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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 57/2008. (XII. 19.)
önkormányzati rendeletével kapcsolatban. A Képviselő-testület a 2014. június 26-i
ülésén fogadta el első olvasatban a TOB/22/521-1/2014. számú törvényességi
felhívásban foglaltak alapján elkészített új helyi adórendelet tervezetét, mely
véleményezésre megküldésre került a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának.
A testület a 345/2014. (VIII. 28.) számú határozatában döntött arról, hogy a helyi
adókról szóló önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívásban foglaltakkal
egyetért.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előterjesztéshez mellékelt véleményt
alakította ki. A véleményező szervezet a tervezettel alapvetően egyetért, ugyanakkor
két észrevételt is tett.
1.
A jelenleg hatályos normaszöveg szerint építményadó kötelezettséggel érintett
Dombóvár város területén a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély
tulajdonában lévő kereskedelmi egység, szállásépület, egyéb nem lakás céljára
szolgáló épület közül: raktár, műhely, szerviz, üzem, üzemcsarnok.
Az új tervezet tartalmilag szintén ezt foglalja magában: mentes az adó alól a város
közigazgatási területén található kereskedelmi egység, szállásépület, egyéb nem lakás
céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve, ha vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
magánszemély tulajdonában áll.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megítélése szerint ezen pont
különbséget tesz az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozás, ill. egyéb szervezet
között. Az értelmezésük szerint diszkrimináció éri, érheti az egyéni vállalkozót, ill.
vállalkozást.
2.
Az új tervezet nem változtat az iparűzési adómentességre vonatkozó
rendelkezéseken: Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1)
bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű)
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javasolja
a) annak vizsgálatát, hogy az alsó határt az önkormányzat 3 millió Ftban határozza meg,
b) annak vizsgálatát, hogy az induló vállalkozásokat az önkormányzat
úgy is segítse, hogy a megalakulásukat követő 2 évig mentességet
élvezzenek az iparűzési adó alól,
c) a már egy éve működő vállalkozások – működésük második évében
– mentesüljenek az iparűzési adó megfizetése alól,

d) annak vizsgálatát, hogy az induló vállalkozás működésének 3.
évében a 2%-os iparűzési adó helyett alacsonyabb mértékű adót
fizessen meg (1,5-1,99% között).
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény csak annyi mozgásteret enged az
önkormányzatnak az iparűzési adómentesség kapcsán, amennyi már most is szerepel
a rendeletben, ennek kibővítésére nincs törvényes lehetőség.
A Tolna Megyei Kormányhivatal kifejezett kérése, hogy az új adórendelet
elfogadására minél előbb kerüljön sor, miután az Iparkamara véleményt nyilvánított,
de ha erre a dombóvári képviselő-testület az októberi önkormányzati választások előtt
nem lát módot, akkor legalább azt mondja ki, hogy a soron következő rendes ülésén
azt feltétlenül tárgyalni fogja.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
Közvetlen környezeti és egészségügyi hatás nem lelhető fel.
3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Az új adórendelet a régihez képest nem vezet be új adót, nem bővíti az adóalanyok
körét, így a Hatósági Iroda Adócsoportja és a Pénzügyi Iroda munkaterhének
növekedése nem várható.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén
belül rendelkezésre állnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:

A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában megjelölte a
jogszabálysértések megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket, amelyeket a
megadott határidőig meg kell tenni, ellenkező esetben a Kormányhivatal egyéb
felügyeleti eszközökkel fog élni.

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… (…) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Kereskedelemi és
Iparkamara, valamint Dombóvár Város Önkormányzata Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.
2. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
3. §
Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a következő helyi
adókat vezeti be:
1.
2.
3.
4.

építményadó,
magánszemélyek kommunális adója,
idegenforgalmi adó,
helyi iparűzési adó.
4. §

E rendelet alkalmazásában
1. Gunaras-fürdő: az 1. mellékletben felsorolt utcákat magában foglaló városrész.

II. fejezet
Építményadó
1. Az adókötelezettség
5. §
Az adókötelezettség a Htv. 11. §-a szerinti adótárgyakat érinti.

2. Az adó alanya
6. §
Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározott adóalannyal azonos.
3. Az adó alapja
7. §
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. Az adó mértéke
8. §
Az adó évi mértéke 700,- Ft/m2.
5. Adómentesség
9. §
Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól:
a) a lakás;
b) Gunaras-fürdő kivételével a város közigazgatási területén található üdülő,
kereskedelmi egység és szállásépület,
c) a város közigazgatási területén található kereskedelmi egység, szállásépület, egyéb
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve, ha vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező magánszemély tulajdonában áll.
d) a c) pontban foglalt egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész közül:
garázs, gépjárműtároló, üvegház, pince, présház, hűtőház, gyár, vagy ilyenként
feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.

III. fejezet
Magánszemélyek kommunális adója
6. Az adókötelezettség és az adó alanya
10. §
Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott adóalanyokat.

7. Adómentesség, adókedvezmény
11. §
(1) Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az adó megfizetése alól
a) a telek,
b) a Htv. 52. § 47. pontjában meghatározott nem lakás céljára szolgáló épület
közül: raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek,
üzemcsarnoknak, pincének, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként
feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a
melléképületrész.
(2) A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a
magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. Az adómentesség először abban az évben
illeti meg a magánszemélyt, amelyben a 70. életévét betölti.
(3) 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét
betöltötte. Az adókedvezmény abban az adóévben illeti meg először a magánszemélyt,
amelyben a 65. életévét betölti.
(4) Az adómentesség és az adókedvezmény a magánszemélyt a tulajdoni hányada,
bérlőtársak esetén a lakásbérleti jog bérlőtársra eső hányada után illeti meg.
(5) Több tulajdonos esetén abban az esetben, ha a 70. év feletti, illetve a 65. év feletti
magánszemély a megállapodásban magára vállalja a fizetési kötelezettséget (Htv. 12.
§ (2) bek.), úgy csak a saját tulajdoni hányada után illeti meg az adómentesség és az
adókedvezmény, a fennmaradó tulajdoni hányad adóköteles lesz. Bérlőtársak közötti
megállapodás esetén a 70. év feletti, illetve a 65. év feletti magánszemély bérlőtársat
csak a lakásbérleti jog rá eső hányada után illeti meg az adómentesség és az
adókedvezmény.
(6) A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a
magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki
új építésű családi házat épít.
(7) Amennyiben a magánszemély több lakástulajdon után adózik, csak egy lakás utáni
adó alól mentesül.
8. Az adó mértéke
12. §

Az adó évi mértéke adótárgyanként:

a) lakás, lakásbérleti jog esetén az adó mértékét a lakásnagyság és a lakás helye
szerinti övezeti besorolás az alábbi táblázat alapján kell megállapítani, az
övezeti besorolást e rendelet 2. melléklete tartalmazza:
Övezetek
I.
II.
III.
IV.

Lakás nagysága négyzetméterben
2

70 m -ig
8.400
7.200
5.000
4.000

71-100 m2-ig
10.800
9.600
7.000
6.000

b) présházra:
c) garázsra, gépjárműtárolóra:

101 m2 felett
14.400
12.000
8.000
7.000

4.000,- Ft
1.500,- Ft

IV. fejezet
Idegenforgalmi adó
9. Az adókötelezettség és az adó alanya
13. §
Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
adóalanyokat.
10. Az adó alapja
14. §
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
11. Az adó mértéke
15. §
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft.
12. Az adó megállapítása, megfizetése és a vendégek nyilvántartása
16. §
(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról
nyilvántartást (továbbiakban: nyilvántartás) köteles vezetni. A nyilvántartás
vezetésének mintáját a 3. melléklet tartalmazza, az adóbeszedésre kötelezett által
vezetett nyilvántartásnak a minta szerinti adatokat tartalmaznia kell.
(2) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az idegenforgalmi adó alapjának,
összegének, továbbá a mentesség megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen.

(3) A nyilvántartásnak folyamatosan, kihagyás nélkül kell tartalmaznia az
idegenforgalmi adó, valamint a mentesség megállapítását megalapozó dokumentumok,
bizonylatok megnevezését, a munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató
megnevezését, pontos székhelyének vagy telephelyének címét.
(4) A nyilvántartás számítógéppel is vezethető. A számítógéppel kitöltött
nyilvántartást nyomtatott formában – havonként összesítetten, tételes napi bontásban
kinyomtatva – kell az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni.

V. fejezet
Az iparűzési adó
13. Az adókötelezettség és az adó alanya
17. §
(1) Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekezdése szerinti iparűzési tevékenység.
(2) Az adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó.
Adómentesség, adókedvezmény
18. §
(1) Mentes az adó megfizetése alól a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott egyéni vállalkozó, valamint mezőgazdasági őstermelő.
(2) Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a
39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja
meg a 2,5 millió Ft-ot.
Az adó mértéke
19. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 2 %-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
naptári naponként 5.000,- Ft.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
20. §

(1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló
57/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 41/2009. (XII.18.)
önkormányzati rendelet.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1. melléklet a ....../2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Gunaras-fürdő területéhez tartozó utcák
Alkonyat utca
Autóspihenő utca
Csendes utca
Esthajnal utca
Fasor utca
Fürdő utca
Hableány utca
Hajnal utca
Hangulat utca
Holdfény utca
Kedves utca
Kernen tér
Kikelet utca
Liget utca
Napsugár utca
Ősz utca
Parksor utca
Pihenés utca
Sellő utca
Séta utca
Tavasz utca
Termál utca
Tó utca

2. melléklet a .../2014. (…..) önkormányzati rendelethez
Övezeti besorolás
1. I. övezet
1.1.
Ady Endre utca
1.2.
Árnyas utca
1.3.
Árpád utca 1-9.
1.4.
Bajcsy-Zsilinszky utca
1.5.
Bajza utca
1.6.
Bartók Béla utca
1.7.
Bem utca
1.8.
Bezerédj utca
1.9.
Damjanich utca
1.10. Dombó Pál utca
1.11. Dózsa György utca
1.12. Dr. Riesz József utca
1.13. Dr. Sáfár László utca
1.14. Gyár utca
1.15. Hunyadi tér 1-16.
1.16. Hunyadi tér 17-41
1.17. Jókai utca
1.18. Ivanich Antal utca 39-61.
1.19. Ivanich Antal utca. 46-94.
1.20. Katona József utca 30-58.
1.21. Katona József utca 35/a.-43.
1.22. Köztársaság utca 1-8.
1.23. Kazinczy sor
1.24. Kossuth Lajos utca
1.25. Kölcsey utca
1.26. Madách utca
1.27. Mikszáth Kálmán utca
1.28. Móricz Zsigmond utca
1.29. Népköztársaság útja
1.30. Paál László utca
1.31. Pázmány Péter utca
1.32. Perczel Béla utca
1.33. Petőfi utca
1.34. Rózsa Ferenc utca
1.35. Szabadság utca
1.36. Széchenyi István utca
1.37. Szepessi utca
1.38. Szent Gellért utca
1.39. Szent István tér
1.40. Tanácsköztársaság tér
1.41. Teleki utca 1-53.

1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.
1.58.
1.59.
1.60.
1.61.
1.62.
1.63.
1.64.
1.65.
1.66.
1.67.
1.68.
1.69.
1.70.
1.71.
1.72.
1.72.

Teleki utca 2-40.
Thököly u.
Tinódi utca
Tóth Ede utca
Vörösmarty utca
Zalka Máté utca
Zrínyi utca
56-os Forradalom tere
Alkonyat utca
Autóspihenő utca
Csendes utca
Esthajnal utca
Fasor utca
Fürdő utca
Hableány utca
Hajnal utca
Hangulat utca
Holdfény utca
Kedves utca
Kernen tér
Kikelet utca
Liget utca
Napsugár utca
Ősz utca
Parksor utca
Pihenés utca
Sellő utca
Séta utca
Tavasz utca
Termál utca
Tó utca
Zöldfa utca

2. II. övezet
2.1.
I. utca
2.2.
II. utca
2.3.
III. utca
2.4.
IV. utca
2.5.
V. utca
2.6.
VI. utca
2.7.
VII. utca
2.8.
VIII. utca
2.9.
IX. utca
2.10. Babits Mihály utca.
2.11. Balassi Bálint utca
2.12. Béke utca

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.
2.43.
2.44.
2.45.
2.46.
2.47.
2.48.
2.49.
2.50.
2.51.
2.52.
2.53.
2.54.
2.55.
2.56.
2.57.
2.58.

Bethlen Gábor utca
Csiky Gergely utca
Dőry Hugó utca
Eötvös utca
Erkel Ferenc utca
Fáy András utca
Fő utca
Fürst Sándor utca
Gábor Béla utca
Gorkij utca
Gunarasi út
Hunyadi Mátyás utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kilián György utca
Kisfaludy Károly utca
Kodály Zoltán utca
Kórház utca
Kosztolányi utca
Krúdy Gyula utca
Latinka Sándor utca
Liszt Ferenc utca
Martinovics utca
Mikes Kelemen utca
Móra Ferenc utca
Munkácsy Mihály utca
Munkás tér
Péczely László utca
Rajk László utca
Radnóti utca
Szigligeti utca
Szondi György utca
Udvari Vince utca
Vadász utca
Vajda János utca
Vak Bottyán utca
Zay Dezső utca
Árvácska utca
Búzavirág utca
Dália utca
Erzsébet utca
Fekete István köz
Gyöngyvirág körút
Harangvirág utca
Hetényi utca
Hóvirág utca

2.59.
2.60.
2.61.
2.62.
2.63.
2.64.
2.65.
2.66.
2.67.
2.68.
2.69.
2.70.
2.71.
2.72.
2.73.
2.74.
2.75.

Ibolya utca
Jácint utca
Kéknefelejcs utca
Liliom utca
Lucza hegyi utca
Margaréta utca
Muskátli utca
Orgona utca
Pipacs utca
Rákóczi utca
Rezeda utca
Rozmaring utca
Szegfű utca
Szent Imre tér
Tátika utca
Tulipán utca
Viola utca

3. III. övezet
3.1.
Gagarin utca
3.2.
Köztársaság utca 8-36.
3.3.
Reich Béla utca
3.4.
Vörös sugár utca
3.5.
Tüske puszta
3.6.
Bocskai utca
3.7.
Dáró utca
3.8.
Dobó utca
3.9.
Esze Tamás utca
3.10. Garay utca
3.11. Gárdonyi utca
3.12. Hegyalja utca
3.13. Kápolna utca
3.14. Tűzlepke sor
3.15. Csokonai utca
3.16. Kapos sor
3.17. Szőlőhegy
3.18. Zádori József utca
3.19. Arany János tér
3.20. Árpád utca 14-97.
3.21. Baross utca
3.22. Baross Gábor tér
3.23. Báthori utca
3.24. Batsányi utca
3.25. Bercsényi utca
3.26. Berzsenyi utca
3.27. Deák Ferenc utca

3.28. Erdősor utca
3.29. Földvár utca
3.30. Ivanich Antal utca 1-23.
3.31. Ivanich Antal utca 2-44.
3.32. Hunyadi tér 1-16.
3.33. Kandó Kálmán utca
3.34. Kesztyű utca
3.35. Katona József utca 1/a.-35.
3.36. Katona József utca. 2-26.
3.37. Kinizsi utca
3.38. Lehel sor
3.39. Nyár utca
3.40. Perekac
3.41. Rét utca
3.42. Szigetsor
3.43. Táncsics Mihály utca
3.44. Teleki utca 44-70.
3.45. Teleki utca 55-75.
3.46. Toldi Miklós utca
3.47. Tompa Mihály utca
3.48. Vasút sor
4. IV. övezet
4.1.
Kiskonda puszta
4.2.
Nagykonda puszta
4.3.
Szarvasd puszta
4.4.
Szilfás puszta
4.5.
Mászlony puszta
4.6.
Fülemüle utca
4.7.
Pacsirta utca
4.8.
Fecske utca
4.9.
Cinege utca
4.10. Április 4. utca
4.11. Dankó Pista utca
4.12. Ifjúság utca
4.13. Kun Béla utca
4.14. Május 1. utca
4.15. Március 15. tér
4.16. Puskin tér
4.17. Békató tanya
4.18. Brulovics tanya
4.19. Gólyavár
4.20. Horgásztanya
4.21. Lang tanya
4.22. Szállásréti tó
4.23. Scussolini tanya

4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.

Erzsébet telep
Vákum telep
Útőrház
48. Vasúti őrház
53. Vasúti őrház
93. Vasúti őrház
93/A Vasúti őrház
94. Vasúti őrház

3. melléklet a .../2014. (…..) önkormányzati rendelethez

Nyilvántartás a beszedett idegenforgalmi adóhoz
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az
adófizetésre
kötelezett
vezeték neve

Az adófizetésre
Az
Az
Az adófizetésre kötelezett
kötelezett
adófizetésre adófizetési
lakcíme
utóneve
kötelezett
kötelezett
születési
születési
helye
ideje

Érkezés
időpontja

Távozás
időpontja

Adómentes
vendégéjszakák
száma: (pl. 18.
év alatti,
munkavégzés
stb.)

Adóköt.
vendégéjszaka
száma

Adó összege
(300
Ft/éjszaka)

