
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kapolcs község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. december 15-i ülésére. 

 

Tárgy:  Helyi adórendelet módosítása.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 10/2011. (XII.31.) önkormányzati rendeletével megalkotta a helyi 

adókról szóló rendeletét.  

 

A helyi adókról szóló törvényt módosította a 2016. évi CLXXXII. törvény, amely szerint az 

építményadó tárgyak köre 2018. 01. 01-től kiegészül a településkép védelméről szóló 

törvényben meghatározott reklámhordozókkal.  

Reklámhordozó: a „túlnyomórészt” (50%-ot meghaladóan) a fenti törvény szerinti reklám 

(gazdasági reklám) elhelyezését biztosító eszköz, berendezés, létesítmény.  

Az önkormányzati rendeletben a 0-12.000.-Ft/m2/év határok közötti adómérték állapítható 

meg a – Htv. 16/A. § szerinti keretek között – a reklám közzétételére használt felületek után.  

A rendelet-tervezetben javaslom a „0 Ft-os” mérték bevezetését. Az adótárgy nem 

változtatható (a Htv-hez képest)  csak az adómérték differenciálható, tehát ezen mérték 

bevezetéséről is szükséges rendelkezni. 

Az adó alanya a reklámhordozó Ptk. szerinti tulajdonosa, amelyről pontos nyilvántartással 

nem rendelkezünk, illetve a bejelentési, nyilvántartási kötelezettség még nem egyértelmű.  

A településkép védelméről szóló törvény végrehajtására megalkotott 104/2017. (IV.28.) 

kormányrendelet rendelkezik a reklámhordozók elhelyezésének, bejelentésének eljárásáról 

szóló „településképi rendelet” megalkotásáról. Ezen helyi szabályok megalkotása, bevezetése 

után azzal összhangban valósítható meg az esetleges adóztatás. 

 

Javaslom a rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

Kapolcs, 2017.december 7. 

 

 

        Göntér Gyula  

        polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapolcs község  Önkormányzata Képviselő-testülete  

…../2017. (XI. …..) önkormányzati rendelete 

 

  A helyi adókról szóló 10/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(tervezet) 

 

Kapolcs község Önkormányzata  Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény l. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el. 

 

1. §  

 

Kapolcs község Önkormányzata  Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. 

(XII.31.) önkormányzati rendelete a következő 2/A. §-sal egészül ki:  

 

2/A. §  

Kapolcs község Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a 

településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó adójának mértéke: 0 Ft/m2.  

 

2.  §  
 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 

   Göntér Gyula      Takács Lászlóné 

   polgármester            jegyző  

 

 

 

 

Rendelte kihirdetve: 

 

2017. december ….. 

 

 

Takács Lászlóné 

jegyző  

 

 

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat 

 

Kapolcs      község Önkormányzata  Képviselő-testülete 

……/2017.(………..) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 10/2011.(XII.31.) önkormányzati  rendelet módosításához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes 

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes 

következményeit. 

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők 

vizsgálata szükséges:  

  

A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai: 

A jogszabály megalkotásával a képviselő-testület eleget tesz a jogszabályi változások helyi 

rendeleten való átvezetési kötelezettségének. 

 

1. 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

Nem releváns.  

 

2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A rendelet megalkotása az általános ügymenetbe beletartozik, többletfeladattal nem jár.  

A reklámhordozók utáni építményadó bevezetése –a településképi rendelettel összhangban – 

bejelentési kötelezettség szabályzását nyilvántartások  vezetését tenné szükségessé.  

 

      3. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A helyi rendelet módosítása igazodik a törvény szövegkörnyezetéhez.  

Mulasztásos törvénysértést követne el az önkormányzat, ha nem rendelkezne a 

reklámhordozók – az építményadó új adótárgyának – adómértékéről.  

 

4.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.  

 

 

Kapolcs, 2017. december 7.  

 

         Takács Lászlóné 

                                                                                                                 jegyző  


