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1/c. napirend 

Tárgya: A telekadóról szóló 25/2010.(XII.27.)Kt. rendelet módosítása. 

Előadó: Tabányi Pál polgármester 

Készítette: Margruber János jegyző 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Az előterjesztés (rendelet‐tervezet) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű 

nyílt szavazást igényel. 
[Ötv. 10. § (1) bek. a) pont; 15. § (1) bek.] 

Bizottsági tárgyalásra: 

– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

JEGYZŐI ZÁRADÉK 

Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. 

Maglód, 2012. november 21. 

 Margruber János 
 jegyző 
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Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű nyílt 

szavazást igényel. 
[Ötv. 10. § (1) bek. a) pont; 15. § (1) bek.] 

Bizottsági tárgyalásraMAAGGLLÓÓDD  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  : 

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  – Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

2234 Maglód, Fő utca 12. 

EE LLŐŐTT EE RR JJ EE SS ZZ TT ÉÉ SS   
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 29-ei ülésére 

1/c. napirend:  A telekadóról szóló 25/2010.(XII.27.)Kt. rendelet módosítása. 

Előadó:  Tabányi Pál polgármester 

Készítette:  Margruber János jegyző 

Melléklet:  rendelet‐tervezet 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A mellékelt dokumentum szerint előterjesztem a telekadóról szóló 25/2010.(XII.27.)Kt. rendelet módosí-
tására vonatkozó javaslatot. 

I. 
INDOKOLÁS 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint „Fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a ked-
vezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között leg-
alább 30 napnak el kell telnie.” Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. 
Ebből következően a 2013. január 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető 
vagy a hatályos szabályozáshoz képest adóteher növelést eredményező módosító rendelet leg-
később 2012. december 2-áig ki kell hirdetni. (A 2012. év előtt hatályos államháztartási törvény kizá-
rólag adótörvények esetében írt elő 30 napos felkészülési időt, önkormányzati adórendeletek esetében nem 
volt időkorlát a hatályba léptetésre.) 

A javasolt módosítás kétirányú. Egyrészt bővítené az önkormányzati adómentességek körét, 
másrészt a várható inflációhoz igazítva korrigálná az adómértéket. 

1. Önkormányzati adómentességek bővítése: 

A Htv. 2012. évi átfogó módosítása jelentősen megváltoztatta a telek fogalmát, és így az adó-
tárgyak körét. Az adókötelezettség – a törvényben foglaltak kivételével – minden bel- és kül-
területi telekre kiterjed, melyből a törvény erejénél fogva többek között adómentes az épület, 
épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész. Ez azt jelenti, hogy a házas 
ingatlanokhoz tartozó, az építmény hasznos alapterületét meghaladó telekrész után is adót 
kellene fizetni. A telekadó bevezetése során az önkormányzatnak nem volt célja a magán-
személyek tulajdonában álló, lakásként használt ingatlanokhoz tartozó telekrészek megadóz-
tatása. Ezért javasoljuk, hogy az a telek, amelyen lévő épület magánszemély bejelentett lakó-
helyéül szolgál, önkormányzati adómentességet élvezzen. Ez a mentesség – hasonlóan a ma-
gánszemélyek kommunális adójához – csak a maglódi állandó lakosokat illetné meg. 

Az adótárgyak hasznosítási módját illetően javasoljuk kibővíteni a mentességek körét azokra 
a telkekre, amelyek egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, kulturális, testnevelési, tömeg-
sport és versenysport céljára szolgálnak. 

A fent javasolt mentességek Htv 7. § e) pontja alapján a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke 
utáni telekadó megállapítása során nem alkalmazhatók. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100194.TV&celpara=32#xcelparam
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2. Telekadó mértékének várható inflációhoz történő igazítása 

A módosítás az adó mértékét a várható inflációval, 5 %-kal magasabb összegben javasolja 
megállapítani. (A törvényi maximum 200,- Ft/m2 + valorizáció = 313,20 Ft/m2.) 

II. 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható kö-
vetkezményeit, melyeket az alábbi hatásvizsgálati lap tartalmaz: 

Hatásvizsgálati lap 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa)  A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A mentességek körének bővítése a maglódi állandó lakosokat, illetve valamilyen hasznos közös‐
ségi célra szolgáló telkek tulajdonosait érinti. 

Az adóteher növelés a várható inflációhoz igazodik, mely így is jelentősen alatta marad a törvé‐
nyi maximumnak. A javasolt emelés mintegy 5‐6 millió forint többlet költségvetési bevételt je‐
lenthet. 

ab)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

Nem mérhető hatás. 

ac)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Nem jellemző. 

b) A  jogszabály megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható  következmé‐
nyei 

A rendelet módosítására törvényi kötelezettség nincs, azt elsősorban az önkormányzat költségvetési 
bevételeinek növelése indokolja. 

c)  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A  jogszabály alkalmazásához  szükséges  személyi  szervezeti,  tárgyi és pénzügyi  feltételek  rendelke‐
zésre állnak. 

Kérem, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. 

Maglód, 2012. november 21. 

Tisztelettel: 

Tabányi Pál 
polgármester

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131186.563183&celpara=17#xcel
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____//22001122..((  XXII..____..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett--tteerrvveezzeettee  
a telekadóról szóló 

25/2010.(XII.27.)Kt. rendelet 

módosításáról 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény (Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Htv. 17-22/A. §-aiban 
foglalt rendelkezéseire, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a te-
lekadóról szóló 25/2010.(XII.27.)Kt. rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a kö-
vetkezőket rendeli el: 

1. § 

Az Alaprendelet 4. § (1) bekezdése a következő d) és e) pontokkal egészül ki: 

4. § (1)  [Mentes az adó alól:] 

d)  az a telek, amelyen lévő épület magánszemély bejelentett lakóhelyéül szolgál; 

e)  az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, kulturális, testnevelési, tömegsport és ver‐
senysport céljára szolgáló telek.” 

2. § 

Az Alaprendelet 4. § (3) bekezdésében az „a)-c) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)-e) pontjai-
ban” szövegrész lép. 

3. § 

Az Alaprendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

7. § (3)  [Az adó évi mértéke:] 

a) a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti övezetben: 100,‐ Ft/m2, 105,‐ Ft/m2, 

b) a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti övezetben: 20,‐ Ft/m2, 21,‐ Ft/m2, 

c)  a 7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti övezetben: 60,‐ Ft/m2, 63,‐ Ft/m2, 

d) a 7. § (2) bekezdés d) pontja szerinti övezetben: 10,‐ Ft/m2. 11,‐ Ft/m2. 

4 § 

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 Tabányi Pál sk. Margruber János sk. 
 polgármester jegyző 

Kihirdetési záradék 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. november __. 

 Margruber János 
 jegyző 
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