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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2021. december 17-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy: A helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 27/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

dr. Iker Viktória  
jegyző 

 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Gazdasági Bizottság 
Humán Bizottság 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!  
 
 
A települési önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való 
gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz 
és igényekhez igazítható ellátása - melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek 
kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is - elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló 
gazdálkodása feltételeinek megteremtését.  
 
A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az önkormányzati adóhatóság 
által beszedett önkormányzati adók évről-évre tervezhető és biztos bevételi forrást jelentenek. 
A helyi adóknak elsősorban a közszolgáltatások finanszírozását kell fedezniük, az adóterheknek 
arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával, minőségével, és az adózók teherviselő 
képességével. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 27/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati 
rendeletével döntött a helyi adók 2022. január 1. napjától történő minimális emeléséről. Az 
adóemelés alapvetően a pandémiás helyzetre tekintettel meghozott központi költségvetési 
elvonások, a jelentősen megemelkedett szolgáltatási, közszolgáltatási árak fedezetét, a 
minimálbér folyamatos emelkedését, az infláció folyamatos növekedését próbálta volna 
kismértékben egyensúlyba hozni a helyi költségvetési bevételeken belül. 
 
A rendelet elfogadását és kihirdetését követően megjelent a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről 
szóló 535/2020. ( XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). A kormányrendelet vonatkozó rendelkezése 
értelmében a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet 



magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján 
hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. 
  
Tekintettel arra, hogy a felsőbb szintű jogszabály értelmében a 2021. évhez hasonlóan a 2022. 
évben sem megengedett a helyi adók mértékének emelése, szükséges döntést hozni a korábban 
elfogadott és már kihirdetett 27/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelet vonatkozó 
szakaszainak 2022. január 1. napján történő hatályba nem lépéséről. Tehát a helyi adókról szóló 
21/2011. ( XII. 12.) önkormányzati rendeletben megállapított adómértékek 2022. január 1. 
napjától változatlanul hatályosak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Tapolca, 2021. december 7. 
  
 
 Dobó Zoltán 
 polgármester 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
27/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem 

lépéséről 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 27/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1-3. §-a. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba. 
 
 

Tapolca, 2021. december  
 
 
 Dobó Zoltán dr. Iker Viktória 
 polgármester jegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 
A helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. 
(XI. 25.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló rendelet 
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

 
A Tervezet elfogadásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs, a jelenleg hatályos 
adórendelet változatlanul hatályban marad. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következménye: 

 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

 
A Tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet módosításának szükségességét a felsőbb szintű jogszabálynak való megfelelés, az 
azokkal való összhang megteremtése indokolja.  
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételt. 
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