
ELŐTERJESZTÉS

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. augusztus 30. napi ülésének 5.3. napirendi pontjához

Napirend:
5.3./ Telekadóról szóló 21/2010.(XII.15.) rendelet módosítása 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
                                                                    

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  észrevétellel  fordult 
önkormányzatunkhoz, melyben a telekadóról szóló 21/2010 (XII.15.) rendelet módosító 10/2011 
( V.4.) rendelet két pontjához kapcsolódóan emelt kifogást:

1. Az észrevétel szerint a módosító rendelet 3. §-a az alaprendelet 6.§ ( 2 ) bekezdését azzal 
egészítette  ki,  hogy  egy  személy  egyszerre,  csak  egy  ingatlan  kapcsán  lehet 
meghatalmazott.

Az  észrevétel  szerint  az  alaprendelet  módosítást  megelőző  szabályozása, mely szerint
„  a  valamennyi  tulajdonos  által  írásban  megkötött  és  az  adóhatósághoz  benyújtott, 
megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel 
egy tulajdonost is felruházhatnak „ 
megfelelt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseinek, ellenben a módosítással 
hatályba  léptetett  egy  mondatos  szabályozásra  már  nem  terjed  ki  az  önkormányzat 
adómegállapítási joga s túllépi a törvényben kapott adómegállapítási kereteket, ezért e mondatot 
önkormányzatunknak hatályon kívül kell helyeznie.     

2. Az észrevétel szerint a módosító rendelet 5. §-a az alaprendelet adómentességekről 
szóló 9.  §-át  egészítette ki  további  adó mentességekkel,  de ennek során figyelmen 
kívül  hagyta  az  1990.  évi  C.  törvény 7.§  e.,  pontjában  foglaltakat,  mely  szerint  az 
önkormányzat  adómegállapítási  jogát  korlátozza,  a  vállalkozó  üzleti  célt  szolgáló 
épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó, és a helyi iparűzési adó 
megállapítása során a törvény 6. § d., pontja nem alkalmazható, melynek alapján az 
alaprendelet 9. § (2), (7), és (8) bekezdését módosítani kell. 

 
            A törvény 6.§ d., pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra  

terjed ki, hogy az e törvény második részében meghatározott mentességeket, 
kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel bővítse ki.

A törvény 7.§  e.,  pontja szerint  a vállalkozó üzleti  célt  szolgáló épülete,  épületrésze,utáni 
építményadó,  telke utáni telekadó, továbbá a vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési 
adó megállapítása során,a törvény 6.§ d., pontja nem alkalmazható.      



Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  a  rendelet  tervezetet  vitassa  meg  és  hozza  meg 
döntését!      

Az előterjesztés áttekinthetőségéhez mellékelem az alap és hivatkozott módosító rendeletet.

Pannonhalma, 2011. augusztus 30.
                                     
                                        
                                                     Tisztelettel:
                                                                                     dr. Szabó György sk.
                                                                                             aljegyző             
               



T E R V E Z E T

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete …../2011.( .....) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat a telekadóról szóló 21/2010.(XII.15) 

rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ 
(1)  bekezdése  alapján  a  telekadóról  szóló  21/2010  (XII.15)  rendeletét  (  a  továbbiakban:  R)  az 
alábbiak szerint módosítja

1.§

A R. 6. § (2) bekezdésének második mondata ( Egy személy egyszerre csak egy ingatlan kapcsán 
lehet meghatalmazott), hatályon kívül helyezésre kerül. 

2.§

A R az adómentesség esetei felsoroló 9.§ -a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ az az építési  engedéllyel  rendelkező adóalany aki az adóköteles lakótelekre házat épít,  illetve 
építtet, az építési engedély kiadását követő év január 1. napjától, 4 év időtartamra. E mentesség nem 
vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére. „

3. §

A R az dómentesség eseteit felsoroló 9.§  (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ az építéshatóság igazolása alapján be nem építhető ingatlanok. E mentesség nem vonatkozik a 
vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére.”

4.§

A R. az adómentesség eseteit felsoroló 9.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ a II. számú övezetbe tartozó adóalanyok tulajdonában álló valamennyi ingatlan egybeszámított 
területének 5.000.  m2-t  maghaladó része.  E  mentesség nem vonatkozik a  vállalkozó üzleti  célt 
szolgáló telkére.” 
             



5.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2011. augusztus 30.

Bagó Ferenc                           Kovács Szabolcs
                             polgármester                                       jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus                 Kovács Szabolcs 
                                                                                           jegyző   


