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

módosításáról 
 

1. előterjesztés száma: 404/2018  
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor  
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: ─  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  1. melléklet – rendelet-tervezet 
      2. melléklet – Adómaximumok 2019 
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 (további-

akban: Rendelet) 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 

I. Általános indokolás 
 
Tekintettel arra, hogy a Htv. szerint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet évközi mó-
dosítása naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, ezenfelül hatálybalép-
tetéskor figyelemmel kell lenni a Htv. 42/B. § (1) bekezdésére, miszerint az önkormányzati 
adóhatóság az önkormányzati adórendelet, valamint annak módosítása hatályba lépését meg-
előző hónap ötödik napjáig - a kincstár elektronikus rendszerén keresztül - adatot szolgáltat a 
kincstár számára, a Rendelet felülvizsgálatára és módosítására nyitva álló határidő utolsó napja 
2018.12.05. 
A Pénzügyminisztérium PM/11607/2018. számú levelében (2. melléklet) tájékoztatta önkor-
mányzati adóhatóságunkat a 2019.01.01. napjától alkalmazható maximális adómértékekről. 
Városunkban alkalmazott adónemek közül az építményadó mértékének felső határa a tájékoz-
tató szerint 1898,4 Ft/m2. 
Hatályos Rendeletünkben alkalmazott építményadó mértékek jóval az alkalmazható maximum 
alatt maradnak, azonban az arányos és igazságos közteherviselés fenntartása, az adóalanyok 
terheinek csökkentése és az egységesebb adómérték miatti jogalkalmazás egyszerűsítése céljá-
ból javaslom a Rendelet 7. § (2) bekezdésében a garázs és a gépjárműtároló vonatkozásában 
meghatározott 312,- Ft/ m²/év adómérték csökkentését – a magánszemély tulajdonában álló 
belterületi építmény után fizetendő adómértékhez igazodva - 228,- Ft/ m²/év adómértékre. 
A fentiek alapján kérem, hogy a képviselő-testület támogassa a rendelet módosítását! 
 
Bicske, 2018. november 23. 
 

Pálffy Károly 
           polgármester 



II Részletes indokolás 
1. §-hoz 

 
A rendelet-tervezet ezen szakasza a garázs és gépjárműtároló vonatkozásában az építményadó 
mértékét szabályozza. 
 

2. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 

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 
Az adómérték csökkentése az adóalanyok terheinek csökkenéséhez vezet, mely várhatóan nö-
veli a társadalmi elégedettséget szintjét. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások  
A 2019. évi költségvetésben ~1.710.000.-Ft-tal kevesebb adóbevétellel lehet számolni. 
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények  
A rendelet-tervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.  
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
Az egységesebb adómérték miatt az adminisztratív terhek kismértékű csökkenése várható. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö-
vetkezményei  
Az arányos és igazságos közteherviselés fenntartása, az adóalanyok terheinek csökkentése mi-
att szükséges a rendelet megalkotása. A jogalkotás elmaradásának várható következménye a 
társadalmi elégedettséget szint növekedésének elmaradása. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi felté-
telek  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 



1. melléklet a 404/2018. számú előterjesztéshez  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
__/2018. ( _____ ) 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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében a 
„312,- Ft/ m²/év” szövegrész helyébe a „228,-Ft/m2/év” szöveg lép. 
 
2.§ Ez a rendelet 2019. 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, 2018._____ 
 Fritz Gábor 
 jegyző 
 

 



 
Jövedelemadók és Járulékok Főosztály 

 
 

Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., 1369 Budapest, Pf. 481. 
 

Ikt. szám.: PM/11607/2018. 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

az önkormányzati adóhatóságok és a fővárosi, megyei kormányhivatalok részére az egyes 

tételes helyi adómértékek valorizációjáról 

2019. január 1-jétől 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. §-ának c) pontja értelmében 

az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét – az e törvényben 

meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 

33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre 

vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az 

adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt 

összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – 

megállapítsa. A Htv. 7. § c) pontja értelmében az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza 

az, hogy az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál. 

 

A KSH által közzétett részletes fogyasztóiár-index adatok (%-os mértékben) az alábbi honlapon 

érhetőek el: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html 

 

A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint tehát a fentebb hivatkozott adónemekben az 

adómaximumot (a Htv-ben rögzített felső adómérték szorozva 1,047-tel, 1,068-cal, 1,036-tal, 

1,039-cel, 1,08-cal, 1,061-el, 1,042-vel, 1,049-cel, 1,039-cel, 1,057-tel, 1,017-tel, 0,998-cal, 

0,999-cel, 1,004-el, 1,024-el) 2019. január 1-jétől a következő táblázat tartalmazza: 

 

Adónem Adómaximum (2019.) 

Építményadó (épület, épületrész után): 1.898,4 Ft/m2 

Telekadó:  345,1 Ft/m2 

Magánszemély kommunális adója: 29.340,3 Ft/adótárgy 

Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő után): 517,7 Ft/fő/vendégéjszaka 

 

A számításoknál és az önkormányzati adórendeletben rögzített adómérték megállapítása során 

figyelemmel kell lenni arra, hogy a Htv. értelmében „felfelé kerekítésre” nincs lehetőség, és az 

adót forintban lehet megfizetni. Az adó mértékének – törvényi keretek között történő – 

meghatározása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Tájékoztató levelem 

– mely joghatással nem bír – nem kötelezi az önkormányzatok képviselő-testületét arra, hogy az 

általa bevezetett (vagy bevezetni kívánt) adó esetén az adó mértékét az adómaximumon állapítsa 

meg. 

 

Budapest, 2018. október „…”. 

Szatmári László 

főosztályvezető 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html
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