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Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!  
 
Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 26-i ülésén 
elfogadta a helyi adókról szóló 21/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendeletét. 
 
Nagyvázsony Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 21/2017. (XI.10.) 
önkormányzati rendeletének 1 § (2) bekezdésének 3. 4. pontja és a 13 §-a jogszabálysértő, 
ezért indokolt annak hatályon kívül helyezése. 
 

Indokolás 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az 
önkormányzati rendelet kapcsán a VEB/005/671/2018. számú levelében törvényességi 
felhívással élt, mely szerint a rendelet 1 § (2) bekezdésének 3. 4. pontja és a 13 §-a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) 1/A § (1) bekezdése rögzíti, hogy az 
önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed 
ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A Hatv. 11 §-a szerint az építményadó tárgya az 
építmény, ezért annak települési adó tárgyaként történő megjelölése a Hatv. 1/A § (1) 
bekezdése alapján ellentétes a jogszabályi előírásokkal. A fentiekre való hivatkozással a helyi 
adókról szóló 21/2017. (XI.10.) önkormányzati rendeletének 1 § (2) bekezdésének 3. 4. 
pontjait és a 13 §-át. hatályon kívül kell helyezni. 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 
A rendeletalkotás  
a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős 
b) költségvetési hatása: nem jelentős. 
c) környezeti, egészségi következményei: nem jelentős  
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotás elmaradásának következménye 
törvényességi felügyeleti eljárás lehet.  
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
- személyi: rendelkezésre áll, 
- szervezeti: rendelkezésre áll, 
- tárgyi: rendelkezésre áll, 
- pénzügyi: rendelkezésre áll.  
 
  



 
 

Nagyvázsony község Önkormányzata Képviselő – testületének  
 

…/2018. (…..) önkormányzati  
 

r e n d e l e t e 
 

a helyi adókról szóló 21/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, továbbá Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a helyi adókról szóló 21/2017.(XI.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról az 
alábbiakat rendeli el:  
 

1. § 
 

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
21/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az 
alábbi rendelkezés kerül:  
 
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az 
alábbi helyi adókat és települési adót vezeti be: 

a) helyi iparűzési adó 
b) magánszemélyek kommunális adója 
c) építményadó 
d) telekadó 
e) idegenforgalmi adó 
f) településkép védelmi települési adó.” 

2.§ 
 
A R. 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(1)  Mentes a magánszemély kommunális adója alól 

a. az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület. 
b. a nem nagyvázsonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában 

lévő lakás, kivéve, ha az adófizetésre kötelezett lakcíme azért szűnt meg, mert 
egészségi állapota, fogyatékossága miatt egészségügyi, szociális intézménybe kellett 
költöznie, 

c. a telekadó hatálya alá tartozó adótárgy, 
d. az építményadó hatálya alá tartozó adótárgy, 
e. a településkép védelmi adó hatálya alá tartozó adótárgy.” 

3.§ 



 
A R. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 

„6.§ A Htv. 13.§-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól  
 
a) az a lakás, amely tulajdonosa, bérlője a magánszemély kommunális adóját fizeti, 
b) a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjármű tároló és melléképület,  kivéve amelynek 

helyiségeiben vállalkozási tevékenységet folytatnak vagy vállalkozási 
tevékenységhez használják, 

c) az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények ellátására szolgáló 
helyiség, a gyógyszertár és mentőszolgálat, 

d) a településkép védelmi települési adó hatálya alá tartozó adótárgy.” 
 

4.§ 
 
A R. 9.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„9.§ A Htv. 19.§-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó 
üzleti célt szolgáló telke kivételével 

a. a beépített ingatlan,  az építményhez tartozó földrészlet nagyságától függetlenül, 
amennyiben ugyanazon a helyrajzi számon van nyilvántartva. 

b. az építési tilalom alatt álló telek egésze 
c. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan 
d. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben 

lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el, 
e. a településkép védelmi települési adó hatálya alá tartozó adótárgy.” 

 
5.§ 

 
A R. 13.§-a hatályát veszíti. 
 

Záró rendelkezések 
6.§ 

 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekre is kiterjed. 

 
 
  Fábry Szabolcs János   Szinesi Erna Eszter 
      polgármester                                                            aljegyző  
 
 

Kihirdetési záradék 
 
Jelen rendelet Nagyvázsony községben 2018. április  …. napján kihirdetésre került. 
 
 

Szinesi Erna Eszter 
                aljegyző 
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