
E L ŐT E RJ E SZT É S  
Kéthely Község Önkormányzata helyi adókról szóló többször módosított 

18/2003.(XII.31.) számú rendeletének felülvizsgálatára 

 

 

 

A Kormányhivatal által végzett célvizsgálat valamint a Kormányhivatal által kiadott szakmai 

anyagok alapján a helyi adórendelet módosítását terjesztem elő. 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 6. § c) pontja értelmében 

az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi 

sajátosságokhoz. az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez es az adóalanyok 

teherviselő képességeihez igazodóan 

( ... ) megállapítsa. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) rendelete az 

építményadó vonatkozásába a következő kedvezményt biztosítja 

 

A magánszemély(ek) tulajdonában álló belterületi lakás után 88 % adókedvezmény jár, ha a 

lakóház tulajdonosa Kéthely községben állandó lakos. 

 

A Kúria döntése értelmében a mentesség feltétele nem a lakcímnyilvántartásba történő 

bejegyzés, 

hanem a lakásingatlan tényleges használata lehet. 

 

Annak érdekében, hogy az állandó lakosok továbbra is mentességben részesüljenek szükséges 

az önkormányzati rendelet módosítása úgy, hogy a kedvezmény alapja a lakásingatlan 

életvitelszerű használata legyen. 

 

 

Ezen előírásoknak való megfelelés érdekében javaslom az önkormányzati rendelet 

építményadó kedvezményre vonatkozó rendelkezésének módosítását a következő 

rendelkezéssel : „(1) A magánszemély tulajdonában lévő lakóház és lakóházhoz tartozó 

gépjármű tárolására szolgáló építmény 88% kedvezményre jogosult, ha a lakóház 

tulajdonosának életvitelszerű lakóhelye a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, 

megszakítás nélkül Kéthely településen van.” 

 

Ezzel a rendelkezéssel összhangban szükséges a rendeletben az életvitelszerű lakóhely 

fogalmának a pontos meghatározása, mely az értelmező rendelkezéseket tartalmazó VII. 

fejezetben kerül rögzítésre. 

 

A rendelet megalkotását a törvényi változások indokolják, azonban a helyi lakosság számára a 

rendeletben foglalt módosítások hátránnyal nem járnak, az adó mértéke nem változik. 

 

Kéthely, 2013. november 29. 

 

 

Dr. Lukács Zoltán 

jegyző 

  



Kéthely Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2013.(XII…..) önkormányzati 

 

r e n d e l e t – tervezete 

a helyi adókról szóló 18/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

13. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli:  

 

1.§ 

A 18/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet). 20.§ (1) 

bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A magánszemély tulajdonában lévő valamennyi belterületi lakás 88% kedvezményre 

jogosult, ha a lakóház tulajdonosának életvitelszerű lakóhelye a tárgyév teljes időszakában 

folyamatosan, megszakítás nélkül Kéthely településen van.” 

 

2.§ 

„A rendelet 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:” 

„Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre jogosult a magánszemély tulajdonában 

lévő belterületi lakás tulajdonosa, ha egészségügyi állapotára vagy szociális helyzetére 

tekintettel szociális intézményben került elhelyezésre és ezen tényt a szociális intézmény 

igazolja.” 

 

3.§ 

A Rendelet 27.§-a új 5. ponttal egészül ki: 

„5. életvitelszerű lakóhely: magánszemély által a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, 

megszakítás nélkül, ténylegesen lakott lakóingatlan, ahonnan az életét szervezi, és az 

életviteléhez szükséges tevékenységét folytatja, és levelezési címként az adótárgyát képező 

ingatlan és az adózó szerepel az adóhatóságnál, a közműszolgáltatóknál.” 

 

4.§ 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 

 

Kéthely, 2013. december 2. 

 

 

 

 Dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 








	_0
	1385755944
	Előterjesztés adórendelet
	kormanyhivatal_level


