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Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2018. november 27. napján tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

9/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása  

Melléklet: rendelettervezet 

Előterjesztő: Tóth József Péter  

Előterjesztést készítette: Veilandics Eszter jegyző 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján Lipót község 

illetékességi területén az alábbi helyi adók kerültek bevezetésre: 

a. építményadó, 

b. telekadó, 

c. idegenforgalmi adó, 

d. helyi iparűzési adó. 

2018. évben a belső ellenőrzés keretében az „Adóztatási tevékenység szabályszerűségének és 

eredményességének vizsgálata” című ellenőrzés zajlott 2016. évre vonatkozóan a Lipót 

Önkormányzatánál. 

Belső ellenőrünk megállapította, hogy adórendeletünk felülvizsgálata szükséges. 

Intézkedési tervünk alapján indokolt a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 5.§ és a 

16.§. felülvizsgálata 2018. november 30. határidővel, részletezve: 

 

„Az önkormányzati rendelet mind az adó-megállapítás, mind a mentességek és kedvezmények 

vonatkozásában 1 kivétellel összhangban vannak a Hatv. előírásaival. A rendelet 5.§-ban a 

Hatv. 13. §-ra történő hivatkozás mellett, indokolt a 13/A.§-ra történő hivatkozással 

kiegészíteni, hiszen a Hatv.-ben az építményadóra vonatkozó mentességeket mindkét szakasz 

rögzít. Továbbá a rendelet 16.§-a tévesen hivatkozik az Art. szabályaira, mivel 2018. január 

1-jétől már az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény előírásai az 

irányadóak, így annak módosítása e tekintetben indokolt.” 

Az adórendelet felülvizsgálatát a 2018. évi munkaterv is tartalmazza. 

Ennek megfelelően a hivatal elkészítette a módosításokat. 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő testületének 

 …/2018. (X…..) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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I. Az építményadó adómentességéről szóló 5.§ a következőképpen módosul: 

 

„A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13.§-ában, valamint 

13/A.§-ában meghatározottakon túl mentes: 

 

(1) A nem lakás céljára szolgáló építmény közül a gépjárműtároló, kivéve a vállalkozó és 

szállásadó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze. 

(2) A magánszemély tulajdonában lévő lakás, amely a tulajdonosnak, vagy a Ptk. szerinti 

közeli hozzátartozójának életvitelszerűen lakóhelyéül szolgál, kivéve a vállalkozó és 

szállásadó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze. 

(3) Mentes az elhalálozással megüresedett lakás.” 

 

II. A 16.§ a következőképpen módosul: 

16.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben foglaltak az irányadók. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A feltételek adottak. 

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 

Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 

Tárgyi: Nem igényel. 

Pénzügyi: Nem igényel. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, amennyiben az adó mértékén változtatni nem 

kíván, a fent részletezett változásokkal egyetért, járuljon hozzá a rendelet 

elfogadásához! 

 

Lipót, 2018. október …… 

 

 

Tóth József Péter sk.                                                             Veilandics Eszter sk. 

    polgármester                                                                                Jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

 

Lipót község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2018.(XI.…..) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 

1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 

Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdésének h pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Lipót Község illetékességi területén a helyi adókról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ A helyi adókról szóló 9/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Adómentesség 

5.§ A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (a továbbiakban:  Htv.) 13.§-ában, valamint 

13/A.§-ában meghatározottakon túl mentes: 

 

(1) A nem lakás céljára szolgáló építmény közül a gépjárműtároló, kivéve a vállalkozó és 

szállásadó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze. 

(2) A magánszemély tulajdonában lévő lakás, amely a tulajdonosnak, vagy a Ptk. szerinti 

közeli hozzátartozójának életvitelszerűen lakóhelyéül szolgál, kivéve a vállalkozó és 

szállásadó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze. 

(3) Mentes az elhalálozással megüresedett lakás.” 

 

2.§ A Rendelet 16 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„16.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adóigazgatási 

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben foglaltak az irányadók.” 

 

3.§ E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

 

Tóth József Péter      Veilandics Eszter 

polgármester       jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2018. ….. 

…. tartott nyilvános ülésén elfogadta. 

 

Kihirdetve: 2018. … ….         

       Veilandics Eszter   

        jegyző 



4 
 

 

Jogszabályi melléklet 

 
1990. évi C.tv. 
 

1. Építményadó 

Az adómentesség 

13. § Mentes az adó alól: 

a) a szükséglakás, 

b) *  a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által 

nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, 

c) *  az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag 

ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére, 

cb) a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény, 

d) *  

e) *  

f) *  

g) *  

h) *  az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre 

szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény 

(pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az 

adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan 

használja. 

Műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség
 * 

 

13/A. § *  (1) *  Ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy 

önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: 

műemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy (lakás, 

nem lakás céljára szolgáló épületrész) a (2)-(7) bekezdésekben meghatározottak szerint a 

felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, 

véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj44idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj45idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj46idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj47idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj48idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj49idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj50idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj51idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj52idc62e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV#lbj53idc62e
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Visszahivatkozások 

 

Az adó alanya 

12. § 
43 

(1) Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az 

építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 

adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű 

jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog 

jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). 

(2) 
44 

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 

kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 

(3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös 

használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. 

 

18. § Az adó alanya (3. §) az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. 

Ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a 12. §-

ban foglaltak az irányadók. 

3. § 
11 

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany: 

a) a magánszemély, 

b) 
12 

a jogi személy, egyéb szervezet, 

c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 

(2) 
13 

Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - 

az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában 

- a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. 

(3) 
14 

A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, 

amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme 

(nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az 

építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek 

után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett adóalany kizárólag a 

létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A 

feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban 

köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és 

szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem 

biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az 

irányadó. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup43
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid7680
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup44
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid7680
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid60416
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup11
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup12
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup13
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid17920
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup14
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sid12288
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid12288
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sid7680
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid17920
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(5) 
15 

E törvény hatálya - a 34. §-ban foglaltak kivételével - nem terjed ki az államra, a helyi 

önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházi jogi 

személyre, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re, az 

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-re, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete 

alá tartozó büntetés–végrehajtási gazdálkodó szervezetre, valamint a helyi iparűzési adó 

vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bankra, az Országos Betétbiztosítási Alapra, a pénzügyi 

közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 

továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvényben meghatározott Szanálási Alapra, a 

Befektető-védelmi Alapra és a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes 

kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alapra. 

(6) Ha e törvény az adóalanyiságot az év első napján fennálló állapothoz köti és az 

önkormányzat az adót év közben vezeti be, akkor a bevezetés évében az adó alanyának azt 

kell tekinteni, aki/amely az adót bevezető rendelet hatálybalépésének napján megfelel az 

adóalanyiság követelményeinek. 

14. § (1) 
60 61 62 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély 

jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű 

bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását 

követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett 

építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján 

keletkezik. 

(2) 
63 

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület 

módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. 

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az 

építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó 

adókötelezettség megszűnik. 

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 

 

20. § (1) 
78 

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 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup15
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1037942#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/259677#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1037942/tvalid/2017.1.1./tsid/256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup60
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup61
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup62
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup63
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup78


7 
 

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) 
79 

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. 

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett - változást a 

következő év első napjától kell figyelembe venni. 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sup79
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid107008
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid107008
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid108032
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979#sid99840
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1979?tvalid=2017.1.1.&tline=sid116738#sid106496

