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Tisztelt Képviselő-testiilet!

A három törvény - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény azon adózási eljárás szabályairól, a helyi adókról az
1990. évi C. törvény - rendezi azon alapelveket, melyek alapján a helyi adóhatóság a munkáját
végzi.

A Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település illetékességi területén
a 22/2017. (XI. 17.) számú önkormányzati rendelettel a következö helyi adókat működteti:

- építinényadó
- telekadó

- reklámhordozó adó

- kommunális adó

- idegenforgalmi adó
- helyi iparűzési adó

Az önkormányzati források biztosítása érdekében - egyéb magasabb szintű jogszabályok
alapján - egyes központi adók kezelését szintén az önkonnányzati adóhatóság feladatkörébe
rendelte a jogalkotó. Ezek az adók a gépjárműadó még korábban kivetett része (ez idéntöl
központilag keriil kivetésre és beszedésre), a termőföld bérbeadásból származó jövedelem
adója, a talajterhelési díj. Ezeknél az adófajtáknál a települési önkormányzatnak nincs döntési
jogköre az adófajta működtetését illetöen, valamint - a talajterhelési díjat kivéve - helyi
rendeleti kedvezmények, mentességek biztosítására sincs mód.

Az adórendeletünket felülvizsgálva és a kömyező településekkel összevetve megállapítható,
hogy az önkormányzatok hasonló elvek alapján szabályozzák, de némileg eltérö adómértéket
alkalmaznak.

Az egyik szembetűnöen eltérő szabályozásban a magánutak adóztatásának kérdése. Figyelembe
véve, hogy a kömyező településeken jellemzően nem kell fizetni adót azon magánutak
tekintetében, amelyek valamilyen módon meg vannak nyitva a közforgalom előtt, javaslom az
alábbiakat átgondolásra.

Jelenlegi szabályozásunk szerint a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) rendelet 14. § (1) d)
pontja ezt a következőképpen szabályozza. (Mentes a telekadó alól)

"d) közútnak nem minősülő, de az ingatlan-nyilvántartásban "út jelleggel"
nyilvántartott magántulajdonban lévő ingatlan (pl. kivett út, kivett magánút, kivett
saját használatú út) amennyiben azt a tulajdonos vagy vagyoni értékűjogjogosultja
közforgalom számára teljes mértékben megnyitotta. "

Javaslatom szerint a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) rendelet 14. § (1) d) pontja a
következőképpen módosulna: (Mentes a telekadó alól)



"d) közútnak nem minősűlő, de az ingatlan-nyilvántartásban "út jelleggel"
nyilvántartott magántulajdonban lévő ingatlan (pl. kivett út, kivett magánút, kivett
saját használatú út) amennyiben azt a tulajdonos vagy vagyoni értékűjogjogosultja
legalább a gyalogosforgalom és a kerékpáros közlekedés előtt megnyitotta. "

Amennyiben a döntési javaslatomat a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja, úgy adókivetési
rendszerünkjobban fog illeszkedni a kömyező településekéhez, jobban megvalósul az arányos
közteherviselés elve és csökken az érmtett tulajdonosok adóterhe. Ez egyébként jelentös
adókiesését az önkomiányzat részére nem eredményez.

Kérem, a fentiek alapján a döntést támogatni szíveskedjenek.

Pilisborosjenő, 2021. november 25.

<

Tömöri Balázs

polgánnester

DÖNTÉSIJAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkoniiányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a
helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) számú rendeletének módosítását jelen elöterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2021. december 15.
Felelős: Dr. Horti Isfrvánjegyző



Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testűletének
...,2021. (XI. 30.)

önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló
22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6.
§-ában, valamint a 43. § (3) bekezdésében, illefrve a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi
adókról az önkomiányzat illetékességi területére vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja a
helyi adókról szóló 22/2017.(XI. 17.). önkonnányzati rendelet módosítására.

l.§
A 22/2017.(XI. 17.). önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 14. § (1) d) pontja a
következöképpen módosul: (Mentes a telekadó alól)

"d) közútnak nem minősülő, de az ingatlan-nyilvántartásban "út jelleggel"
nyilvántartott magántulajdonban lévő ingatlan (pl. kivett út, kivett magánút, kivett
saját használatú út) amennyiben azt a tulajdonos vagy vagyoni értékűjogjogosultja
legalább a gyalogosforgalom és a kerékpáros közlekedés előtt megnyitotta. "

2.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, és a módosítás érvényre juttatását
követöen hatályát veszti.

Tömöri Balázs

polgármester
dr. Horti István

jegyzö

Záradék:

Afentirendelet2021. napján kihirdetve.

dr. Horti István

jegyzö



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a helyi adókról szóló ....,2021. (Dí. 30.) számú rendelethez

1. Társadahni hatások

Az önkormányzat adókivetési rendszere jobban fog illeszkedni a kömyező településekéhez,
jobban megvalósul az arányos közteherviselés elve és csökken az érintett tulajdonosok
adóterhe.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
Nemjelent az önkormányzat számárajelentös adóbevétel kiesést

3. Környezeti hatások
Nincs

4. Egészségügyi követelmények
Nincs

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Polgármesteri Hivatal adminisztratív nem változnak.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, végrehajtásának pénzügyi alapja a költségvetésben biztosított.

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye
Nem deffiniálható.




