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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  város  telekadó  tárgyában  érintett  állampolgárai  2013.  szeptember  12-én
beadvánnyal  fordultak  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületéhez,  melyben  a
helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban:  Rendelet),
azon belül is a telekadó mértékével kapcsolatos 7. §-ban foglaltak felülvizsgálatát kérik a T.
Képviselő-testülettől.  

Beadványukban  utalnak  arra,  hogy  a  magánszemélyekre  kivetett  telekadó  bevezetésekor
feltehetően nem készült kellő mélységű előzetes felmérés arról, hogy milyen elhelyezkedésű
belterületeket, milyen anyagi helyzetben lévő családokat érint. Várpalota város övezeteiben
telekadó köteles ingatlanok túlnyomó része családi örökség, ezek az ingatlanok éves szinten
jövedelmet nem termelnek, túlnyomó részben mezőgazdasági művelés alatt vannak, jelenleg
az  ingatlanpiac  stagnálása  miatt  eladhatatlanok.  Álláspontjuk  szerint  az  adóalanyok
teherviselő  képességéhez,  az  adótárgyak  jövedelmezőségéhez  a  hatályos  önkormányzati
rendelet nem igazodik, aránytalanul magas terhet ró az egyes adóalanyokra. 
Véleményük szerint az önkormányzati rendelet meghozatalánál célszerű lett volna figyelembe
venni  a  környező  települések  telekadó  rendeleteit,  a  kivetett  adó  mértékét  és  az
adómentességek körét. 
Beadványukban kitérnek arra, hogy a rendelet  kihirdetése során a lakosság tájékoztatására
nem volt kellő hangsúly fordítva, ezért fordulhatott elő, hogy a bevallási kötelezettségüknek
sokan időben nem tettek eleget. 
Beadványt tevők kérik a T. Képviselő-testületet, hogy ismételten vizsgálja felül a Rendelet 7.
§-ban előírtakat.

Előzmények:
A 2009.  szeptember  29-én  elfogadott  296/2009.  (IX.29.)  képviselő-testületi  határozat  6.)
pontja az alábbi rendelkezést tartalmazta:
„2010.  január  elsejétől  be  kell  vezetni  a  beépítetlen  belterületi  földrészlet  után  fizetendő
telekadót.”

A Képviselő-testület  2009. november 26-i ülésén alkotta meg a helyi adókról szóló 11/2009.
(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 56/2009. (XII.02.) önkormányzati
rendeletét,  mely  2010.  január  elsején  lépett  hatályba.  A 11/2009.  (II.18.)  önkormányzati
rendelet az alábbi 6., 7., 8. és 9. §-sal egészült ki:

„Telekadó
6. §

Adókötelezettség
/1/  Adóköteles  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  lévő  beépítetlen  belterületi  földrészlet
(továbbiakban telek.)
/2/ Övezeti besorolás:
a./ I. övezet: A Fehérvári út, Szent Imre út, Veszprémi út, Szabadság tér, Újlaky utca, Mátyás király
utca, Árpád utca, Sörház utca, Hétvezér utca által határolt terület.
b./ II. övezet: Az I. övezeten kívül eső rész:
- a város nyugati oldalán a Muskotály, Pipacs, Hóvirág, Szélhelyi utca,
- a város északi oldalán a Tábormező, Krudy Gyula utca, Munkácsy utca,
- a város keleti oldalán a Szabolcska Mihály utca, Inota egész területe, Aradi 
   Vértanúk útja,
- a város déli oldalán Inota városrészben és Várpalota városrészben a vasút által határolt 



  területrész a Gárdonyi utcáig, Dankó utca által határolt terület.
c./ III. övezet a II. övezeten kívül eső minden belterületen lévő telek.

Az adó alapja
7. §

Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

Az adó mértéke
8. §

Az adó évi mértéke 
/1/ Az I. övezetben 150 Ft/m²,
/2/ A II. övezetben    75 Ft/m²,
/3/ A III. övezetben   40 Ft/m²”

Az adómentesség
9. §

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 19. §-ában foglalt mentességen túl
mentes az adó alól:
/1/ a nem üzleti célt szolgáló építményhez tartozó teleknek az építmény rendeltetésszerű használatához
szükséges mértéket meghaladó része;
/2/ a lakóház építésre alkalmas telektulajdon – amennyiben a magánszemély a beépítést vállalja – a
jogerős építési engedély megadását követő négy évi időtartamra. A beépítés tényét az adóalany köteles
igazolni (jogerős használatbavételi engedély bemutatásával). Amennyiben vállalt kötelezettségét nem
teljesíti az adót visszamenőlegesen – négy évre – tartozik megfizetni.”

A Képviselő-testület 2010. március 25-i ülésén megalkotott 10/2010. (III.30.) önkormányzati
rendeletével – mely 2010. április 1-jén lépett hatályba – hatályon kívül helyezte a 9. § (1)
bekezdését és a 9. § (2) bekezdés első mondatát az alábbiak szerint módosította:
„(2) a lakóház építésre alkalmas telektulajdon – amennyiben a magánszemély nyilatkozik, hogy a
beépítést vállalja – négy év időtartamra.”
A 9.  §  (1)  bekezdésének  hatályon  kívül  helyezését  indokolta,  hogy az  Alkotmánybíróság
354/B/2005. AB határozatára hivatkozással az Önkormányzati Tájékoztatóban megjelent egy
tájékoztató arról, hogy alkotmányellenes az, ha a helyi adókról szóló törvényben foglaltakkal
ellentétesen olyan telkekre is kivet az önkormányzat telekadót, amely egyébként – tekintettel
az azon álló építményre – beépített. 

A  Képviselő-testület  2010.  december  16-i  ülésén  ismét  tárgyalta  a  helyi  adókról  szóló
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálata  tárgyú  előterjesztést,  a  felülvizsgálat  kiterjedt  a
jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.14.)  IRM  rendelet  alapján  a  rendelet
szerkezetének,  egyes  kifejezéseinek  megváltoztatására.  A  felülvizsgálat  eredményeként
megalkotott 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2011. január elsején lépett hatályba, a
telekadó mértéke, az adómentesség esetei nem módosultak.

A Képviselő-testület  2011. június 30-i ülésén megalkotott 32/2011. (VII.07.) önkormányzati
rendeletével  a  2010.  április  1-jei  hatállyal  megszüntetett  adómentesség  visszaállításáról
döntött, 2011. január 1-jétől kezdődő hatállyal. 
A  mentesség  megszüntetésének  akkori  indoka,  az  Alkotmánybíróság  354/B/2005.  számú
határozata  kapcsán,  a  Közép-dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Veszprémi
Kirendeltségének  az  állásfoglalása  volt.  Ezen  állásfoglalás  lényege,  hogy  az



Alkotmánybíróság álláspontja szerint a beépített belterületi földrészletekre a telekadó hatálya
nem terjeszthető ki.  
A  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény (továbbiakban:  Htv.)  19.  §  c)  pontja  alapján,
mentes a telekadó alól a teleknek a 11. § (2) bekezdésében meghatározott része.
A Htv. 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, az építményadó alkalmazásában az
építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek
minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény
esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet.
A fentiek alapján – összhangban az Alkotmánybíróság azon álláspontjával, hogy a telekadó
hatálya  a  beépített  belterületi  földrészletekre  nem  terjeszthető  ki,  és  az  ezzel  ellentétes
szabályozások  alkotmányellenesek  –  előterjesztő  javasolta,  hogy  a  korábbi  mentesség
kerüljön vissza 2011. január 1-jétől kezdődő hatállyal a rendeletbe azzal, hogy annak hatálya
kiterjed mind az üzleti, mind a nem üzleti célt szolgáló építményhez tartozó telekre is. 

A Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésén tárgyalt ismételten a Rendelet módosításáról,
tekintettel  arra,  hogy  az  egyes  adótörvények  és  azzal  összefüggő  egyéb  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLVI.  törvény jelentősen módosította  a helyi adókról szóló
1990. évi C törvényt. 
A törvénymódosítás értelmében 2012. január 1-jétől már nem csak a belterületi telkek után
kell telekadót fizetni, hanem az önkormányzat illetékességi területén lévő minden telek után, a
telekadó hatálya  alá  bekerültek  a  külterületi  telkek  is,  ezért  szükséges  volt  módosítani  az
övezeteket is,  újabb övezetet  kellett  kialakítani (IV. övezet), továbbá szükség volt a hozzá
tartozó  adó  mértékének  meghatározására  is.  A  telekadó  mentességek  köre  a  törvény
módosításával jelentősen leszűkült, így a Rendeletben szereplő mentességek átfogalmazására
is sor került. 
Az elfogadott 47/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet – mely 2012. január elsején lépett
hatályba – szerint:
- adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek, 
- az 5. § (2) bekezdése új ponttal egészült ki az alábbiak szerint:
„d) IV. övezet: valamennyi külterületi telek”,
- a IV. övezetben az adó mértékét 0 Ft/m2 összegben állapította meg, 
- az övezeti besorolás pontosításra került,
- az adómentességet szabályozó 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosult:
„A nem üzleti célra szolgáló – az épület, épületrész hasznos alapterületét meghaladó – telekrész.”

A Rendelet következő módosítására a 2012. november 29-i ülésen került sor: a Rendeletben a
körzetek utcák által lehatárolt területként voltak jelölve,  amelynek további pontosítása volt
szükséges, az erre vonatkozó szöveges rész helyébe az 1. melléklet lépett, amely tartalmazza
Várpalota város teljes belterületi térképét, azon külön színnel jelölve az egyes övezeteket. 
Az előterjesztés a telekadóról szóló rész több ponton történő módosítására tett javaslatot. Az
elfogadott  37/2012.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelet  –  mely  2013.  január  elsején  lépett
hatályba – a IV. övezetben 1 Ft/m2,  az V. övezetben 0 Ft/m2 összegben határozta  meg a
fizetendő adó mértékét, az adómentességről szóló 8. §-t új (4) bekezdéssel egészítette ki az
alábbiak szerint:
„(4) Az I-III. övezetben a vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített telek esetében – amennyiben
azon ténylegesen vállalkozási tevékenység folyik – a fizetendő adó évi mértéke 20 Ft/m2.”

A Képviselő-testület  2013.  március  21-i  ülésén  tárgyalta  a  33.  sorszámon  előterjesztett,
„Határidő  módosítási  kérelem  a  helyi  adókról  szóló  57/2010.  (XII.20.)  önkormányzati
rendelet felülvizsgálatának tárgyában” tárgyú előterjesztést, 46/2013. (III.21.) határozatával
az  önkormányzati  rendelet  felülvizsgálata  benyújtásának  határidejét  a  2013.  június  havi



képviselő-testületi  ülésre  módosította,  végrehajtásban  közreműködőként  jelölte  meg
Várpalota Város Jegyzőjét, a Gazdasági, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot.

Az előterjesztés végleges formában történő beterjesztéséhez Várpalota Város Jegyzője 2013.
májusában kérte a bizottságok véleményét, javaslatait. 
A  Gazdasági,  valamint  a  Jogi  és  Ügyrendi  Bizottság  ülésére  készített  előterjesztésben
előterjesztő  az  építményadó,  valamint  a  telekadó  mértékében  változtatást  nem  javasolt.
Előterjesztésében kitért arra, hogy:
-  2012.  évtől  változott  a  helyi  adókról  szóló  törvény, amely  által  a  külterületi  telkek  is
adókötelessé váltak. Ez alapján módosításra került az önkormányzati rendelet is, a külterület a
IV. övezeti besorolást kapta, az adómérték 0 Ft/m2. 
-  2013.  évben  újabb  övezet  került  kialakításra  a  belterületi  Józan  és  Káposztáskerti
ingatlanokból (melyek többsége mezőgazdasági művelés alatt áll), az adómérték 2013. január
1-jétől  1  Ft/m2,  továbbá  a  rendelet  újabb  kedvezményt  biztosít  a  meglévő  I-III.  övezeti
ingatlanok esetén a vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített telkek esetében – amennyiben
azon ténylegesen vállalkozási tevékenység folyik -, a fizetendő adó évi mértéke 20 Ft/m2.

A  Gazdasági  Bizottság  2013.  május  27-i  ülésén  az  előterjesztést  megtárgyalta,  ahhoz
javaslatokat nem tett. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2013. május 29-i ülésén 7/2013. (V.29.)
határozatával az alábbi javaslatot tette: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2013. január
elsejétől hatályos 43. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet adjon mentességet a
magánszemélyeknek telekadó esetén a bevallás-benyújtási kötelezettség alól.

Az  elfogadott  20/2013.  (VI.28.)  önkormányzati  rendelet  –  mely  2013.  július  1-jén  lépett
hatályba – értelmében a Rendelet kiegészült az alábbiak szerint:
„8/A. § Bevallás-benyújtási kötelezettség alóli mentesség
A Htv. 43.  §  (2)  bekezdése  alapján bevallás-benyújtási  kötelezettség alól  mentesség  illeti  meg az
adóalanyt a 8. § (3) bekezdésében foglalt adómentességi feltétel fennállása esetén.”
A  módosítás  értelmében  nem  kell  adóbevallást  benyújtania  azoknak  a  magánszemély
adóalanyoknak, akik kizárólag lakhatási célú ingatlannal rendelkeznek (kivetett adó: 0 Ft).

Megállapítások:
1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)

25. §-a szerint: 
(1)  Az adót, a költségvetési támogatást 

a)  az adózó: önadózással, 
b)  a kifizető és a munkáltató: adólevonással, az adóbeszedésre kötelezett: adóbesze-

déssel, 
c)  az adóhatóság: bevallás alapján kivetéssel, kiszabással, illetőleg utólagos adó-

megállapítás keretében 
állapítja meg. 

26. § -a szerint: 
(1)  Az adót, a költségvetési támogatást – ha törvény előírja – az adózó köteles megállapíta-

ni, bevallani és megfizetni (önadózás). 
(2)  A jogi személy és egyéb szervezet az adót és a költségvetési támogatást – az építmény -

adó, a telekadó, a gépjárműadó, a vagyonszerzési illeték és a kiszabással megállapított
eljárási illeték kivételével – önadózással állapítja meg. 

(3)  A magánszemély az adóját akkor állapítja meg önadózással, ha 
a)  vállalkozó, az építményadó, a telekadó, a gépjárműadó, a vagyonszerzési illeték

és a kiszabással megállapított eljárási illeték kivételével, 



b)  az általános forgalmi adó alanya, 
c) a személyi jövedelemadóját nem a munkáltatója (kifizető) állapítja meg. „

32. § (2) bekezdés szerint: 
 (2)  Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változá-

sát) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. 

2) Beadványt tevők azon véleményére reagálva, mely szerint a rendelet kihirdetése során a
lakosság tájékoztatására nem volt kellő hangsúly fordítva és ezért  fordulhatott  elő, hogy a
bevallási  kötelezettségüknek  sokan  időben  nem  tettek  eleget,  tájékoztatom  a  T.
Képviselő-testületet,  hogy  Várpalota  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló 8/2011. (II.28.) önkormányzati  rendelet  25. § (1) bekezdése szerint a
kihirdetett  rendelet  Várpalota  város  honlapján  minden  esetben  közzétételre  került,  a  helyi
újságban az elmúlt években több alkalommal jelent meg felhívás az adóbevallási kötelezettség
teljesítésére, illetve a bevallási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére. 

3) Tekintettel arra, hogy a 2014. évre szóló várható jogszabály-módosítások érinthetik a helyi
szabályozást is, az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet az egyes adótörvények
és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény módosításáról T/12792. számú törvényjavaslatban foglaltakról a
telekadót érintően: 

HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 
12. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása 

88. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 19. § b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(Mentes az adó alól:) 
„b)  a  belterületen  fekvő,  az  ingatlan-nyilvántartásban  művelés  alól  kivett  területként
nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak
teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes
mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja,” 

89. § A Htv. 20. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az adókötelezettség 
a)  a  belterületen  fekvő,  termőföldnek  minősülő  telek  esetében  a  földterületnek  az
ingatlan-nyilvántartásban  művelés  alól  kivett  területre  történő  átvezetését  vagy  tényleges
mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján, 
b)  a  külterületen  fekvő,  termőföldnek  minősülő  telek  esetében  a  földterületnek  az
ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, 
c) erdőnek minősülő telek esetében 
ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését
követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják
nyilván vagy 
cb)  az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az
Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését 
követő év első napján 



d)  a  tanyaként  nyilvántartott  földterület  esetében  a  tanyaként  történő  ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés törlését követő év első napján, 
e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első 
napján 
keletkezik. 
(2) Az adókötelezettség 
a)  az  ingatlan-nyilvántartásban  művelés  alól  kivett  területként  nyilvántartott  belterületi  telek
esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági
művelése megkezdése évének utolsó napján, 
b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a 
ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának
ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének, 
bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése
évének 
utolsó napján, 
c)  külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási
feljegyzése évének utolsó napján, 
d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az
ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány
Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján, 
e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján 
szűnik meg.” 

4) Az alábbi táblázat mutatja be a telekadó esetében 2010-2011-2012. évben, illetve 2013.
szeptember 30-ig befolyt összegeket:

2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.09.30 Összesen
Befizetés 11 075 132 Ft 12 824 368 Ft 44 752 446 Ft 95 416 474 Ft 164 068 420

Ft
ebből magán-
személyek

3 399 977 Ft 6 420 617 Ft 6 235 094 Ft 10 482 339 Ft 26 538 027 Ft

Az Art. 133.§-a szerint:
„(1)  Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó

és  az adó megfizetésére kötelezett  személy  kérelmére az  adóhatóságnál nyilvántartott
adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési
nehézség 

a)   a kérelmezőnek nem róható fel,  vagy annak elkerülése érdekében úgy járt  el,
ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá 

b)  átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. 
(2)  A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési

nehézség kialakulásának okait és körülményeit.”
134.§ (1) bekezdése szerint:

„(1) ]Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a
bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adó-
zó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.”   

Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú adóhatóság folyamatosan él az Art. fent hivatkozott
szakaszaiban  foglalt  fizetési  könnyítés,  a  tartozás  mérséklésének,  elengedésének
lehetőségével.

 



Javaslatok:
Az előzmények ismeretében az alábbi javaslatot teszem a T. Képviselő-testületnek:

„A” változat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozzon arról, hogy a
helyi  adókról  szóló  57/2010.  (XII.20.)  önkormányzati  rendeletét  jelenleg  nem  kívánja
módosítani, a 2014. évre vonatkozó szabályozás elfogadását követően a 2013. december havi
képviselő-testületi  ülésen  kíván  döntést  hozni  az  önkormányzati  rendelet  módosítása
tárgyában.

„B” változat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kérje fel Várpalota Város
Jegyzőjét,  hogy  a  Képviselő-testület  2013.  november  havi  ülésére  a  helyi  adókról  szóló
57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést készítse elő
a Képviselő-testület által tett javaslatok figyelembe vételével.

A  módosítás  hatályba  lépésének  időpontját  2014.  január  01.  napjában  javasolom
meghatározni. 

Veszprém  megye  más  városainak  telekadóra  vonatkozó  szabályozását  is  alapul  véve  a
Rendelet módosítására, további mentességek megállapítására az alábbi javaslatot teszem:

- Mentes a telekadó adó alól a 300 m2-t meg nem haladó alapterületű belterületi telek
- Mentes a telekadó alól az a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

szerinti beépítésre szánt területen lévő telek, amelynek geometriai alakja vagy a terület
egyéb adottságai (lápos, ingoványos) épület elhelyezését nem teszi lehetővé és erről a
tényről az I. fokú építésügyi hatóság igazolást állít ki

- Mentes a telekadó alól az a telek, amelynek területét közművezeték vagy közműtárgy
védőtávolsága oly módon érinti, hogy arra épület nem helyezhető el és erről a tényről
az I. fokú építésügyi hatóság igazolást állít ki.

A mentesség  csak  a  magánszemélyek tulajdonában  álló  területekre  vonatkozna,  tekintettel
arra, hogy a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény 79. § (2)
bekezdése értelmében a települési önkormányzatok képviselő-testületei 2007. december 31-ei
hatállyal  kötelesek  voltak  hatályon  kívül  helyezni  minden  olyan  -  határozott  időtartamra
adómentességet,  adókedvezményt  biztosító  -  rendelkezésüket,  amelyek ellentétesek a helyi
adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  7.  §  e)  pontjának  első  mondatával,  azaz  melyek
kedvezményezettje a vállalkozó volt.

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

Várpalota, 2013. október 11.

Talabér Márta
  polgármester



Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésén a következő
határozatot hozta:

/2013. (X.30.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

„A” változat:
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.)
önkormányzati  rendeletét  jelenleg  nem  kívánja  módosítani,  a  2014.  évre  vonatkozó
szabályozás  elfogadását  követően  a  2013.  december  havi  képviselő-testületi  ülésen  kíván
döntést hozni az önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

„B” változat:
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy
a Képviselő-testület  2013. november havi ülésére a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.)
önkormányzati  rendelet  módosítására  vonatkozó  előterjesztést  készítse  elő  az  alábbi
javaslatok figyelembe vételével:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

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

V á r p a l o t a ,  2013. október 30.

Talabér Márta    Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester           jegyző


