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2022. ÉVI ADÓMÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. november 30-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kormányzati intézkedés született arra vonatkozóan, hogy a koronavírus járvány miatt az ön-
kormányzatok 2021. évre vonatkozóan nem állapíthatnak meg a helyi adó vonatkozásában 
adóemelést. A Kormányrendelet rendelkezése – a mai ismereteink szerint – 2021. december 
31-én hatályát veszti. 
 
Előző években november közepén már megszokottá vált, hogy a Magyar Államkincstár adatot 
szolgáltat a valorizált adómértékekről. Az előterjesztés készítésének napjáig 2021. évben ez az 
adat még nem érkezett meg.  
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) alapján az önkormányzat 
adómegállapítási joga többek között kiterjed a már bevezetett adók módosítására, az adó mér-
tékének törvényi keretek közötti megállapítására. Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az 
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 
igazodóan kell meghatározni.   
 
Javaslom az adómértékeket 11/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelet szerinti alkalmazását 
2022. évben is. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület módosítani kíván a helyi adómértékeken, tájékoztatom Önö-
ket, hogy azt csak egységesen, tehát valamennyi adóalany vonatkozásában lehet végrehajtani.  
 
Az adóerőképesség számítás 2022. évben sem változik, szintje a városunkra bevallott adóalap 
1,4 %-a. Továbbra is az 1,5 % és a 2,0 % közötti befizetett helyi iparűzési adó marad költségve-
tésünkben, ebből az összegből tudjuk kiegészíteni az intézmények működését, fenntartani a 
várost, valamint ezek az összeget szolgálnak fedezetet a szociális ellátásokra és a fejlesztések-
re.  
Várhatóan 2022. évben is a KKV-k helyi iparűzési adója 1,0% marad. Az állam – szintén várha-
tóan – továbbra is kiegészíti a KKV-k 1,0 %-os adóját az önkormányzati rendeletben lévő adó-
mérték erejéig.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2021. november 15. 
 
                                                                                                                Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  
 

 
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 

 
 
4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2019.( XI.29.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi adómértékek megál-
lapításáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület 2022. évben a 11/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelet szerinti  adómér-
tékeken nem változtat. 
 
Felelős: --- 
határidő: --- 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Jámbor Lajos 
                 jegyző 

 


