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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (1) bekezdé-
se szerint a helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálko-
dó szervezetektől átvett bevételeiből valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. 
 
Az Mötv. 117. § szerint a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a helyi ön-
kormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak megfelelő ellátását fel-
adatalapú támogatással biztosítja. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi ön-
kormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 
 
A feladatalapú támogatás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását biztosító, felhasználási 
kötelezettséggel járó működési támogatás, felhalmozásra, beruházásra nem használható fel. 
 
A felhalmozás, beruházás elsődleges forrása – a pályázati alapú állami részvétel mellett is – a saját 
bevétel, ezek között a helyi adó. Kismaroson az éves adóbevétel 88-90 millió forint, ami a költ-
ségvetési bevétel 23-24%-a. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerint a  települési önkor-
mányzatok alapvető feladatainak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – mely-
nek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is – elen-
gedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. 
 
A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat szá-
mára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópo-
litika 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.  
 
Az adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az 
adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani 
 
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adóját 
2016. január 1. napjától 15.000 Ft-ról 22.000 Ft-ra emelte meg, az emelés 46,7 %, volt. Az emelés 
következtében az éves adóbevétel 3,6 millió forinttal emelkedett. 
 
Az alábbiakban az építmény- és a telekadót elemezzük, elsősorban az adómértékek és az adótár-
gyak vizsgálatával. 
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1. sz. táblázat: Helyi adómértékek változása Kismaroson 
 

Adó-
mértékek 

Építményadó nem 
lakás céljára 

szolg.ép-re (Ft/m2) 

Kommunális-
adó(Ft/év) 

Telekadó 
(Ft/m2) 

IPA (ár-
bevétel 
%-a) 

Ideiglenes 
IPA (Ft/nap) 

2016.01.01 700 22 000 20 1,8 1 000 

2015.01.01 700 15 000 20 1,8 1 000 

2014.01.01 700 15 000 20 1,8 1 000 

2013.01.01 900 15 000 20 1,8 1 000 

2012.01.01 800 10 400 20 1,7 1 000 

2011.01.01 800 10 400 20 1,7 1 000 

2010.01.01 600 10 400 20 1,7 1 000 

2009.01.01 600 10 400 20 1,7 1 000 

2008.01.01 600 13 900 20 1,7 1 000 

2007.01.01 600 13 900 20 1,7 1 000 

2006.01.01 350 12 000 10 1,7 1 000 

2005.01.01 350 12 000 10 1,7 1 000 

2004.01.01 n.a. 12 000 9 1,6 1 000 

2003.01.01 n.a. 8 000 9 1,6 1 000 

2002.01.01 n.a. 7 300 8 1,5 1 000 

2001.01.01 n.a. 6 600 7 1,3 1 000 

2000.01.01 n.a. 6 000 6 1,2 1 000 

1999.01.01 n.a. 6 000 5 0,9 1 000 

1998.01.01 n.a. - 5 0,8 1 000 

1997.01.01 n.a. - 4 0,8 1 000 

1996.01.01 n.a. - 4 0,8 1 000 

1995.01.01 n.a. - 4 - 
 

1994.01.01 n.a. - 4 - 
 

1993.01.01 n.a. - 4 - 
 

1992.01.01 n.a. - 4 - 
 

Bevezetés-
dátuma 

1992.01.01 1999.07.01 1992.01.01 1996.01.01 1996.01.01 
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2. sz. táblázat: Helyi adómértékek a környéken 
 

2016 

Épít-
mény-
adó la-
kásra 

Ft/m2 

Épít-
ményadó 
nem la-
kás cél-

jára 
szolg. 
ép-re 
Ft/m2 

Telek-
adó 

Ft/m2 

Kommu
ná-lis 
adó 

Ft/év 

IPA (ár-
bevétel 
%-a) 

Idegen-
forgalmi 

adó 
Ft/nap 

Telepü-
lési adó 
Ft/év 

Kismaros - 700 20 22 000 1,8 - - 

Szokolya - 1 000 - 20 000 2,0 350 - 

Kóspallag - 1 000 - 14 000 2,0 400 - 

Nagymaros - 

- 

30 - 2,0 400 

25 000 

- 35 000 

- 45 000 

Verőce 100 800 - - 1,7 200 - 

Zebegény 

750 - 

- - 2,0 300 

- 

350 - - 

100 - - 

Márianosztra - 800 - 9 000 2,0 - - 

Szendehely - - - 12 000 1,6 200 - 

Maximális adó 1 848 336 28 567 2,0 504 - 

 
Kismaroson az építményadó 3 évvel ezelőtt (2014. január 1-jétől) került csökkentésre 900 Ft-ról 
700 Ft-ra. Ennek oka az adózókra kivetett szemétszállítási díj volt. Azóta adóemelés nem volt, így 
az adó mértéke elmarad a környékbeli települések építményadójától, illetve jóval alacsonyabb a 
maximális értéknél is. A telekadó mértéke az elmúlt 10 év során nem változott Kismaroson, illet-
ve az a maximális értéktől jelentősen alacsonyabb.  
 

3. sz. táblázat: Adótárgyak száma (db) 
 

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 

Komm.adó (adótárgy) 715 715 719 721 723 726 

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

Helyi ip.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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A tavalyi adóemeléssel a kommunális adó alanyai a korábbinál nagyobb részt vállaltak az adóbevé-
telek megteremtésében, az arányosabb teherviselés érdekében indokolt az építmény- és a telekadó 
emelésének vizsgálata. 

 
ÉPÍTMÉNYADÓ 

 
Az építményadó vonatkozásában 50 és 100 Ft/m2 -kénti változtatást vizsgáltunk meg. 
 

4. sz. táblázat: Építményadó mérték tervezett módosítása 
 

Kismaros 
ÉPÍTMÉNYADÓ 

2016. év 

Építmény-
adó nem 

lakás céljára 
szolg. ép-re 

(Ft/m2) 

Tervezett 
éves adó-
bevétel a 
2/2016. 

(II.22.) ön-
kormány-
zati rende-
let szerint 

Adómérték 
módosítása 

következtében 
többletbevétel 

Adótár-
gyak 

száma 
(2016.06.
30-i zá-
rásból) 

1 adó-
tárgyra 
(épít-

ményre) 
jutó 

átlagos 
épít-

ményad
ó (Ft) 

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

Tervezett ÉP.adómérték 750 36 964 286 2 464 286 1 715 21 554 

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) 1 847 
    

 
Az építményadó 50 Ft/m2/év mértékkel történő emelésének hatására a helyi adóbevétel vár-
hatóan 2,5 millió forinttal növekedne. 1 építményre átlagosan 20.117 Ft adót fizet 1 adóalany a 
700 Ft/m2/év mérték mellett, míg az 750 Ft/m2/év mértékkel 21.554 Ft-ot fizetne évenként, ami 
7 %-os emelést jelent, az adó 800 forintra emelése 4.9. millió forintos bevételnövekedést hoz, az 
adó 14 %-kal növekszik. Az egy adótárgyra jutó átlagos adó mértéke 990 forinttal haladja meg az 
egy adótárgyra jutó kommunális adót. 
 

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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A kommunális adó 46 %-os emelésének az építményadó 1022, kerekítve 1000 forintra emel
felelne meg, ezzel 14,8 millió 
6.728 forinttal haladja meg a kommunális adó egy adótárgyra eső mértékét.
 
Az építményadó mértéke Kismaroson a legalacsonyabb a környező települések köré
az alábbi ábra reprezentál: 

A nem lakás céljára szolgáló épületekre kivetett
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os emelésének az építményadó 1022, kerekítve 1000 forintra emel
8 millió  bevételnövekedés érhető el, az egy adótárgyra jutó átlagos teher 

6.728 forinttal haladja meg a kommunális adó egy adótárgyra eső mértékét.   

z építményadó mértéke Kismaroson a legalacsonyabb a környező települések köré

1. sz. ábra: 
nem lakás céljára szolgáló épületekre kivetett építményadó mértékek a környező településeken

(2016. év) 
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bevételnövekedés érhető el, az egy adótárgyra jutó átlagos teher 

z építményadó mértéke Kismaroson a legalacsonyabb a környező települések körében, melyet 
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TELEKADÓ 
 
A telekadó vonatkozásában 5 és 10 Ft/ m2 –kénti változtatást vizsgáltunk meg. 
 

5. sz. táblázat: Telekadó mérték tervezett módosítása 
 

Kismaros 
TELEKADÓ 

2016. év 

Telekadó 
(Ft/m2) 

Tervezett 
éves adó-
bevétel a 
2/2016. 
(II.22.) 
önkor-

mányzati 
rendelet 
szerint 

Adómérték 
módosítása 
következ-

tében több-
letbevétel 

Adótárgyak 
száma 

1 adótárgy-
ra (telekre) 
jutó átla-
gos telek-
adó (Ft) 

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

Tervezett TELEK adómérték 25 19 375 000 3 875 000 1 440 13 455 

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 5 Ft/m2/év mértékkel történő emelésének hatására a helyi adóbevétel várhatóan 
3,9 millió forinttal növekszik. Átlagosan az  1 adótárgyra  13.455 Ft/év telekadó esik, az emel-
kedés 25%. 
 
A telekadó 10 Ft/m2/év mértékkel történő emelésének hatására a helyi adóbevétel várhatóan 
7,7millió forinttal növekszik. Átlagosan az  1 adótárgyra  16.146 Ft/év telekadó esik, az emel-
kedés 66%. 
 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 64/2016. (IX.17.) számú határozatával 
javasolta a képviselő-testületnek, hogy a legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező épít-
ményadó alanyokra terjessze ki a kommunális adóalanyok kedvezményeit. 
 
Kismaros Község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2006. 
XI.16.) rendelete az alábbaiak szerint rendelkezik: 
 
A 6. § (3) bekezdése szerint  mentesül az adó fizetése alól az adózó kérelmére:  
 
a./ A 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét, legalább 67 %-ban elvesztett rend-
szeres szociális segélyezett. 
 b./ Időskorúak járadékában részesülő személy 
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A 6. § /4/  bekezdése szerintaz adó 50 %-át fizeti:  
 
a./ Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik,  
b./ A család saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú,vagy nappali tagozatos képzés-
ben részesülő gyermeket nevel, maximum a gyermek 25 éves koráig. 
 c./ Aki kiskorú gyermekét egyedül neveli, feltéve, a közös háztartásban élők 1 főre jutó havi net-
tó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg.  
 
/5/ A tárgy évre vonatkozó adómentességre ill. adókedvezményre vonatkozó kérelmek benyújtá-
sának határideje tárgy év március hó 15. napja.  
 
Kérem, hogy a Bizottság, az előterjesztett változatokat tárgyalja meg, azokról foglaljon állást. 
 
 
 
 
Kismaros, 2016. november 8. 
 
 
 
 Dr. Horváth Péter 
 jegyző 
 
 

Határozati javaslat (Bizottság) 
 
Kismaros Község Önkormányzata Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága ja asolja a 
képviselő-testületnek, hogy az egyes adótárgyú rendeletek módosításáról szóló tervezetet az 
 
A változat 
 
B változat  
 
szerint fogadja el, a rendeletet annak megfelelően alkossa meg. 
 
Határidő: a Képviselő-testület következő ülése 
Felelős: elnök 
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Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016. (.) rendelete egyes adótárgyú rendeletek módosításáról 

 
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt jogalkotó hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. és 6. §-
ban kapott felhatalmazás alapján az egyes adótárgyú rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 
I. A telekadóról szóló 18/2009. (XII. 10.) rendelet módosítása 
 

1. § 
A R. 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ 6. § 
Az adó mértéke 

 
A. változat 
- 25.-Ft/m2/év  
 
B. változat 
-30 Ft/m2/év 
 
 
II. Az építményadóról szóló 14/2006. (XI.16.) rendelet módosítása 
 

2. § 
 

(1) A R. 3. §- (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 

 
„e./ A 18. életévét betöltött, de aktív korú és munkaképességét, legalább 67%-ban elvesztett 
rendszeres szociális segélyezett. 
 f./ Időskorúak járadékában részesülő személy” 
 

(2) A R. 3/A § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 

 
„ (4)   50% adókedvezményre jogosult kérelmére 
 
a./ az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik,  
b./ aki saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú,vagy nappali tagozatos képzésben ré-
szesülő gyermeket nevel, maximum a gyermek 25 éves koráig. 
 c./ aki kiskorú gyermekét egyedül neveli,  
feltéve hogy a településen legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik, és a közös háztartásban élők 1 
főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg. „ 
 

(3) a R. 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A 3/A 0 (4) bekezdésében meghatározott kérelem az adóév március 31. napjáig terjeszthető 
elő.” 
 

(4) a R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1)  Az önkormányzat illetékességi területén nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 
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A. változat 
 
750 Ft/m2/év 
 
B. változat: 
 
800 Ft/m2/év 
 
 
E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Kismaros, 2016. november…. 
 
 
 
 
 Neubauer Rudolf Dr. Horváth Péter 
 polgármester jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészí-
tése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, arról az alábbi tájékoztatás adom: 
  

a) Társadalmi hatás: a rendelet-tervezetben a helyi adómértékek módosíthatók. Az adó-
mértékek emelésével a társadalom (magánszemélyek, vállalkozások) terhei nőnek, növek-
szik a társadalmi elvonás mértéke.  
 

b) Gazdasági hatása: a beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó 
bevétele, mely hozzájárul az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az 
önkormányzat gazdálkodását segíti és támogatja. Az adómérték változással csökkenthető, 
illetve növelhető lakosságtól és a vállalkozásoktól elvont összeg, és ezzel párhuzamosan 
csökken, illetve növekszik az önkormányzat saját bevétele, mely az Önkormányzat fejlesz-
tési kiadásainak meghatározó forrása.  

 
c) Költségvetési hatása: a helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. A helyi 

adómértékek emelésével az önkormányzati költségvetés bevétele és főösszege növelhető,  
 

d) A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs; 
 

e) A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs; 
 

f) A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának 
többlet adminisztratív terhei keletkeznek, amennyiben adóemelésre kerül sor, mivel ebben 
az esetben az adóemelésről határozattal kell értesíteni tértivevényes levélben az ügyfeleket; 

 
g) A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzati helyi adó rendelet meg-

alkotása nem kötelező, helyi adók bevezetése lehetőség, a települési önkormányzat dönté-
sének függvénye.  

 
h) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 

közvetlen jogi, felügyeleti következménye nincs, a rendelet-tervezet megalkotásának (mint 
az eredeti alaprendelet módosítása) elmaradása esetén a jelenleg hatályos helyi adókat sza-
bályozó önkormányzati rendeletben meghatározott hatályos adómértékek maradnak ér-
vényben.  

 
i) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-

lek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazha-
tó, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  
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Általános indokolás 
 

A tervezet a helyi adókról szóló törvény 6. §-a szerint az önkormányzat adómegállapítási joga 
keretében aörvényben meghatározott  egyes adók mértékét állapítja meg a törvényben meghatá-
rozott mentességek kedvezmények körét bővíti ki illetve arra terjed ki, hogy a Htv. és az adózás 
rendjéről szóló törvény keretei között az adózásegyes részletes szabályait meghatározza.  
 
A tervezet az adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelmé-
nyeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A telekadó mértékének emelésére tesz javaslatot két változatban. 
 

2. §-hoz 
 

Az építményadó mértékének emelésére tesz javaslatot két változatban, a kommunális adó rende-
letben meghatározott adókedvezményeket biztosítja a feltételeknek megfelelő adóalanyok számá-
ra. 


