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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós utca 2. 
 
Szám: 7413 / 2010. 
 
 

Előterjesztés 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. november 23. napján tartandó ülésére 
 
Napirend: A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) számú rendelet módosítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi Önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján 
végezheti. Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban: Art.) 
szabályozza. 
A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata, esetleges módosítása lehetséges. 
A helyi adórendeleteink leggyakoribb módosítása elsősorban az adómértékek változására 
irányul. 
Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a képviselő-testület évenként 
felülvizsgálja az adómértékeket és szükség esetén módosítja azokat. Az adómértékeket 2010. 
évben az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója adónemben megemelte. 
A Htv. 6.§-ának rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga a következőkre 
terjed ki: 
- vagyoni típusú adót (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adót, helyi iparűzési adót, 
vagy ezek valamelyikét bevezesse, hatályon kívül helyezze, módosítsa, azonban az évközi 
módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit; 
- meghatározza az adó bevezetésének időpontját és időtartamát; 
- az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez 
és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényben meghatározott felső 
(adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa;  
- a törvényben meghatározott mentességeket további mentességekkel, illetőleg a 
kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse; 
- a törvényi keretek között a helyi adózás részletes szabályait meghatározza. 

A jelen előterjesztés célja elsősorban az, hogy a Képviselő-testület részére olyan teljes 
körű áttekintést adjon a helyi adóztatás jelenlegi helyzetéről, melynek ismeretében a 
kompetenciájába tartozó területeken (adómértékek, adómentességek, kedvezmények) a 
módosítás irányát ki tudja jelölni. Természetesen a döntéshez elengedhetetlen az is, hogy a 
Képviselő-testület lássa, hogy a jogszerűen rendelkezésére álló módosítási lehetőségek 
kihasználása milyen pénzügyi eredményeket hozna, ezért szakmai javaslatainkat azok 
végrehajtása során várható adóbevételi változások kimutatásával is alátámasztva terjesztettem 
elő.  
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A törvényi szabályozás 2005. január 1-től lehetőségként kínálja fel az önkormányzatok 
részére azt, hogy az adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a törvényben 
meghatározott felső határok fölött is meghatározhassa. Az emelés mértéke szigorúan az 
inflációs folyamatokat követve kerülhet kialakításra. 
 
A Htv. 6. § c) pontja értelmében az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat 
gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e 
törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, 
a 26. §-ában, a 29. §-ának (1) bekezdésében, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső 
határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-
változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek 
fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ 
növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - megállapítsa,”. 
 
Ennek megfelelően 2011. évben az adómaximumok az alábbiak szerint alakulnak: 
Építményadó:       1.293.- Ft/m2 

Telekadó:                                               287.- Ft/m2 
Magánszemély kommunális adója:                                  17.245.- Ft adótárgyanként 
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:                        431.- Ft vendégéjszakánként 
Iparűzési adó:                2 %  
 
Az előterjesztés melléklete tartalmaz kimutatást néhány Somogy megyei település által 2010. 
évben alkalmazott helyi adó mértékéről. 

A következőkben bemutatjuk az általunk működtetett hat adófajta jelenlegi szabályozását.  
 
Építményadó: a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek után kell fizetni. 
Az adóztatott építmények száma: 982 darab. Ebből 93 darab lakás, 259 darab nem lakás 
céljára szolgáló épület, épületrész és 630 darab garázs. 
A második legjelentősebb bevételt biztosító helyi adófajta, 2010. évre a bevételi 
előirányzatunk 14 900 ezer Ft, mely várhatóan realizálódni fog. Az építményadó mértékében 
2010. év január 01. napjával történt változás. Az adómérték jelenleg: - lakás céljára szolgáló 
épület esetén 900.-Ft/m2 (nem változott), - nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész 
esetén: 400.-Ft/m2 (50.-Ft/m2-rel emelkedett), - garázs esetén: 200.-Ft/m2 (50.-Ft/m2-rel 
emelkedett).  
A gazdasági társaságok és a magánszemélyek üzleti célt szolgáló építményei – a törvényi 
tilalomra figyelemmel – nem élvezhetnek semmiféle támogatást. 
Egyéni vállalkozó tulajdonában álló lakás esetén az adóztatási kötelezettség akkor áll 
fenn, ha adott lakással kapcsolatosan az egyéni vállalkozó – akár a személyi 
jövedelemadóban, akár az iparűzési adóban – költséget számol el, tehát a lakást üzleti 
célra használja. 
 
Ebben az adónemben fellebbezés egy esetben érkezett, méltányossági kérelem négy esetben 
érkezett az adó megállapítással kapcsolatban. 
 

2009. év 2010. év 2010.09.30. 
Terv Teljesítés Terv Teljesítés 

13 000 000 13 805 000 14 900 000 13 165 000 
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Telekadó: a beépítetlen belterületi földrészletek után kell fizetni. 
Az adózott telkek száma: 49 darab. Az adó mértéke 800 m2-ig 70.- Ft/m2, 800 m2 felett 3,5.- 
Ft/m2. 2010. évre 4 M Ft adóbevétel tervezetből szeptember 30-áig 47 % valósult meg. A 
lengyeltóti lakosok 1 darab telkük után és a nem beépíthető telkek az önkormányzati rendelet 
szerint mentesülnek a telekadó fizetési kötelezettség alól. 
Kedvezményben részesülnek a fizetendő adóból azok a telek tulajdonosok akik az ingatlan 
előtt meglévő közművekkel (víz, villany, szilárd burkolatú út, gáz, szennyvíz) részben 
rendelkeznek vagy egyáltalán nem rendelkeznek. Ez körülbelül 1 200 000.- forint bevétel 
kiesést okoz. 
2010. évben az adózóknak előírt telekadó összege 2 217 200.- forint. A terv adat 
meghatározása nem megfelelően lett megállapítva. 
 

2009. év 2010. év 2010.09.30. 
Terv Teljesítés Terv Teljesítés 

4 000 000 2 618 000 4 000 000 1 895 000 
 
 
Magánszemélyek kommunális adója: a lakástulajdonok és lakásbérlemények után kell 
fizetni. 
Kommunális adófizetési kötelezettség 1327 fő adózót érint, ebből 208 fő adózó az 
önkormányzat által megállapított adókedvezményben részesül. 
2010. évre 10 M Ft adóbevételt terveztünk, melynek 74%-a szeptember 30-áig beérkezett. Az 
adó mértéke 8.500.- Ft/adótárgy (1500 Ft-tal emelkedett), melyből 1.500 Ft adókedvezmény 
illeti meg az egyedülálló adózókat. A jelenleg biztosított adókedvezmények együttes összege 
312.000.- Ft. 
 

2009. év 2010. év 2010.09.30. 
Terv Teljesítés Terv Teljesítés 

8 000 000 6 860 000 10 000 000 7 471 000 
 
Az adómérték mellé rendelt adókedvezményt nem javasolom módosítani.  
 
Iparűzési adó: állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 
Lengyeltóti város helyi adóbevételének körülbelül 50%-a a helyi iparűzési adóból származik. 
A legtöbb városhoz hasonlóan az adókulcs mértéke már a korábbi években a törvényi 
maximumban 2%-ban került megállapításra. 
 

2009. év 2010. év 2010.09.30. 
Terv Teljesítés Terv Teljesítés 

40 000 000 51 052 000 33 000 000 30 909 000 
 
2009 a válság éve, melyek hatása az iparűzési adónál 2010. évben jelentkeztek. 
A 2008 őszén kezdődő pénzügyi – gazdasági válság 2009-ben lecsapódó negatív hatására a 
magyar gazdaság teljesítménye 2009-ben nagyobb visszaesést produkált, mint egy évvel 
korábban. Ez érzékelhető az iparűzési adó bevételének visszaesésében is. 
Ez a tendencia várhatóan 2010 és 2011 évet is érinti. Volumenében a 2009. évi 
teljesítéshez képest 17-20 millió forint adó visszaesést jelent a Lengyeltóti 
Önkormányzatnak.  
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Vállalkozók kommunális adója: foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi 
létszáma. 
Ebben az adónemben a 2010. évre tervezett adóbevétele 1 000e Ft, melynek teljesítése 2010. 
szeptember 30. napjáig megtörtént. Az adó mértéke 2.000.- Ft/fő. 
Az Országgyűlés az egyes gazdasági és pénzügyi törvények módosításáról szóló 2010. évi 
XC törvény 24. §-a hatályon kívül helyezi a vállalkozók kommunális adója helyi adót. 
2011. január 01. napjától nincs realizálható bevétel. Várhatóan 1 100 E Ft bevétel kiesést 
eredményez.   
 

2009. év 2010. év 2010.09.30. 
Terv Teljesítés Terv Teljesítés 

1 000 000 1 219 000 1 000 000 1 107 000 
 
 
Idegenforgalmi adó: aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén 
legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
A város illetékességi területén 2 személy/szervezet fizet idegenforgalmi adót. A 2010. évre 
tervezett 500 E Ft-ból szeptember 30. napjáig 457 E Ft realizálódott. 
 

2009. év 2010. év 2010.09.30. 
Terv Teljesítés Terv Teljesítés 

500 000 773 000 500 000  457 000 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A döntések meghozatalakor  a gazdasági válság, gazdasági élet szereplőire gyakorolt hatását 
is célszerű figyelembe venni, hiszen a számadatok is alátámasztják a csökkenést a helyi 
adóbevételek tükrében.  
Az elkövetkezendő év(ek) mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek esetében még nőni 
fog az adótartozások nagysága, azaz problémát jelent majd az adó határidőben történő 
megfizetése. A vállalkozások – remélhetően csak átmeneti – gondjainak enyhítése érdekében, 
eddig is kértek részletfizetési lehetőséget és fizetési halasztást, várhatóan ez a tendencia 
folytatódik. 
 
Fenti adatok ismeretében, kérem a Tisztelt képviselő-testületet az adómértékek változtatására 
vagy változatlan mértékben történő megállapítására szíveskedjen javaslatait megtenni. 

A decemberi ülésre már a törvényi változásoknak és a Képviselő-testület adómértékre 
vonatkozó döntésének megfelelően kidolgozott adórendelet módosítási javaslatot terjesztek a 
Képviselő-testület elé. 
 
A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
módosított 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása a törvényi változások 
miatt elkészült az előterjesztés melléklete. 
A rendelet-tervezet elkészítésre került a helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) 
számú rendelet módosítására vonatkozóan. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni a 
módosítást. Amennyiben adó mérték emelésről határoz a Testület, úgy a következő decemberi 
ülésre egységes szerkezetben beépítjük a javaslatokat. 
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Javaslat: a Képviselő testület a   ……… / 2010.(XI.24.) rendelet módosításokat elfogadja. 

 
 

Határozati javaslat 
 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre vonatkozóan az 
építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, 
idegenforgalmi adó esetében az adómértéket nem változtatja. 

2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre vonatkozóan az 
építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, 
idegenforgalmi adó esetében az adómértéket megváltoztatja. 

 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2010. november 16. 
         Zsombok Lajos 
                      polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Jóváhagyta: 
 
 
 
Proity Mónika    dr. Szatmári Ibolya 
előadó     jegyző 
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LENGYELTÓTI  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
/ 2010. (XI.24.) rendelete 

 
a helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A helyi önkormányzatokról” 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint „ A helyi adókról” 
szóló módosított 1990. évi C. törvény (1)-(2) §-aiban kapott felhatalmazás alapján Lengyeltóti 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 
28/2008.(XII.12.) számú (továbbiakban: rendelet) rendelet 2. § b) pontja „munkaerő 
foglalkoztatására” az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2010. évi XC. törvény 24. §-a hatályon kívül helyezi. 
 

2. § 
 

A rendelet 2. pontja a vállalkozók kommunális adója pontot 
„Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 22. §  
(1)  Kommunális adófizetési kötelezettség terheli a 3. §-ban felsorolt adóalanyok közül a 
vállalkozót, függetlenül a 18. § alapján egyébként fennálló adókötelezettségétől. 
(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy csupán 
telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén. 
Az adó alapja 23. § 
(1) Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak 
korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 
Az adó mértéke 24. § 
(1) Az adó évi mértéke a 23. § alapján számított létszámra vetítve 2 000 Ft/fő. 
(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének 
     időarányos részét kell számításba venni.” 
a 2010. évi XC. törvény 24. §-a hatályon kívül helyezi. 

 
 3. § 

 
A rendelet 25. § (1) bekezdés b) pontja „aki az önkormányzat illetékességi területén olyan 
üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek - 7. §-ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, 
amely nem minősül lakásnak” a 2010. évi XC. törvény 24. §-a hatályon kívül helyezi. 
 
A rendelet 25. § (2) bekezdése „Az épület rendeltetésszerű használatához szükséges 
földrészlet mértékére a 6. § (2) bekezdésében, az adókötelezettség keletkezésére és 
megszűnésére a 9. §-ban foglaltak az irányadók. Az épület átminősítése esetén az 
adókötelezettség az átminősítés évének végén szűnik meg, illetőleg a következő év első 
napján keletkezik.” a 2010. évi XC. törvény 24. §-a hatályon kívül helyezi. 
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4. § 
 

A rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja mentes az idegenforgalmi adó alól „ a 18. életévét be 
nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély;” melyet a 2009. évi CXVI. 
törvény 137. § (2) bekezdése módosította az alábbiak szerint: 
a 18. életévét be nem töltött magánszemély;  
 

 
5. § 

 
A rendelet 37. § Adóbevallási kötelezettség (1) bekezdése „A vállalkozók kommunális 
adójáról és az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tenni. A 
naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150 
napig nyújthatja be.”, melyet a 2010. évi XC. törvény 24. §-a módosítja az alábbiak szerint: 
Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tenni. A naptári évtől 
eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150 napig 
nyújthatja be. 
 
 

6. § 
 
A rendelet 38. § Az adó és adóelőleg megállapítása (1) bekezdése „A vállalkozó a helyi 
iparűzési adót, a vállalkozók kommunális adóját és a tartózkodás alapján fizetett 
idegenforgalmi adót önadózás keretében saját maga köteles megállapítani és e rendelet szerint 
bevallani, megfizetni.”, melyet a 2010. évi XC. törvény 24. §-a módosítja az alábbiak szerint: 
A vállalkozó a helyi iparűzési adót és a tartózkodás alapján fizetett idegenforgalmi adót 
önadózás keretében saját maga köteles megállapítani és e rendelet szerint bevallani, 
megfizetni. 
 
 

7. § 
 
A rendelet 39. § Az adó és adóelőleg megfizetése (1) bekezdése „A vállalkozó – a (4) 
bekezdésben foglaltak kivételével – a vállalkozók kommunális adójában és a helyi iparűzési 
adóban az előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg 
feltüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben 
a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, 
illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott –
adóelőleget tartalmazó- bejelentkezési nyomtatvány végreható okiratnak minősül.”, melyet a 
2010. évi XC. törvény 24. §-a módosítja az alábbiak szerint: 
A vállalkozó – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a helyi iparűzési adóban az 
előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével 
önkormányzatonként – adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben a 
bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, 
illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott –
adóelőleget tartalmazó- bejelentkezési nyomtatvány végreható okiratnak minősül. 
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8. § 
 

A rendelet 40. § 18. pontja „korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi 
Statisztikai Hivatal: Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez 
című kiadvány 1999. január l. napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított 
statisztikai állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, 
haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a 
tulajdonost, aki vállalkozásában személyes közreműködésre kötelezett, vagy azt 
mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítő családtagot;” a 2010. évi XC. törvény 24. §-a 
hatályon kívül helyezi. 

 
9. § 

 
Záró rendelkezések  

 
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
(2) E rendelet 2011. január 01. napjával lép hatályba. 
 
Lengyeltóti, 2010. november 23. 
 
 
 Dr. Szatmári Ibolya               Zsombok Lajos 
         jegyző       polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
Lengyeltóti, 2010. november 24. 
 
       
        Dr. Szatmári Ibolya  
         jegyző 
 


