
 

       

Kapolcs község Képviselő-testületének 6/2018(X.20..) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2019-01-01 -tól 

Kapolcs község Képviselő-testületének 6/2018(X.20..) önkormányzati rendelete 

A helyi adókról 

 

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

évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvényben (a továbbiakban Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra 

terjednek ki. 

 

(2) Kapolcs község Önkormányzata 

a) építményadót, 

b) magánszemélyek kommunális adóját, 

c) helyi iparűzési adót 

              vezet be. 

2. Építményadó 

 



2. § 

 

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

(2) Az adó éves mértéke: 500 Ft/m2. 

 

3. § 

Reklámhordozó adójának mértéke: 0 Ft/m2. 

 

4. § 

 

Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő lakás, és nem lakás 

céljára szolgáló építmény, kivéve a vállalkozási tevékenységre használt 

építményt.  

 

 

3. Magánszemély kommunális adója 

 

5. § 

(1) Az adó éves mértéke  adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 24.000,- 

Ft. 

 

(2) Az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező 

magánszemélyeket egy adótárgy után 14.000,-Ft kedvezmény illeti meg. 

 

(3) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a külterületen lévő nem lakás 

céljára szolgáló építmény, telek. 



 

4. Helyi iparűzési adó 

 

6. § 

     (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 

az adóalap 1,7 %-a. 

 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 

naptári naponként 5.000,-Ft. 

 

(3) Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó vagy 

vállalkozás, akinek vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az 

adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

 

5. Idegenforgalmi adó2  

 

7. § 

  

(1) Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete bevezeti az 

idegenforgalmi adót. 

 

(2) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

(3) Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként  250,-  Ft. 

 

 



6.  Záró rendelkezések 

8. §. 

 

E rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 

 

 

 

              Márvány Péter                                                                    Takács Lászlóné 

                polgármester                                                                               jegyző 

 

 

 

 

Csatolmányok 

Megnevezés 

Előzetes hatásvizsgálat  

Indokolás  

Előzetes hatásvizsgálat  

Általános indokolás 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 

Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó 

minden jogot fenntart! 
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http://njt.hu/onkorm/attachments2/adl_id/2774/226668/327043/1543837942_altalanos_indoklas_kapolcs9.pdf
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed3dr2eo7dt6ee1em0cj7bz2by3cd4bw5ca0bz7p
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed3dr2eo7dt6ee1em0cj7bz2by3cd4bw5ca0bz7p


Előzetes hatásvizsgálat, indoklás 

 

Kapolcs község Képviselő-testületének A helyi adókról szóló 6/2018(X.20.)  

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
 

 /2020. (XI. 4.) Önkormányzati rendeletéhez 

1. Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 

következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

- társadalmi hatása: nem jelentős 

- gazdasági hatása: nincs 

- költségvetési hatása: nincs költségvetést érintő hatása, a hatályos önkormányzati 

rendeletben a reklámhordozók adója 0 Ft/m2 összegben van meghatározva, így 

adóbevétel jelenleg sincs az adónem kivetéséből. 

b) környezeti és egészségi következmények: 

- nincsenek, 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

- a rendeletmódosítás a jogszabályi koherenciazavar megszüntetését célozza. 

- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 



2. Indoklás 

 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. 

törvény 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a Hatályát veszti a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 1. 11/A. §-át, amely szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén 

lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. 

 

Kapolcs község Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 6/2018(X.20.)  

önkormányzati rendeletének jelenleg hatályos 3. §- a alapján a  

 

„Reklámhordozó adójának mértéke: 0 Ft/m2.” 

 

A hivatkozott adónem hatályon kívül helyezésére tekintettel az adónem önkormányzati 

rendeletben való feltüntetésének nincs jogszabályi alapja. A rendelet módosítása, és a 3. § 

hatályon kívül helyezése a koherenciazavart megszünteti. 

 

Kapolcs, 2020. október. 29.                                        

 

 

 

dr. Varga András sk. 

                                                                                                 jegyző  

 

  



Kapolcs község Képviselő-testületének 

 

…/2020 (XI. 4.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 6/2018(X.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

1. § Hatályát veszti Kapolcs község Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 6/2018(X.20.) 

önkormányzati rendeletének 3. §-a. 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § Az 1. § 2020. november 6. napján lép hatályba. 

 

Kapolcs, 2020. november 4. 

 

 

          

    Márvány Péter sk.                                dr. Varga András sk. 

      Polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2020. november 5.  dr. Varga András jegyző  sk. 

 


