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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

(Htv.) szerint megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az adózás eljárási kérdéseit az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az adóigazgatási rendtartásról 

szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) szabályozza.  

 

Az önkormányzat a Htv. keretei között jogosult az adó bevezetésére, hatályon kívül 

helyezésére, kedvezmény, mentesség megállapítására vagy a már megállapított adó 

módosítására, melynek mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a törvényben 

meghatározott adómaximumra figyelemmel állapíthatja meg.  

 

Helyi adórendeletünk adómérték-módosításra vonatkozóan 2010-ben került utoljára 

felülvizsgálatra. E módosítás következtében a magánszemélyek kommunális adója 12.000 Ft-

ról 9.000 Ft-ra csökkent. Jelen előterjesztésben a lakosság közterheinek további csökkentése 

érdekében javasoljuk az adómértéket 9.000 Ft-ról 7.000 Ft-ra módosítani. A felülvizsgálat 

során fontosnak tartottuk figyelembe venni azt, hogy a csökkentés és ezáltal a kommunális 

adóbevétel csökkenése ne veszélyeztesse az önkormányzati feladatok ellátását, az 

önkormányzat gazdálkodásának biztonságát.  

  

Tekintettel az érintett adózók számára, amely 2318 fő, a csökkentés hatása 4.636 e Ft 

adóbevétel-kiesést jelent, amely a költségvetésben nem eredményez bizonytalanságot.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni 

és elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2019. november 11. 

 

          Tóth József 

         polgármester                 



 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

6.§ a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati 

rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város 

Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével, az alábbiakat 

rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdésének helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„1.§ (1) Magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti 

jogonként 7000 Ft/év.” 

 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2019. november 28. 

 

 

   Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                  jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2019. ………………………. 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

            címzetes főjegyző 

 

 
 

 

 


