.000 forintos kommunális adó mellett a magánszemély telektulajdono-
sok átlagosan dupláját fizetnék az eddigi átlagos telekadónak. Ez a megállapítás viszont csak átla-
gosan érvényes, mivel nagyon nagy a szórás az egy telekre jutó telekadók összegében. 
 
 
 
 
Kismaros, 2016. október 11. 

 
 dr. Horváth Péter 
 jegyző 

 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 
felsorolt nyolc lehetőségből a következő három lehetőséget javasolja1 a 2017. évi adókoncepció-
ban részletesen (adókedvezményekkel kiegészítve) kidolgozni a következő rendes ülésre: 
 

1) nem változtatjuk 2017. január 1-től a helyi adók mértékét Kismaroson; 
2) adóemelés az egyes meglévő adónemek esetén; 
3) építményadó differenciálása építménytípusonként; 
4) kommunális adó helyett építményadó kivetése a lakásokra; 
5) kommunális adó minden adótárgyra (lakás, építmény, telek) (Kivéve a nem magánszemély tu-

lajdonában levő építményeket és telkeket, melyeknél maradna az eddigi építményadó és telekadó, aminek 
összege elenyésző); 

6) kommunális adó „csak” az építményadó helyett (többi marad); 
7) kommunális adó „csak” a telekadó helyett (többi marad); 
8) telekadó az építménnyel és lakással be nem épített telekrész után; 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016.11.30. 

                                                           

1 A nyolc lehetőségből a kidolgozásra javasolt három aláhúzandó 


