
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (VI. 02.) önkormányzati rendelete 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi adókról szóló 13/2015.(XI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

5.§ a) , b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk 

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

 

1. § 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2015. (XI. 27.) 

önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. §   

(3) Mentes az adó alól: 

     c.) Sóly belterületén fekvő mezőgazdasági művelésű telek a tulajdonos kérelmére abban az 

esetben, ha az önkormányzat által végzett helyszíni szemle a telek teljes területén 

mezőgazdasági művelést állapít meg. 

2. § 

Ez a rendelet 2017. június 03-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

  

 

 Kaptur József                                                                            Kovács János György 

  polgármester                                                     jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja : 2017. június 02. 

 

 

 

          Kovács János György 

         jegyző 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. június 01-én tartandó ülésére 

 

 

 

Előterjesztés tárgya : Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 13/2015.(XI.27.) 

önkormányzati rendelet Magánszemély kommunális adója cím alatti 5.§(3) bekezdésében szabályozza 

a különböző mentességeket a kommunális adóval összefüggésben . 

A fenti rendelet 5.§ (3) bekezdés c) pontja értelmezésével kapcsolatosan az érintett megművelt  

területek tulajdonosai több alkalommal is jelezték az önkormányzat felé azon véleményüket ,kérésüket 

,hogy pontosítsa a helyi jogalkotó a mentesség fogalmát a belterületi fekvésű mezőgazdasági 

művelésű telkek ügyében. A jelenlegi mentesség  igénybevételének igazolása többletterhet jelent az 

érintettek számára ,így  azt érvényesíteni nehézkes . 

Jelen módosítási javaslatban az önkormányzat a Sóly 218 , 101/1 hrsz-ú és Séd patak közti  ( HÉSZ -

ben mezőgazdasági területként meghatározott ) területre a magánszemély kommunális adója alóli  

mentességet a csatolt rendelet tervezetben szabályozza . 

E mentességet a terület tulajdonosa az adóhatóság felé beadott kérelmével és az önkormányzati 

igazolással  nyeri el. 

A helyi adókról szóló rendelet fenti módosítása pontot tehet az eddig vitás és indulatokat is kiváltó 

kérdések megválaszolására. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezetének megvitatására és jóváhagyására. 

 

 

Sóly, 2017. május 25. 

        Mazák György s.k. 

      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

 

Hatásvizsgálati lap 

A helyi adókról szóló .../2017. (VI. 02.) önkormányzati rendelethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során 

előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők: 

 

Társadalmi, gazdasági hatása 

A rendelettervezet a jelenlegi adóztatási gyakorlatot módosítja, társadalmi és gazdasági hatását 

tekintve változást okoz. 

A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó bevétele, mely hozzájárul az 

önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az önkormányzat gazdálkodását segíti és 

támogatja. Az új rendelet az önkormányzat gazdálkodására negatív hatással lesz, az önkormányzat 

bevételeinél csökkenés várható. 

 

Költségvetési hatása 

A helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. Az új rendelet a helyi adómértékeket és 

beszedésre kerülő adó összegét érinti, így a költségvetésre hatással lesz. 

 

A közvetlen környezeti, egészségügyi hatása 

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
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A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többletterheket eredményező hatása 

kismértékben prognosztizálható. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége 

A magánszemélyek kommunális adóját illetően a mentességet élvezők körének bővítése. A lakosság 

adóteherbíró képességének figyelembevétele. Az önkormányzati helyi adó rendelet nem tartalmazhatja 

magasabb szintű jogszabály szövegét, a mentességek, kedvezmények megfogalmazásának 

egyértelműnek kell lenni. 

 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei 

A jogalkotás elmaradása esetén a helyi adómorál és adóbefizetés esetleges csökkenése várható. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 

feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet a meglévő 

adóztatási gyakorlat fenntartását szolgálja, a meglévő állapotokat kis mértékben érinti. 

 

 

Sóly, 2017. május 25. 

 

        Kovács János György s.k. 

                                             jegyző 

 














