
1 
 

Előterjesztés 
 

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

 
1. előterjesztés száma: 330/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Friedmann Katalin 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet – határozati javaslat 
 2. melléklet – NGM tájékoztató levele 
 3. melléklet – rendelet-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság,  
                                                                               Város- és vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített 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! 
Tisztelt Város- és vállalkozásfejlesztés Bizottság 
 

Tekintettel arra, hogy a Htv. 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 Rendelet felülvizsgálatára és módosítására nyitva álló határidő 
utolsó napja 2017.12.05. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/30953/2017. számú levelében (2. melléklet) 
tájékoztatta önkormányzati adóhatóságunkat a 2018.01.01. napjától alkalmazható maximális 
adómértékekről. 

Városunkban alkalmazott adónemek közül az építményadó mértékének felső határa a 
tájékoztató szerint 1853,9 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, emiatt kérem képviselőtársaim határozati 
javaslatot támogató szavazatát. 
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I. Általános indokolás 

 

A Htv. 2018. január 1. napjától az építményadó kötelezettséget kiterjeszti a településkép 
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény fogalomértelmezése szerint: 
reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény 
szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, 
berendezés, létesítmény; 
reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám (olyan közlés, tájékoztatás, illetve 
megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a 
pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti 
erőket – szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő 
igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, 
megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére 
irányul), ide nem értve 
a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a 
vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést, 
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot, 
c) járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá 
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást 
(hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének 
megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű 
hirdetéseket. 

A Htv. szerint az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv 
szerinti tulajdonosa. 
Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, 
engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján 
keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, 
de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg. 
Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy 
pontossággal – számított felülete. 
Az adó évi mértékének felső határa 12 000 Ft/m2. 
 
Javaslom, hogy a Rendeletben a reklámhordozó, mint adótárgy után fizetendő építményadót 0,-
Ft/m2 mértékben állapítsa meg a képviselő-testület. 
 
 

II. Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 
 

Az építményadó kötelezettséget kiterjeszti a településkép védelméről szóló törvény szerinti 
reklámhordozóra. 
 

2. §-hoz 
Az adó mértékét megállapító szakasz. 
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3. §-hoz  

 
Hatályba léptető rendelkezések találhatók a 3. §-ban. 

Bicske, 2017. november 20. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 
 
 

III. Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a helyi adókról szóló 17/2015. 
(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 
 

Hatásvizsgálati lap 
 

1. Társadalmi hatások  
Tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezet nem növeli az adóterheket, várhatóan növekszik az 
általános elégedettség. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások  
A rendelet-tervezetnek nincsenek gazdasági, költségvetési hatásai.  
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények  
A rendelet-tervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.  
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
A rendelet-tervezet várhatóan nem növeli jelentősen adminisztratív terheket.  
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
A jogszabály megalkotása a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018. január 1. napjától 
hatályos változásai miatt szükséges. A jogalkotás elmaradásának várható következménye az 
önkormányzat törvényességi felügyeleti szervétől érkező törvényességi felhívás. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
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1. melléklet a 330/2017. 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 (a továbbiakban: 
Rendelet) felülvizsgálta, 

2. a Rendeletben foglalt adómértékeken nem változtat, 
3. a reklámhordozó, mint adótárgy után fizetendő építményadót 0,-Ft/m2 mértékben 

állapítja meg. 

Határidő: 2017.12.05. 
Felelős: polgármester 

 

 

3. melléklet a 330/2017. számú előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. ( .................... ) önkormányzati rendelete 

 
a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 
§ (1) bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

3. § (1) A Htv. 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles Bicske Város Önkormányzat 
közigazgatási területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). 
(2) A Htv. 11/A. § alapján adóköteles Bicske Város Önkormányzat közigazgatási területén 
lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti 
reklámhordozó. 
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2. § A Rendelet 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki: 
 

8/A. § Az adó évi mértéke a Htv. 15/A. § szerinti adóalap esetén 0 Ft/m2. 
 
3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
                         Pálffy Károly  Fritz Gábor 

polgármester jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Bicske, 2017.  _____ 
 
                                                                                                    Fritz Gábor 
                                                                                                       jegyző 
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