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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  évi  munkatervében  szerepel  a
helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata.

A Magyar Közlöny 2014. november 26. napján megjelent 161. számában a 2014. évi LXXIV.
tv. tartalmazza  az  egyes  adótörvények  és  azokkal  összefüggő  más  törvények,  valamint  a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítását. 

„140. § A Htv. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, tele-
pülési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat te-
lepülési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben
szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat,
szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó [52. § 26. pont].
(2) Az e § alapján megállapított települési adóra kizárólag az 1. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t
és a 43. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
(3) A települési  adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat  az önkormányzati  adóhatóság
látja el.
(4) A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót ön-
adózással megállapítandó adóként is bevezethet.
(5) A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele.”

Várpalota  Város Önkormányzat  illetékességi  területén  az  alábbi  helyi  adók kerültek
bevezetésre: 
1. Építményadó, adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a
lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).
2. Telekadó, Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
3.  Helyi  iparűzési  adó,  Adóköteles  az  önkormányzat  illetékességi  területén  állandó  vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) lehetőséget biztosít az idegenforgalmi adó
bevezetésére, mint pl: Balatonfüreden és Pápán, valamint magánszemélyek kommunális adó
bevezetésére,  amely  helyett  városunkban  korábban  az  építményadó  és  a  telekadó  került
bevezetésre. 
Nem javasolom 2015-ben a települési adó bevezetését Várpalotán.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztés  megvitatására  és  döntésének
meghozatalára!

Várpalota, 2014. november 26.

Talabér Márta
  polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 11-i ülésén a következő
határozatot hozta:

/2014. (XII.11.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota  Város  Önkormányzati  képviselő-testülete  az  egyes  adótörvények  és  azokkal
összefüggő  más  törvények,  valamint  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatalról  szóló  2010.  évi
CXXII.  törvény  módosításáról  szóló  2014.  évi  LXXIV. törvény  140.  §-a  alapján  kapott
felhatalmazás  alapján  újabb  települési  adót  nem  kíván  bevezetni,  a  helyi  adókról  szóló
57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendeletét 2015. január 1-jétől nem kívánja módosítani.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a ,  2014. december 11.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


