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Tisztelt Képviselő-testület! 

 A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján 
végezheti. A Htv felhatalmazása alapján a települési önkormányzat rendelettel illetékességi 
területén helyi adókat vezethet be. Az önkormányzat jogosult, de nem köteles helyi adót 
beszedni.  
 A Htv. 5. §-a alapján az önkormányzat rendeletével az alábbi adók bevezetésére 
jogosult: 

1) Vagyoni típusú adók: 
  Építményadó, adóköteles az illetékességi területen a lakás és a nem lakás  
  céljára szolgáló épület 
  Telekadó: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek 
2) Kommunális jellegű adók 
  Magánszemélyek kommunális adója: adóköteles az illetékességi területen 
  építmény, és az is, aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti 
  jogával rendelkezik.  

Idegenforgalmi adó: adóköteles, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
területén egy vendégéjszakát tölt.  

3) Helyi iparűzési adó, mely lehet állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység  

 Az adókötelezettséget a fenti adók tekintetében ingatlantulajdonra, ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jogra, nem állandó tartózkodásra, és gazdasági tevékenység 
gyakorlására terjed ki (a továbbiakban: adótárgy). A Htv. 6. §-a alapján az önkormányzat 
évközi módosítással nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.  
 A Htv. 7. § Az önkormányzat adó-megállapítási jogát korlátozza az, hogy az 
adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó fizetésére kötelezheti.  
Békés Városában a fenti adónemek közül bevezetésre került a magánszemélyek kommunális 
adója, az idegenforgalmi adó, valamint a helyi iparűzési adó. A vagyoni típusú adóknál az 
építményadó adótárgya nagyrészt megegyezik a magánszemélyek kommunális adójának 
adótárgyával, mindkét esetben épület, építmény az adókötelezettség tárgya. Építményadó 
bevezetése esetén a hatálya alól ki kellene venni a magányszemélyek tulajdonában lévő 
építményeket, melyeket magánszemélyek kommunális adója adókötelezettség terhel, a kettős 
adóztatás miatt. Így az építményadó alanyai elsősorban vállalkozások lennének, akik a jelen 
gazdasági körülmények között, központi adóterhek növekedése, pénzügyi válság miatt tovább 
nem terhelhetők. Telekadó bevezetése esetén adóztatásra kerülhetne a belterületi, nem 
zártkertként nyilvántartott, telek. Itt szintén a lakosság terheit növelnénk, kockáztatva azt, 
hogy a fizetési hajlandóság tovább romlik, és a behajtások eredménytelensége növekszik.   
 
 



Ebrendészeti hozzájárulás 
 
 Ebrendészeti hozzájárulás (továbbiakban: ebadó) néven a parlament 2012. január 1-től 
– az állatok védelméről és kíméléséről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban 
állatvédelmi törvény) módosításával – bevezette az ebadót, amit a helyi önkormányzat vethet 
ki. 
 A kutyákat az önkormányzatok háromévente kötelesek összeírni. Az év első napján 
legalább 4 hónapos ebek után pedig már szedhető az ebadó. 
Az adót az adott év első napján - az oltási könyvbe bevezetett - tulajdonos fizeti. Az 
önkormányzat az eb tartási céljának, állatjóléti és ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely 
típusa, mérete, tartott ebek száma), és az ebtartó szociális helyzetének figyelembevételével 
határozza meg az ebadót. Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás a védett őshonos vagy 
veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő magyar kutyafajtákba tartozó 
törzskönyvezett; a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás; a Magyar 
Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot 
ellátó őrszolgálatban alkalmazott; a veszélyes eb kivételével az ivartalanított; az ismert 
tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet 
gondozásában tartott, valamint az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi 
szervezettől örökbefogadott eb után. Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy 
állatvédelmi szervezettől történő örökbefogadás tényét az örökbeadó intézmény vagy 
szervezet vezetője, írásban igazolja.  
 Az önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az ebek 
ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, 
állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással 
kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani. 
 Az ebadó bevezetésével az önkormányzatnak többletfeladata, és többletköltsége 
keletkezne. Egyrészt kellene egy adatbázist kialakítani, melyben az ebek adatait nyilván 
lehetne tartani, másrészt szükséges humán erőforrás az ebek összeírására, és az adóbeszedés 
nyilvántartására. Az új adónem kivetésével számolni kell azzal, hogy a gyepmesteri telepen 
több kutyát kell majd ellátni, mert több lesz a szabadon engedett állat, nem fogják az adót 
megfizetni.  
 A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy ez az adófajta nem hoz semmilyen 
pluszbevételt a településeknek, sőt többletkiadást jelent. A két szervezet figyelmeztetett arra, 
hogy decembertől megfigyelhető a gazdátlan ebek számának növekedése, az ebadó 
bevezetésével éppen a felelős állattartókat bünteti az új törvény 
  
Kérem a határozati javaslat elfogadását.  
 
Határozati javaslat:  
Békés Város Képviselő-testülete az új helyi adók bevezetésének lehetőségeiről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi, és 2012-ben nem kíván új adónemet bevezetni. 
 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Határid ő:  értelem szerint 

 
Békés, 2012. március 20.        Izsó Gábor 
         polgármester 
…………………………….. 
 Jogi ellenjegyző 
 
……………………………… 
      Pénzügyi ellenjegyző 


