
Előterjesztés 
 

Tárgy: A kommunális adóról szóló 18/2000(XII.15)  önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy illetékességi 
területükön helyi adókat vezessen be,  azokat módosítsa, vagy a már bevezetett adót hatályon kívül 
helyezze. 
Ezen helyi adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója is, amely bevételből  fedezi az 
önkormányzat a közterületek tisztán tartását, köztemetők fenntartását, közvilágítást, az 
önkormányzat intézményeinél a hulladék elszállításának díját, járdák, utak karbantartását. 
Tengelicen 1991-ben került bevezetésre a kommunális adó, amelynek mértéke az elmúlt években 
többször módosításra került. Utoljára 2009. január 1. napjától változott az adó mértéke – csökkent 
8.000.-Ft-ról 6.000.-Ft-ra - tekintettel arra, hogy ettől az időponttól a szemétszállítás díját  a lakosság 
fizeti meg. 
A 2012-es év a költségvetés szempontjából nehéznek ígérkezik, többek között az  ÁFA 25 %-ról  
27 %-ra emelésével. 
Az alábbi táblázat mutatja a kommunális adó bevételek és kiadások alakulását: 

 
Kommunális adó bevételek és kiadások alakulása 

     
 2007 2008 2009 2010 
Bevétel:     
Magánszemélyek kommunális 
adója: 6 914 908 Ft 6 942 349 Ft 5 307 536 Ft 5 125 902 Ft 
Vállalkozók kommunális adója: 756 860 Ft 841 034 Ft 676 679 Ft 622 026 Ft 
     
Összesen: 7 671 768 Ft 7 783 383 Ft 5 984 215 Ft 5 747 928 Ft 
     
Kiadások:     
Közvilágítás: 2 565 868 Ft 3 671 117 Ft 3 928 958 Ft 3 737 437 Ft 
Hulladékszállítás: 7 489 024 Ft 10 369 227 Ft 58 320 Ft  
Köztemető fenntartása: 3 059 144 Ft 1 842 281 Ft 1 682 005 Ft 1 813 375 Ft 
Hajtó- és kenőanyag beszerzés: 362 669 Ft 521 230 Ft 492 026 Ft 821 741 Ft 
                  ( közterületek 
fűnyírása )     
Egyéb kiadások: 667 045 Ft 627 714 Ft   
     
Összesen: 14 143 750 Ft 17 031 569 Ft 6 161 309 Ft 6 372 553 Ft 

 
 

Látható, hogy a  kommunális adóbevételek már akkor sem fedezték a kiadásokat, amikor még a 
vállalkozók kommunális adóját a törvény nem szüntette meg. 2011-től ez a tétel már hiányzott a 
bevételek közül. 
2012-ben a magánszemélyek kommunális  adójának emelésével a várható bevétel 7.500.000.-Ft lesz, 
ami már fedezheti a kiadásokat, és pótolhat egyéb bevételkiesést a költségvetésen belül. 
A helyi adókról szóló törvény most elfogadott módosítása szerint a magánszemélyek kommunális 
adó évi mértékének felső határa 2012. január 1-jétől 17.000.-Ft lehet. 
 2012-től nem javasolunk új adót bevezetni, ami további terheket jelentene a lakosság részére. 



Előzetes hatásvizsgálat 
 

A kommunális adórendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásának várható 
következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 
 
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása :a lakosság számára többlet-terhet jelent az 
adóemelés, ugyanakkor a működés fenntartásához szükséges a költségvetési bevételek 
növelése. A helyi adó és az állami támogatás együttesen kell fedezze az önkormányzat 
megfelelő működését, azonban előreláthatólag az állami támogatás csökkenni fog, viszont a 
kiadások önkormányzati szinten emelkedni fognak.  
 
2. környezeti és egészségi következményei: 
Jelen rendelet megalkotása  következményeként környezeti és egészségi hatás nem mérhető. 
 
3. az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatos munka az év elején jelentős többletfeladatot ad az 
adós kolléga számára, mivel a fizetési értesítők mellett határozatot is kell hozni.   
 
4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
 következményei: 
A rendelet hatálybalépésével képződő  adóbevétel csökkentheti a  költségvetési 
bevételkiesést. 
 
5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
 feltételek: rendelkezésre állnak 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 
megtárgyalni  szíveskedjen. 
 
Tengelic, 2011. december 12. 
 
                                                                                             Tolnai Lászlóné 
                                                                                                  jegyző 


