
1. NAPIREND                          Ügyiratszám: BCS/189-1/2018. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2018. március 14-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  A helyi adókról szóló 11/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előterjesztő:  Schumacher József polgármester 
 
Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2017. november 22-i ülésén fogadta el a helyi adókról 

szóló 11/2017. (XI.27.) önkormányzati rendeletét, melyben pontosításra kerültek az 

építményadó tekintetében a mentességek és kedvezmények, valamint új adónemként 

bevezetésre került a telekadó, mint vagyoni típusú adó. 

 

Az adó mértékét évi 15 Ft/m2 összegben határozta meg a képviselő-testület, valamint 

mentességeket is megállapított az alábbiak szerint: 

a)  belterületi telek 

b)  500 m2 alatti nagyságú művelésből kivont külterületi telek 

c) kataszteri jövedelemmel (aranykorona értékkel) rendelkező termőföldnek minősülő 

külterületi telek,  

d)  kivett vízmosás, kivett árok, kivett mocsár, kivett kőrakás, 

e)  magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban útként, saját használatú 

útként (közforgalom elől elzárt, vagy közforgalom elől el nem zárt), magánútként külön 

helyrajzi számon nyilvántartott terület. 

 

A lakosságot érintő egyéb terhekre figyelemmel javaslom, hogy a mentességek közé a 75. 

életévüket betöltött személyek tulajdonában lévő telkek is kerüljenek be, valamint azon telkek 

esetében, melyeken olyan épület van, mely után a tulajdonos építményadót fizet, az adó 

mértékét csökkentsük évi 5 Ft/m2 összegre. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 

szíveskedjék. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a helyi adókról szóló 11/2017. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet elfogadja és _/2018 (_._.)  

számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

Szentantalfa, 2018. március 10. 

 

                          Schumacher József 
                                                                                                                 polgármester 



 
BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 /2018. (     ) önkormányzati rendelete 
 

a helyi adókról szóló 11/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 11/2017. 

(XI.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„(3) Az adó mértéke évi 5 Ft/m2 azon telkek esetében, melyeken az építményadó alá eső 

építmény található.” 

 

2. § 
 

A R. 7. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 

 

„f) a 75. életévet betöltött magánszemély tulajdonában lévő telek, az életkor betöltését 

követő év első napjától.” 

 

3. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

 

Balatoncsicsó, 2018. március 14. 

 

 

 

  Schumacher József                    Lukács Ágnes  
       polgármester              jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 

Jat.) 17. §-a szerint: 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 

a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

 

A helyi adókról szóló rendelettervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható 

hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 

összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 

A Tervezetnek releváns társadalmi hatása nincs. 

A Tervezet a lakosság adóterheit enyhíti. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 

A Tervezet adminisztratív terheket eredményez az új adómérték és mentesség bevezetése 

miatt.  

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 

A rendelet megalkotását a lakosság adóterheinek enyhítése indokolja. 
 

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

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 

 


