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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 
 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztéséhez 
 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható 
hatások következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: a   település   társadalmi  közösségére  gyakorolt  hatása a  magánszemélyek   esetében 

mérhető,  az adó fizetésére kötelezettek körében a jövedelmek csökkenése okán 
előálló anyagi problémák összetett kezelését igényli, a helyi önkormányzatot a 
bevételei tervezésekor és beszedésekor önmérsékletre inti, alacsonyabb összegű adó 
megállapítását, illetve adóemelés helyett annak szinten-tartását  elengedhetetlené 
teszi, igazodva a központi stratégiai elvárásokhoz, a lakossági adóterhek csökkentéséhez,  
amely a jogalkotásra felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelelő keretbe 
foglalt módon és mértékben valósítható meg. 

Gazdasági: A   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen 
aki magánszemélyként befizeti lakóháza, vagy belterületi telke után a tárgyi adót az 
önkormányzat költségvetésébe, számára az adó évi két részletben való kifizetése 
kiadást jelent, viszont értelmes önkormányzati célok megvalósítását szolgálja, 
amelyet mint közszolgáltatást igénybevevő állampolgár  igénybe vesz.   

Költségvetési: Az   önkormányzat  adott   éves   költségvetésében  adóbevételi  teljesítésként  az alábbi 
összehasonlítással érzékeltethető ezen adónemből saját anyagi forrásként befolyt 
összegek alakulása: 
- 2008. évben: 10.108.325.- Ft (90 % teljesítés), 
- 2009. évben:  9.153.729.- Ft (90 % teljesítés), 
- 2010. évben:  8.860.629.- Ft (81 % teljesítés), 
- 2011. évben:  8.307.208.- Ft (80 % teljesítés), 
- 2012. évben:  7.677.818,- Ft (89 % teljesítés) 
Az adófizetésére kötelezettek  a gazdasági válság közeli helyzetben bevételi deficittel 
szembesülnek, ez az adófizetői morál romlásával jár,  az éves adóbevételt tekintve 
komoly pénzügyi feszültséget okoz az önkormányzat éves költségvetésében, amelyet 
fokoz, hogy a lakosság természetes fogyása következtében közel 250 adótárgy áll 
üresen, s annak tulajdonjogi helyzete rendezéséig nincs adófizetésre kötelezhető adóalany, 
viszont van adótárgy, így  eleve behajthatatlan hátralék képződik, amely feleslegesen 
növeli az adókintlévőségeket, amelyet több egymásra épülő központi jogszabály 
módosításával lehetne kiküszöbölni, addig marad a „szélmalomharc” az adóbevétel 
beszedése érdekében.  

Környezeti: E rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés. 
Egészségi: E  rendeletben   rögzítettek   kihatása  nem mérhető, csak közvetett formában, mivel 

ez az adónem is az önkormányzat saját anyagi forrásának része, így más bevételekkel 
együtt akár ezen jogcímek között is megjelenhet a kiadások között. 

Adminisztratív:            A végrehajtó apparátuson belül nem okoz  munkateher növekedést, hiszen közel 20 
éve meglévő adónem kezeléséről van szó. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (2)-(3) bekezdésében előírt 

  



azon rendelkezés, miszerint a rendeletet annak elfogadása előtt az érintett Bizottságok 
véleményezik, melyet alkalmazni kell a Jat. rendelkezései szerint, a 8. § (2) bekezdése 
szellemében a felhatalmazást adó és az önkormányzat számára feladatot 
meghatározó jogszabályok (Mötv., Htv., Alaptörvény) változása miatt új rendelet 
alkotása elkerülhetetlen.  

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása, 

tekintettel arra, hogy a Jat.  kötelezi a jogalkotókat, ill. a rendelet előkészítőjét arra, 
hogy a központi és a helyi jogszabályokban foglaltaknak megfeleltetett 
jogszabályokat alkosson, melynek elmaradása okán az önkormányzati rendeletek 
törvényességi felügyeletét ellátó Kormányhivatal illetékes Főosztálya törvényességi 
intézkedése által kényszeríti ki. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest plusz  személyi,  tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.  
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. november  23. 
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