
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi adókról szóló 17/2010. 

(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet -tervezetének 

előzetes hatásvizsgálata 

 

I. 

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”. 

 

II. 

„A helyi adókról szóló 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 

bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 

1.  A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

Az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő helyi adó rendeletünk módosítása, főleg a 

telek tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkező családokat és vállalkozásokat 

érinti, akiknek családi kasszájából, illetőleg vállalkozási bevételeiből a fizetendő telekadó 

mértéke az előző évhez viszonyítva többletkötelezettség csak a nem magánszemély 

adóalanyoknak jelent – mivel a magánszemélyek eddig is adókötelesen voltak - az amúgy is 

emelkedő állami terhek mellett. 

A rendeletmódosítás hatálybalépésével képződő plusz adóbevételt jelent Eplény Községi 

Önkormányzatának. 

 

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 

A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 



c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet módosításának végrehajtásával kapcsolatos munka éves szinten csak 

kismértékű többlet feladatot jelent az adócsoport számára.   

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A telekadó kiterjesztése a nem magánszemély adóalanyokra szükségessé vált a 

vállalkozók és a magánszemélyek egyenlő teherviselése miatt. 

 

3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A tervezet elfogadása esetén a feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak,  

az adóhatósági feladatokat ellátja 2 fő. Ebből a helyi adókat – a helyi iparűzési adón 

kívül, mely adónem feladatai megosztva történik – 1 fő végzi. A pénzügyi feltételek 

körében megjelenő kiadási oldal fedezete a költségvetésből biztosított, így új pénzügyi 

feltétel a tervezet elfogadását követően nem merül fel. 

 

 

 

 

 


