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Tisztelt Képviselő-testület!

A  képviselő-testület  a  2011.  április  05.-i  képviselő-testületi  ülésén  a  telekadóról  szóló 
napirendi  pont  tárgyalását  elnapolta  és  úgy  döntött,  hogy  a  május  03.-ai  ülésén  fogja 
felülvizsgálni a rendeletet.

Ennek megfelelően a rendelettervezetet a 2011. április 26.-ai képviselő-testületi ülés elé be 
kell terjeszteni.

A  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  (továbbiakban  Htv.)  5.  §.  a.)  pontja  ad 
felhatalmazást az önkormányzatoknak vagyoni típusú adók bevezetésére.

A Htv. 6. §-a kimondja, hogy az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy:

- az 5. §-ban meghatározott adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, 

-  a  már  bevezetett  adót  hatályon  kívül  helyezze,  illetőleg  módosítsa,  azonban  az  évközi 
módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok terheit,

-  az  adó  bevezetésének  időpontját  és  időtartamát  határozott  vagy  határozatlan  időre 
meghatározza, 

- az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez 
és  az  adóalanyok  teherviselő  képességéhez  igazodóan,  a  törvényben  meghatározott  felső 
határokra (és a törvény egyéb rendelkezéseire ) figyelemmel megállapítsa,

- a törvényben meghatározott mentességeket kedvezményekkel kibővítse. 

Telekadó vonatkozásában a törvény 19-a §-a rendelkezik az adómentességről,  az alábbiak 
szerint:
Mentes az adó alól:
- az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,

- a helyi  és helyközi  menetrendszerinti  tömegközlekedést  lebonyolító  adóalany,  az  e 
célra használt telek után,

- a teleknek a törvényben meghatározott része,

- a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési oktatási intézmények 
céljára  szolgáló  építményekhez  tartozó  teleknek  az  a  része,  amelynek  mérete 



meghaladja  az  épület  hasznos  alapterületével,  építmény  esetén  az  általa  lefedett 
földrészlettel egyező nagyságú terület mértékét meghaladja, 

- az  épülethez,  az  épületnek  nem  minősülő  építményhez,  nyomvonal  jellegű 
létesítményekhez  tartozó  –  jogszabályban  vagy hatósági  előírásban megállapított  – 
védő (biztonsági) terület,

- az erdő művelési ágban nyilvántartott telek. 

A Htv 7. §. b) pontja rendelkezik arról, hogy a vagyoni típusú adók körében az önkormányzat 
az adót egységesen – tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapul vételével vagy a 
számított érték alapján határozhatja meg.  A rendeletünk szerint az adó alapja a telek m2-ben 
számított értéke. Mértéke pedig 20 Ft/m2 volt.
Ugyanezen  jogszabályhely  e.)  pontja  szerint  a  vállalkozó  üzleti  célt  szolgáló  telke  utáni 
telekadó  alapjának  alapterület  szerinti  megállapítása  esetén  kizárólag  az  adótárgy  fajtája, 
illetőleg  a  településen  belüli  földrajzi  elhelyezkedése  alapján  állapítható  meg  differenciált 
adómérték. 

Általánosságban  elmondható,  hogy  a  20  Ft/m2-es  adómérték  (1990.évi  C.  tv.  a  teleadó 
mértékének  maximumát  200  Ft/m2-ben  határozza  meg)  nem  nevezhető  túlzónak,  bár  a 
lakosság teherbíró képessége egyre inkább gyengülő tendenciát mutat.

Azt is figyelembe kell vennie a képviselő-testületnek, hogy a város költségvetése, az előttünk 
álló  beruházások  intenzitása  miatt  nem  nélkülözheti  a  saját  bevétel  ilyen  nagyságrendű 
realizálását sem. Itt elsősorban az iskola felújításának 25 millió forintos, a város rehabilitációs 
pályázat mintegy 70-75 millió forintos önerejére és a járóbeteg szakellátó központ éves szintű 
működtetési költségeire szerettem volna felhívni a figyelmüket.

A  telekadóról  szóló  rendelt  tárgyalása  során  a  képviselő-testületnek  több  lehetősége  is 
adódhat a döntése függvényében:

1.) A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletet változtatás nélkül érvényben hagyja.

2.) A telekadó mértékét egységesen csökkenti.

3.) Az adókötelezettséget megállapításánál övezeti besorolást alkalmaz, felosztva a település 
közigazgatási területét utcák vagy hrsz.-ok megjelölésével. Az övezetekhez más-más mértéket 
alkalmazva.

4.) Az adókedvezményre és a fizetési könnyítésre jogosultak körét kibővíti a testület Pl:

Azt  az  adóalanyt,  aki  az  adóévben  70.  életévét  betölti,  illetve  ennél  idősebb,  vagy 
háztartásában  három  vagy  több  kiskorú  gyermeket  nevel,  ……..  %  adókedvezményben 
részesíti.
Azt az adóalanyt, aki
a) nyugdíjas, és a háztartásában élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 
…. %-át,
b)  a  szociális  ellátásokról  szóló  törvényben  meghatározott  rendszeres  pénzbeli  ellátásban 
részesül,



c)  a  gyermekek  védelméről  szóló  törvényben  meghatározott  rendszeres  gyermekvédelmi 
ellátásban részesül …….. % adókedvezmény illeti meg. 
Az adóalannyal egy háztartásban élőnek minősül az adóalannyal azonos címen lakó, a polgári 
törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója.

5.)  Meghatározhatja  a  képviselő-testület  azt  a  területnagyságot,  amely után adózni  kell  az 
adóalanynak, az ezen felüli területre viszont adómentességet biztosít. (lásd 2.000 m2, 5000 
m2, táblázatos kimutatásai)

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Földhivataltól  kapott  kimutatás  alapján  elkészítettünk  egy  számítási  anyagot  táblázat 
formájában és egy térképet, melyben a telkek beépíthetőségét vettük figyelembe a hatályos 
rendezési  tervben  foglalt  szabályok  szerint.  A  táblázatban  és  a  térképen  is  ugyanazzal  a 
színnel jelöltük az összetartozó adatot és annak térképi megjelenítését. A térkép két részletben 
került  fel  a  CD  lemezre  valamint  külön  szerepel  rajta  a  Váralja  településrészről  készült 
térképvázlat.

Az elkészült  táblázatban kimutatásra kerülnek a listában szereplő önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanok, amelyek 971.960. Ft-tal csökkentik a teleadóból a hatályos rendelet értelmében 
befolyó elvárt bevételt.

Megjelöltük a más célú hasznosításra kijelölt területeket ( világos zöld) is, valamint az építési 
telekként nem hasznosítható ingatlanokat .( sötét zöld)

Lakóövezetek:
Külön  kategóriát  alkotnak  és  piros  színnel  vannak  jelölve  azok  az  ingatlanok  amelyek 
vonatkozásában  telekalakítás  során  legalább  800-1000  m2  vagy  annál  kisebb  telek 
kialakítására van lehetőség.

Külön sárga színnel jelöltük azon területeket, amelyek vonatkozásában telekalakítás esetén a 
minimum telekméret 1800-2100 m2 között van. 

Rózsaszínnel  jelöltük  azon  lakóterületeket,  amelyeknél  telekalakítás  esetén  a  minimális 
teleknagyságnak 3000 m2-nek kell lennie.

Ipari-Gazdasági területek:
Két  kategóriát  jelöltük  meg  ennek  keretében,  az  egyik  a  telekalakítás  esetén  a  2000  m2 
teleknagysághoz ( világoskék) a másik az 5.000 m2 teleknagysághoz (sötétkék) kötött ipari-
gazdasági területek.

Termál:
Külön feltüntettük a termálfürdő területét  lila  színnel  és a táblázatban megjelöltük a jelen 
rendelet szerinti elvárt bevételeket ezen ingatlan vonatkozásában is.

Az  előterjesztéshez  csatolt  CD  lemezen  szerepel  még  külön  dokumentumként  a 
településrendezési  terv  térkép  része,  a  helyi  építési  szabályzat  illetve  az  ingatlanok 
azonosítására  alkalmas  földkönyv  is.  Igyekeztünk  az  előterjesztés  elkészítése  során  a 



rendelkezésünkre  álló  valamennyi  dokumentumot  és  adatot  a  Tisztelt  Képviselő-testület 
tudomására hozni.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a telekadóval kapcsolatos előterjesztést  vitassa 
meg és hozza meg döntését.

Pannonhalma, 2011. április 27.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző


