
1 
 

Előterjesztés 
 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 

 
 
1. előterjesztés száma: 280/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet – határozati javaslat 
 2. melléklet – Pénzügyminisztérium tájékoztató levele 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
 helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

A Htv. rendelkezései szerint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet évközi módosítása 
naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. 
 
Ezenfelül hatálybaléptetéskor figyelemmel kell lenni a Htv. 42/B. § (1) bekezdésére, miszerint 
az önkormányzati adóhatóság az önkormányzati adórendelet, valamint annak módosítása 
hatályba lépését megelőző hónap ötödik napjáig - a kincstár elektronikus rendszerén keresztül 
- adatot szolgáltat a kincstár számára. 
 
A Pénzügyminisztérium levelében tájékoztatta önkormányzati adóhatóságunkat a 2020. január 
1. napjától alkalmazható maximális adómértékekről. (előterjesztés 2. melléklete) 
 
Az építményadóra, a telekadóra vonatkozó törvényi felső mértékek 2005. január 1-jétől a KSH 
által közzétett fogyasztói árszínvonal változással valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a 
valorizáció együttesen határozza meg ezen adónemek tekintetében az adómaximumot.  
A 2020. január 1-jétől alkalmazható Bicskén bevezetett adónemek közül az adómaximumok a 
következők:  
 
Építményadó 1 951,65 Ft/m2  
 
Hatályos Rendeletünkben alkalmazott építményadó mértékek jóval az alkalmazható maximum 
alatt maradnak, azonban Önkormányzatunk kiemelt célja városunkban az arányos és igazságos 
közteherviselés fenntartása, ezért kérem, hogy a bicskeiek adóterheit ne növeljük, így nem 
javaslom, hogy az adómértékeken változtassunk.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogassa. 
 
Bicske, 2019. november. 28. 

 

 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 280/2019. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, 
2. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletben foglalt 

adómértékeken 2020. évben nem változtat. 

 

Határidő: 2019. december 11. 
Felelős: polgármester 
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