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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a képviselő-testület évenként felülvizsgálja
az adómértékeket, és szükség esetén módosítja azokat, továbbá felsőbb szintű jogszabályváltozásoknak megfelelően módosítja a rendelet egyéb rendelkezéseit.
A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az adózás eljárási
kérdéseit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szabályozza.
A Htv. felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat rendelettel az illetékességi
területén helyi adókat vezethet be.
Az adómérték megállapításánál - a Htv. korlátozó rendelkezésének hiányában – a képviselő-testület
arra is jogosult, hogy a telekadó tekintetében a településen fellelhető adótárgyak vonatkozásában
differenciált adómértéket állapítson meg. Az adómérték differenciálás alapját azonban csak objektív
szempontok képezhetik, nem lehet önkényes és diszkriminatív, valamint kedvezményezettje nem
lehet csak és kizárólag egy adózó vagy egy adózói csoport.
A Pénzügyi bizottság 2016. november 23-i ülésén áttekintette a helyi adó rendeletben meghatározott
mértékeket illetve megvitatta az egyik adóalany által megküldött beadványban foglaltakat.
Az adózó álláspontja szerint a telekadó mértéke magas, nem arányos az ingatlanok értékével. Az
adózó a telekadó tekintetében kérte az önkormányzatot, hogy annak mértékén változtasson, bányatelkek esetén az adó mértékét 20 Ft/nm/ év -ben határozza meg. (Rendeletünk alapján adóköteles az
2
Önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen telek. A telekadó alapja a telek m -ben számí2
tott területe. A telekadó mértéke belterületi telek esetében 150 Ft/m /év, külterületi telek esetében 100
2
Ft/m /év.)
A bizottság megvizsgálva a beadványban foglaltakat és meghallgatva az egyes bizottsági tagok helyi
adózással, adónemekkel és adómértékekkel kapcsolatos álláspontját, úgy határozott, hogy felkéri a
hivatalt, hogy a bizottsági üléseken elhangzottak alapján a testületi ülésre készüljön előterjesztés
olyan tartalommal, hogy a jelenlegi szabályozást és egy adóalany beadványát megvizsgálva, a Pénzügyi bizottság azt javasolja a képviselő testületnek, hogy a jelenleg hatályos helyi adók mértékén
egyik adónem esetében se változtasson.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

-

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a helyi adózással összefüggő egyes kérdésekről

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

-

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

-

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a helyi adózással összefüggő egyes kérdésekről

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2016. (XI. 30.) számú határozata a
helyi adó rendelet felülvizsgálatáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló rendeletét felülvizsgálva
úgy határoz, hogy 2017. évre vonatkozóan nem kíván változtatni a jelenleg hatályos helyi adók mértékén egyik adónem esetében sem.

Őrbottyán, 2016. november 25.
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