
















Előterjesztés 

 

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 5/2016. (II.26.) rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelete 

Felelős: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

Sóly Község Önkormányzata 2020. január 1. napján bevezette a települési adót Sóly 

Szőlőhegyre, ezzel egyidejűleg a kommunális adó törlésre került. A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 5/2016. (II.26.) rendeletben a Szőlőhegyre 

vonatkozóan még kommunális adó szerepel, ezért a rendelet módosítása szükséges. 

 

Hajmáskér, 2021. szeptember 23. 

 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

                  jegyző 



1 

 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 5/2016. (II.26.) 

rendelet módosításáról 

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 5/2016. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közszolgáltatásba bekapcsolt belterületi ingatlanhasználók a közszolgáltatásért 

közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról 

szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint. A zártkerti 

ingatlanhasználók díjfizetése a magánszemélyek települési adóján keresztül, az Önkormányzat által 

történik.” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. október 2-án lép hatályba, és 2021. október 3-án hatályát veszti. 
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Részletes indokolás 

1. §  

Módosító rendelkezéseket határozza meg. 

2. §  

Hatályba lépő rendelkezéseket szabályozza. 





Ügyiratszám: ……. /2021. 

ELŐTERJESZTÉS 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2021. szeptember 30. napi  

nyilvános ülésére  

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához 

való csatlakozás 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester  

______________________________________________________________________________ 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) nyílt pályázat keretében meghirdette a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2022. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.  

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/ 2007.(III. 26.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Nftv.) szolgál. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén állandó 

lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 

önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.  

 

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer. A 

Csatlakozási nyilatkozatok visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az 

önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  

 

Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk ez évben is kiírhassa a pályázatot, csatlakoznia kell a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához. Ez a Csatlakozási nyilatkozat (1. 

sz. melléklet) eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot 

legkésőbb 2021. október 1. napjáig (postára adás dátuma) ajánlott küldeményként kell 

eljuttatni az EMET részére (1381 Budapest, Pf. 1418).  

E Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldeni az EMET részére, ha a korábbi 

pályázati forduló(k)ban az érintett önkormányzat – mint településünk is – már tett ilyen 

nyilatkozatot. 

A Csatlakozási nyilatkozatot az Önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja 

vissza. 

 

Az Önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszközátadásként utalja át az 

EMET számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét 2022. január 31. és 

2022. augusztus 31. napjáig. 
 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok az EMET 

által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2021 október 5. napjáig kiírják a 

pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási 



tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázatok benyújtásának 

határideje: 2021. november 5.  

 

A pályázatokat az Önkormányzat bírálja el kizárólag a tanuló szociális rászorultsága alapján 

2021. december 6-ig.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését arról, hogy az előző évekhez hasonlóan 

ismételten csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához.  

 

Hajmáskér, 2021. szeptember 20. 

Kaptur József 

polgármester 

 

….. /2021. (IX. …….) Képviselő-testületi határozat-javaslat 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

fordulójához való csatlakozási szándékát. 

A csatlakozás érdekében felhatalmazza Kaptur József polgármestert a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. 

évi fordulójára való csatlakozási nyilatkozat aláírására és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére való megküldésére.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

pályázat határidőben való kiírásáról.  

 

Felelős: Kaptur József polgármester 

Határidő: A 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

  Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemtervében foglalt határidőknek  

  megfelelően.  
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ELŐTERJESZTÉS 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. szeptember 30. napján tartandó nyílt, önálló ülésére 

 

Tárgy: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a területileg 

illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a 

pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához 

a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok 

véleményét. 

 

A Veszprémi Tankerületi Központ a 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét 

elkészítette. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) 

bekezdése szerint a tankerületi központ tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek 

tervezetéről.  

A Rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről október 15. 

napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

 

Fenti jogszabályok figyelembevételével Sóly Község Önkormányzatának véleményét az iskolák 

felvételi körzethatárainak tervezetéről a Veszprémi Tankerületi Központ részére 2021. október 15. 

napjáig kell megküldeni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Sóly, 2021. szeptember 20. 

 

 
Kaptur József s.k. 

polgármester 
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Határozati javaslat 

 
 

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A kötelező felvételt biztosító 

iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése” tárgyú napirendi pontot és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi 

Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatáraira vonatkozó tervezetét. 

 

2.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Sóly községen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek 

létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban: 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kaptur József polgármestert, hogy küldje meg, a véleményt és 

a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a 

Veszprémi Tankerületi Központ részére.  

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: Kaptur József polgármester 

  
 

Intézmény Címe Gyermek létszám 

(fő) 

Hajmáskéri Gábor Áron Általános 

Iskola 

8192 Hajmáskér, Iskola u. 1. 1 

Összesen:  1 
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Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 
Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helyi adóhatóság tevékenységéről 
szóló tájékoztatás 

Sóly Község Önkormányzata 
 
 
 
 
 

Készítette: Szarka Henrik 
                                                            Fódi Valéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hajmáskér, 2021.09.21. 
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Tájékoztatás a helyi adóhatóság tevékenységéről 
 
 

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 106. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok saját bevételei 
közé tartoznak a települési önkormányzatok által törvényben rögzített módon 
megállapított és kivetett helyi adók. A helyi adók bevezetésére a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A Htv. 
értelmében a gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési 
önkormányzat számára lehetőséget teremt a szuverén adóztatási jog gyakorlására, s 
ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései 
szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén 
helyi adókat vezethet be. A Htv. 6. §-a alapján az önkormányzat a következő adók 
bevezetésére jogosult: 

 vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) 

 kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók 
kommunális adója, idegenforgalmi adó) 

 helyi iparűzési adó 

 települési adó. 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő helyi adók bevezetéséről 
alkotott rendeletet: 

 A helyi adókról szóló 13/2019. (XI. 28.) rendelet 

 A települési adóról szóló 14/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet 

 A talajterhelési díjról szóló 11/2015. (XI. 07.) rendelet 
 

A gépjárműadóval kapcsolatos intézkedéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi. LXXXII. 
törvény szabályozza. 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Sóly 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjról szóló 
11/2015. (XI.07.) számú rendeletét, mely 2016.01.01. napjától hatályos. 
 
A helyi adókat két részletben kell megfizetniük az adózóknak, az első félév befizetési 
határideje március 15-e, a második félévé szeptember 15-e. Egy évben kétszer kerül 
kiküldésre értesítés az adószámlák egyenlegéről a lakosságnak.  
A fizetési hajlandóság elmaradása esetén végrehajtási eljárást indítunk a hátralékok 
behajtása végett.  
 
Az adónyilvántartás az ASP Adó szakrendszerben történik. 
 

Magánszemélyek kommunális adója 

Sóly Község Önkormányzat a Szőlőhegy területén a 7/2011. (V.27.) rendeletével 2011. 
július 1. napjától vezette be a magánszemélyek kommunális adóját, belterületen pedig a 
13/2015. (XI. 27.) számú rendeletével, mely 2016.01.01. napjától volt hatályos 
2019.12.31-ig. 
 
A helyi adókról szóló 13/2019. (XI. 28.) és a települési adóról szóló 14/2019 (XI.29.) 
önkormányzati rendelet értelmében 2019. 12. 31-én a magánszemélyek kommunális 
adója a Szőlőhegyen megszűnt és egyidejűleg bevezetésre került a települési adó. 
 
Az adó évi mértéke: 5.000, -Ft adótárgyanként és lakásbérleti jogonként. 
Mentes az adó alól  

 a 750m2 alatti beépített telek 
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 Sóly belterületén fekvő mezőgazdasági művelésű telek 
 
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa.  
Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről (változásáról) az azt követő 
15 napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyújtani. Az előírt adóbevallási 
kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg 
az adókötelezettséget érintő változás nem következik be. 

 
Az adótárgyak száma azért több, mint az adóalanyok száma, mert néhány adóalany 
Sóly közigazgatási területén több ingatlannal rendelkezik, illetve egy adótárgynak 
több tulajdonosa is lehet. 
 

 

Magánszemélyek 
kommunális adója 

2019 év 2020 év 

Adóalanyok száma (fő): 333 283 

Adótárgyak száma (db): 351 296 

Folyó évi befizetés 
összege (ezer Ft): 

2280 855 

Folyó évi terhelés (ezer 
Ft): 

2134 1.326 

 
 

Telekadó 

A Képviselő–testület a helyi adókról szóló 13/2019. (XI. 28.) rendelet 5.§ és 6.§-ában 
határozta meg a telekadó helyi szabályait.  
 
A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe. 
A telekadó évi mértéke: 50,-Ft/m2 

 
Mentes a telekadó alól:  

a) a beépített belterületi ingatlan, 

b) azon telkek, akinek tulajdonosa a magánszemélyek kommunális adójának hatálya 
alá esik. 

 c) az a beépítetlen belterületi telek, melyre építési engedély került kiadásra, vagy 
amelyen egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet folytatnak, az építési 
engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy az egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét követő év 
első napjától számított 3 évig. 

Az adó alanya az, aki az év első napján a telek ingatlan nyilvántartásba bejegyzett 
tulajdonosa. Az adó kivetéséhez szükséges bevallást minden év január 31. napjáig kell 
benyújtani. Az adókivetést érintő változásokat a változás beálltát követő 15 napon belül 
kell benyújtani az adóhatóságnak. 
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Telekadó 2019 év 2020. év 

Adóalanyok száma (fő): 18 8 

Adótárgyak száma (db): 9 9 

Folyó évi befizetés 
összege (ezer Ft): 

2078 1000 

Folyó évi terhelés (ezer 
Ft): 

457 1.056 

 

A 2020-as évben tekintettél a pandémia által okozott gazdasági helyzetre mulasztási 
bírság nem került kiszabásra. 

 
 

Bírság 2019. év 2020. év 

Adóalanyok száma (fő): 9 2 

Folyó évi befizetés 
összege (ezer Ft): 

30 
 

 

Helyi iparűzési adó 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 13/2019. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet 10.§-a állapítja a meg a helyi iparűzési adót.  
 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adóbevallást az adóévet 
követő május 31-ig kell leadni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó 
adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az adóévre 
megállapított tényleges adó különbözetét is eddig az időpontig kell megfizetni, illetve ettől 
az időponttól igényelhető vissza. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott 
áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Az 
adóbevallás alapján megállapított előleget két részletben kell megfizetni, a befizetési 
határidők itt is március 18. és szeptember 16. 
Az iparűzési adó mértéke jelenleg a Htv. szerint meghatározott adóalap 1 %-a, az 
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári 
naponként 5.000- Ft. (A törvény által engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a, az 
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén pedig 5000,- Ft)  
Az iparűzési adó itt feltüntetett adatai még nem tükrözik a tényleges állapotot, hiszen a 
2020. évi iparűzési adóbevallások leadásának határideje 2021. május 31. Az első 
félévben a 2019. évi bevallás alapján kellett előleget fizetni, ami a 2020. évi bevallás 
feldolgozását követően módosulhat. 

 
 

Helyi iparűzési adó 2019.év 2020.év 

Adóalanyok száma (fő): 84 84 

Folyó évi befizetés 
összege (ezer Ft): 

5940 5.847 

Folyó évi terhelés (ezer 
Ft): 

8.024 9.381 
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Gépjárműadó 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításával 2007. január 1. napjától 
a személygépkocsik esetében az adót teljesítmény és évjárat alapján kell számítani a 
törvényben meghatározott mértékek alapján. Az adó alanya az a személy, aki a 
járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában 
tulajdonosként szerepel. Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű 
utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági 
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. A gépjárműadó megállapítása a 
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által 
szolgáltatott adatok alapján történik. Az adatokat a Kormányhivatal szolgáltatja. Az éves 
adóztatás alapját képező adatok közlése minden év január 31. napjáig történik, ezt 
követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi változásokról havonta történik 
adatszolgáltatás. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben foglalt az adott tv. 
7. § értelmében: 
 

Az adó mértéke a gépjármű 
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 

Ft/kilowatt. 
 
Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetében az adó alapja a 
hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű esetében 
pedig a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a 
terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. 
Ez utóbbiak esetében az adó mértéke adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 
100 kilogrammja után: 

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, 
tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft, 

b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft. 
 

Ez a differenciált adómérték a törvény szerinti adóalap-változás következményeként az 
értékesebb gépkocsi után magasabb, míg a kevésbé értékes gépkocsik után alacsonyabb 
adószint érvényesül.  
Mentességek vonatkozásában a súlyos mozgáskorlátozottak esetében a kedvezmény 
feltételeit és mértékét a gépjárműadóról szóló törvény 5.§ f) pontja határozza meg. 
Mentes az adó alól: „A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott 
kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő 
szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban 
együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem 
személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.” Ha a 
mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több 
személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb 
teljesítményű személygépkocsi után jár. 
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 
15 napon belül, az új tulajdonos köteles bejelenteni a Kormányhivatalhoz. Azonban a régi 
tulajdonosnak, eladónak is van bejelentési kötelezettsége, melyet a tulajdonjog 
változásáról készült okirat benyújtásával a Kormányhivatal felé kell teljesíteni.  
Sok esetben előfordul, hogy adás-vétel esetén az új tulajdonos nem jelenti a változást, az 
eladó pedig nem tudja, hogy a vonatkozó jogszabály (304/2009. (XII.22.) 
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Kormányrendelet) értelmében a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás 
bejelentését neki is meg kell tenni a változástól számított 8 napon belül a tulajdonjog 
változásáról készült okirat benyújtásával. Amíg a vevő, illetve az eladó nem jelenti be az 
eladás tényét az okmányirodában, addig adószámláján hátralékként jelentkezik a 
gépjárműadó, mert törölni, csak a Kormányhivatal által megküldött adatok alapján lehet. 
Így az esetlegesen korábbi évekről összegyűlt gépjárműadó hátralék az eladót terheli.  
 
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 4. §-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési 
önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat 
költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő 
eltérő szabályrendszert állapít meg. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 
37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló 
törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. 
évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.  
 
(A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből 
származó bevétel 100%-a változatlanul az önkormányzat költségvetését illeti meg.)  
Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett  
gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg. A 2020. évben beszedett  
gépjárműadónak kell tekinteni a közhiteles adónyilvántartásban ekként nyilvántartott, 
véglegessé vált adómegállapításról rendelkező hatósági határozaton alapuló, 2020. év 
során bármely módon (pl. önkéntes jogkövetés, végrehajtás, részletfizetés, stb.) befolyt 
összeget, amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értemében nem 
minősül téves adószámlára fizetett adónak vagy téves befizetésnek. Ilyennek minősül 
tehát valamennyi, az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó fizetési számláján 2020. 
év során jóváírt befizetés összege függetlenül attól, hogy mely időszak 
adókötelezettségének teljesítésére fizették azt be.  
Például a korábbi évekre megállapított adókötelezettség késedelmes vagy végrehajtási 
eljárás során, 2020. évben történő rendezése, vagy a korábbi években az adóalany 
részére engedélyezett fizetési halasztás vagy részletfizetés alapján 2020. évben befolyt 
gépjárműadó összege is 2020. évben beszedett adónak minősül. A Korm. rendelet 4. § 
(2) bekezdése alapján a Korm. rendelet (1) bekezdés szerinti gépjárműadónak az e 
rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megjelölt fizetési számlára még el nem 
utalt összegét a hatálybalépését követő 10 napon belül kell (tehát 2020. április 17-éig) a 
központi költségvetés javára teljesíteni. Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdése a „2020. évben” fordulatot rögzíti – ami alatt a teljes 2020. naptári évet kell 
érteni – e rendelkezést alkalmazni kell a települési önkormányzat által 2020. április 6-áig 
beszedett gépjárműadó azon részére (részeire) is, amely a megosztási szabályok 
alapján nem került elutalásra a központi költségvetés javára [a Kvtv. 37. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti 40%-ra]. 
A 2020. év áprilisában, majd ezt követő hónapokban beszedett gépjárműadó bevételek 
központi költségvetés javára történő befizetését az általános szabályok szerint, azaz az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
145. § (8) bekezdésében foglaltak alapján havonta, a – beszedéssel érintett – 
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell a Kincstár által megjelölt fizetési számlára 
átutalni. 
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Gépjárműadó 2019. év 2020 év 

Adóalanyok száma (fő): 231 241 

Adótárgyak száma (db): 270  270 

Folyó évi befizetés 
összege (ezer Ft): 

5.195 5.326 

Folyó évi terhelés (ezer) 
Ft: 

4.739 5.733 

 

A folyó évi befizetések 60%-a utalásra került a MÁK számlájára. A 40%-a tekinthető 
ténylegesen az önkormányzat bevételének. 

 

Talajterhelési díj 

Sóly Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
alapján alkotta meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról 
szóló, 11/2015.(XI.07.) rendeletét. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki 
Sóly közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsatornára nem köt rá és 
helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. 
Talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezésnél a szolgáltatott víz mennyisége illetve a talajra, talajba juttatott 
szenny-és használt víz éves mennyisége (speciális csökkentések figyelembe vétele 
mellett). 

Talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 1.200 Ft/m3 –ben határozza meg, 
Sóly községre vonatkozó területérzékenységi szorzó 3.(2012.01.31. napjáig). 2012.02.01. 
napjától pedig 3600 ft/m3, a területi érzékenységi szorzó figyelembevételével. Sóly 
Község Önkormányzata a megemelkedett díjra tekintettel, rendelet szerinti 
díjkedvezményt adott, mely 83%-os kedvezményt biztosít, így 3600 ft/m3 helyett 600 ft 
köbméterenként az elhasznált víz díja. 

 A 2009-es évtől a talajterhelési díj 100 %-át kell a kibocsátóknak megfizetniük.  
A fogyasztók által elfogyasztott vízmennyiséget a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatja. Ezen 
adatok alapján küldünk felszólító levelet a bevallásra. Az adózóknak önadózás keretében 
kellene bevallaniuk az elfogyasztott vízmennyiséget, de sajnos néhányan a kétszer 
kiküldött felszólító levél ellenére sem küldik vissza a bevallási nyomtatványt, így be kell 
idézni őket.  
Az adózók száma folyamatosan csökken, ugyanis egyre többen kötnek rá a csatornára. A 
kivetés mindig visszamenőleg történik, tehát a 2020. évi fogyasztás 2021. évben kerül 
elszámolásra és kivetésre. Az adózók száma nem végleges, mert nem mindenki tett 
eleget a bevallási kötelezettségnek.  

 
Az előző évekhez képest jelentős előrelépés történt a talajterhelési díj beszedése 
érdekében. A korábban elmulasztott bevallások többszöri felszólításra beküldésre 
kerültek. Az előző évi kivetések felülvizsgálata megtörtént és visszamenőlegesen is 
kivetésre került a talajterhelési díj, ahol ez jogos volt  
Ahol az adózó kérte, ott részletfizetést engedélyeztünk. A folyó évi befizetés összege a 
fent leírtak miatt emelkedett meg jelentősen. 
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Talajterhelési díj 
2019.év 

(2018. évi 
fogyasztás) 

2020.év (2019. 
évi fogyasztás) 

Adóalanyok száma (fő): 4 8 

Folyó évi befizetés 
összege (ezer Ft): 

93 292 

Folyó évi terhelés (ezer Ft): nem terhelhető nem terhelhető 

 
Év elején nem terhelhető, mint például a kommunális adó, hanem a visszaküldött bevallás 
alapján kerül kivetésre év közben. 
 

Települési adó 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési adóról szóló 14/2019. 
(XI.29.) számú önkormányzati rendeletével 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal, 
bevezette a települési adót a külterületen található zártkerti termőföldekre. Ezen 
ingatlanok esetén a kommunális adó törlésre került.  
 
 

Települési adó 2020 év 

Adóalanyok száma (fő): 238 

Adótárgyak száma (db): 234  

Folyó évi befizetés 
összege (ezer Ft): 

1.063 

Folyó évi terhelés (ezer) 
Ft: 

1.120 

 
Tartozások kimutatása 2020 évben 
 

Adónemek 
 

(ezer Ft) 

Kommunális adó 196.3 

Iparűzési adó 2750 

Gépjárműadó 457,1 

Késedelmi pótlék 418,8 

Bírság 70 

Telekadó 3410,8 

Talajterhelés 197,2 

Települési adó 67 

 
 
2017.01.01-től az elévülés ideje öt évről négy évre változott. 2020. évben a 2016. évi 
adótételek évültek el. 
 
 
Hajmáskér, 2021. szeptember 21. 
 
 
 
            Szarka Henrik                  Fódi Valéria 
          adóügyi ügyintéző  adóügyi ügyintéző 
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Tájékoztatás a behajtásokról Sóly 
 
 

Sóly községben az adófizetés alakulása hasonló képet mutat, mint az előző években, ez 
a törzslakosok állandóságának köszönhető. A kintlévőségek, adótartozások főleg 
telekadóból, gépjárműadóból és pótléktartozásból származnak. 
Az önkormányzat lehetőséget biztosít részletfizetésre a fizetési hajlandóság növelése 
érdekében. 

 
2020-ban Sólyban a szabálysértési behajtás kérések száma nem számottevő. Hivatalunk 
a behajtással kapcsolatos intézkedéseket minden esetben megteszi, viszont a bírságok 
befizetése jelentős számban nem teljesül. Felróható ez a fizetési hajlandóság hiányának, 
a növekvő munkanélküliségnek, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának. 
Sok esetben a felszólító leveleket „ismeretlen helyre költözött” tájékoztatással küldi vissza 
a posta. Hivatalunk ezen esetekben a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 
Felelős Helyettes Államtitkárság adatbázisát veszi segítségül a helyes lakcím 
megállapítása érdekében. 
További együttműködési kapcsolatban áll a Hivatal a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel, a pénzintézetekkel, hogy a hátralékosok munkahelyei, bankszámlái 
rendelkezésre álljanak.  

 
A befolyt összegek Sóly Község Önkormányzatának idegen bevételek számlájára kerülnek 
befizetésre. 
Az idegen adószámlára érkező összegeket tovább kell utalnunk a megfelelő számlára, 
egyes esetekben 100 %-ban. 

 
 

 
Hajmáskér, 2021. szeptember 21. 

 
 
 
                 Fódi Valéria 
                                   adóügyi ügyintéző 
 

 


