






















GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8082 GÁNT, HEGYALJA UTCA 25. TEL: 22-375-118 FAX: 22/375-119 

E-mail: gant.onk@t-online.hu 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2020. október 26-i nyilvános ülésének 

6. napirendi pontjához

Tárgy: Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Az előterjesztést készítette: Pobrányi Melinda Mária igazgatási irodavezető 

Előterjesztő: Krausz János polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország 2021 évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: 2020. évi LXXVI. tv.) 4. § (1) és (2) bekezdése – az adórendszer egyszerűsítése 

érdekében – hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényből a reklámhordozók 

helyi építményadó fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket. 

A 2020. évi LXXVI. tv. 2. §-a alapján, 2021. január 1. napjától a települési önkormányzat által 

megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat 

ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összegen felüli bevétel különösen 

a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások 

finanszírozására használható fel.  A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból 

származó bevétel az önkormányzat állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz 

kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem 

fordítható. 

A fenti törvénymódosítások miatt kötelező a Képviselő-testületnek módosítani a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendeletét.  

A helyi adókról szóló 12/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § és 3. §-ait 

szükséges módosítani. Az adórendelet módosítására esetleges szándék esetén november 30-ig van 

lehetőség ahhoz, hogy 2021. január 1-től hatályba léphessen. 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi 

adókat vezette be:  

1. Építményadó

2. Telekadó

3. Magánszemélyek kommunális adója

4. Idegenforgalmi adó

5. Helyi iparűzési adó

Építményadó: az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

Az adó évi mértéke: 110,- Ft/m2 

Mentes az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély tulajdonában lévő, nem vállalkozói üzleti célt 

szolgáló építmény. 

Telekadó: az adó alapja a telek m2-ben számított területe. Az adó évi mértéke: 110,- Ft/m2. 

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. 



Az adó évi mértéke 110.-Ft/m2 

Mentes az adófizetési kötelezettség alól – a vállalkozó üzleti célokat szolgáló telke kivételével – az 

épülettel részben beépített belterületi telek teljes területe és a lakóteleknek nem minősülő belterületi 

földrészlet. 

 A telekadó összegéből 50 % adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki nyilatkozatban 

vállalja, hogy a telket a tulajdonába kerülését követő 4 éven belül lakóházzal beépíti. A beépítést az 

épületre kiadott használatba vételi engedéllyel kell igazolni. 

Magánszemély kommunális adója: 

Az adó tárgya a lakás céljára szolgáló építmény, az üdülőépület és a Htv. 24. §-a szerinti lakásbérleti 

jog. Az adó évi mértéke adótárgyanként 20.000,-Ft.  

Mentes az adófizetési kötelezettség alól a lakó és üdülőingatlanon elhelyezett, az épülettel egybeépített 

egy darab gépkocsi elhelyezésére szolgáló gépjárműtároló. 

Mentes a magányszemély kommunális adója alól az adóalany azon telke után, amelyre vonatkozóan 

telekadó fizetésére kötelezett. 

 50 % adókedvezmény illeti meg 

a.) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. §. (3) bekezdés 

szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb összegének két és félszeresét meg nem haladó 

jövedelmű, és egyedül élő, és a 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött 

magánszemély adóalany életvitelszerű lakóhelyéül szolgáló adótárgyát.  

b.) az adóalanyt az életvitelszerű tartózkodására szolgáló adótárgya után minden második és 

további adótárgyára vonatkozóan. 

Helyi iparűzési adó: 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2%-

a. 

Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) 

bekezdése szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 3.000.-Ft 

Mentes az adó fizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 

adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

Idegenforgalmi adó: 

Az adó alapja a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, nem állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák száma.  

Az adó mértéke személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 300,- Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. 

Gánt, 2020. október 22. 

Krausz János 

polgármester 

Rendelet tervezet: 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../…. (…. ….) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról szóló 12/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 

bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  



1. § A helyi adókról szóló 12/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.” 

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § Az adó évi mértéke építmény tekintetében 110,- Ft/m2.” 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

Gánt, 2020. október 26. 

Krausz János 

polgármester 
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GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8082 GÁNT, HEGYALJA UTCA 25. TEL: 22-375-118 FAX: 22/375-119 

E-mail: gant.onk@t-online.hu 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2020. október 26. nyilvános ülésének 

8. napirendi pontjához

Tárgy: Vérteskozmai közterület elnevezésről  

Az előterjesztést készítette:  Zsichla Gergely aljegyző 

Előterjesztő: Krausz János polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Boros Ferenc vérteskozmai lakos összegyűjtötte a vérteskozmai lakosok aláírását a Vérteskozmát érintő 

közterület elnevezéssel kapcsolatban. 

A petíció tartalma: 

„Alulírott vérteskozmai ingatlan tulajdonosok polgári kezdeményezés alapján támogatjuk és elfogadjuk 

Gánt Polgármesteri Hivatal és a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által indított 

„Vérteskozma közterületi elnevezése” tárgyában született döntéseket. A közmeghallgatáson felvetett 

javaslatok közül támogatjuk a 8082 Gánt – Vérteskozma, Fő utca Házszám elnevezést.” 

A központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásból megállapítottam, hogy jelenleg Vérteskozma 

közterületként szerepel. Az ott lakók panasza jogos, így az alábbiakban javaslom a településrész 

címmódosítását.  

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: KCR rendelet) szabályozási célja olyan követelmények és feltételek megteremtése, 

amelyek az egységesség kialakításán túl a valóságnak megfelelő, tájékozódást és beazonosíthatóságot 

elősegítő címek megállapítását biztosítják.   

A KCR2 2017. június 29-től történő indítását követően lakcímbejelentésre csak akkor kerülhet sor, ha 

közterület elnevezéssel (azaz utcanévvel) és házszámmal rendelkezik az ingatlan. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. 

pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a 

közterületek elnevezése a helyi önkormányzat által ellátandó feladat. Az utca elnevezéséről 

határozatban kell döntenie a Képviselő-testületnek, mely alapján az elnevezés átvezethető a 

nyilvántartási rendszereken. A közterületi nevek ismeretében ezt követően a jegyzőnek minden 

lakcímmel érintett ingatlant házszámmal kell ellátnia a közigazgatási eljárás szabályainak megfelelően 

(határozat hozásával). 

A címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő címelemet 

jegyzi be a központi címregiszterbe. 

Jelenleg a címregiszterben Vérteskozma településrész közterület (utca) elnevezésként szerepel. A 

településrészen lakók kérik, hogy Vérteskozma településrész Gánt község nevéhez kötőjellel ellátva 

településrész névvel feltüntetve „Fő utca” elnevezéssel szerepeljen a személyi adat és 

címnyilvántartásban: 

8082 Gánt-Vérteskozma, Fő utca 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának 

rendelkezései: 
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5. § (1) A központi címregiszter a következő címelemeket tartalmazza: 

a) az országnevet,

b) a megye nevét,

c) a település nevét,

d) a postai irányítószámot,

e) ha van, a településrész nevet,

f) ha van, a kerület megjelölését,

g) a közterületnevet,

h) a közterületjelleget, (út, utca, tér, stb.)

i) a házszámot,

j) ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét,

k) ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jelét,

l) ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az

épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és 

m) ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló

rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölését. 

(2) A központi címregiszter az (1) bekezdésben meghatározott címelemeken túl nyilvántartja 

a) a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a 8. § (4a) bekezdésben foglalt eset

kivételével, 

b) a címkezelési döntés számát,

c) valamennyi cím tekintetében az egyedi azonosító kódot,

d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják.

(3) E rendelet alkalmazásában két címet akkor kell különbözőnek tekinteni, ha legalább egy címadatuk 

különbözik. 

 Vérteskozma településrész térképét áttanulmányozva megállapítottam, hogy egy utcával rendelkezik, 

melyet a térkép Fő utcaként jelöl. 

A fentiek szerinti címmódosítással megoldódna a segélyhívó szerinti azonnali településrész 

beazonosítása. 

A személyi adat- és lakcímnyilvántartásból megállapítható, Gánt községhez tartozó 

településrészek közterület elnevezésként és hiányos jelleggel szerepel a címnyilvántartásban: 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a közterület elnevezésének 

módosításáról, valamint azok címregiszterbe történő bevezetéséről dönteni szíveskedjenek. 

Gánt, 2020. október 22. 

Krausz János 

polgármester 

Határozati javaslat: 

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…..../2020. (X. 26.) határozata 

a Gánt községhez tartozó településrészek rögzítéséről és közterületek elnevezéséről 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vérteskozmai közterület elnevezésről szóló 

előterjesztést megismerte és úgy határozott, hogy 

1. Gánt községhez tartozó Vérteskozma településrész címregiszteri feltüntetése: Gánt-

Vérteskozma

2. Vérteskozma közterület helyett: (510 hrsz-ú) közterület:„Fő”, közterület jellege: utca

Felkéri a jegyzőt, az 1. - 2. pontban meghatározott településrész kapcsolást és utca név változást a 

Központi Címregiszterben vezesse át, ezt követően a változásról tájékoztassa a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalát és valamennyi, Gánton közszolgáltatást nyújtó céget, 

szervezetet, valamint tájékoztassa a lakosságot a helyben szokásos módon történő közzététellel.  

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. – 2. pontra: polgármester 

2. pontra: jegyző















GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8082 Gánt, Hegyalja u. 25 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. október 26-i nyilvános ülésének …. napirendi pontjához 
 
 

Készítette és előterjesztő: Dózsa Zoltán képviselő 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ezúton javaslatot teszek a képviselő-testületnek a lakossággal való kommunikáció javítására, illetve 
helyreállítására. Ezt az előterjesztést kérem a jegyzőkönyvhöz csatolni. 

A jelenlegi helyzet, ami a javaslat beterjesztésére késztetett: 

A választást megelőzően nagyon sok helyi lakos jelezte, hogy nem jut megfelelő, hivatalos 
információhoz a falu fontos dolgaival kapcsolatban. Csak hallomásból értesült arról, hogy 
Gánt község költségvetésében jelentős hiány van, hogy büntető eljárás van folyamatban 
szabálytalanságok miatt, hogy lemondott a polgármester és feloszlott a képviselő testület, 
ami miatt szeptemberben időközi választás lesz. Sokan nem tudtak a választásról, nem 
tudták, hogy kik a jelöltek, akik közül választani lehet.  
A választás után sokan nem tudták, hogy mi lett a végeredmény és hogy ki lett az 
alpolgármester. Nem tudják, hogy a Gránásban, zártkerti fejlesztésre felvett pályázati 
pénznek mi lett a sorsa, mire fordították, mert fejlesztések nem történtek. Nem tudják és 
kérdezik tőlem, hogy az új felállású önkormányzat milyen helyzetben vette át a falu 
vezetését, és hogyan kívánja stabilizálni a működést, mit tervez, amitől a jövőben büszkék 
lehetünk a településünkre. 
A 2020. szeptember 7-i „közmeghallgatáson” alig volt lakossági részvétel, mert a lakosság 
túlnyomó része nem is tudott róla. A meghívó a közmeghallgatás napján került fel Gánt 
hivatalos honlapjára, szórólap nem volt, csak hirdetőtáblára kirakott meghívó. 
A 2020. október 25-i Gánti Búcsú elmaradása mellett döntött a polgármester (a képviselők 
véleményét is kikérve), de október 21-én ez még nem lett széles körben kihirdetve, a község 
hivatalos honlapján még ma sem látható. 

Az évente egy közmeghallgatás kevés ahhoz, hogy a lakosság jól informált legyen a falu 
dolgairól, és különösen kevés ahhoz, hogy a vezetés a lakossági visszajelzések alapján javítsa, 
korrigálja a tevékenységét. 

 
A reálisan szóba jöhető kommunikációs megoldások településünkön: 

1. Internetes megoldás: Gánt hivatalos honlapján meghirdetni a rendezvényeket, 
megtekinthetővé tenni a testületi ülések jegyzőkönyveit, hivatalos hirdetményeit. 

 Kiváló megoldás arra, hogy a hivatalos közlemények és jegyzőkönyvek 
megtekinthetők legyenek azok számára, akik az oldalt követik, vagy célzottan 
keresnek valamit. 

 Valamennyire megoldás lehet aktuális programok és hirdetmények közlésére. 

 Nem alkalmas a lakosság széleskörű tájékoztatására, mert a lakosság jelentős része 
nem használja az internetet, vagy nem nézegeti naponta a honlapot azzal, hogy 
hátha van benne valami újdonság.  



2. Internetes megoldás: Gánt község hivatalos Facebook-oldalán meghirdetni a 
rendezvényeket. 

 Jó lehetőség, de nem kizárólagos megoldás aktuális programok és hirdetmények 
közlésére. 

 Nem alkalmas a lakosság széleskörű tájékoztatására, mert nem használja minden 
lakos a Facebook-ot. Aki használja, azok közül is sokan nem arra, hogy hivatalos 
információt szerezzenek meg. 

3. Papír-alapú megoldás: Hirdetőtáblákra (hivatali folyosó, buszmegállók, külterületek 
központi helyei) kitenni a meghirdetett rendezvényeket, hivatalos hirdetményeket. 

 Gánt belterületén nem alkalmas a lakosság széleskörű tájékoztatására, mert nem 
utazik, vagy nem rendszeresen utazik busszal minden helyi lakos.  

 Gánt külterületein jól használható a lakosság elérésére, mert az ott lakók gyakran 
megnézik a központi hirdetőtáblát: Gránás, Bányatelep, Vérteskozma, Kőhányás. 

4. Papír-alapú megoldás: Szórólap, legalább minden állandó lakos postaládájába. 

 Ez az egyetlen jó és hatásos megoldás a község belterületén, amely képes eljuttatni 
az üzenetet minden lakoshoz. Ha a szórakoztató és kulturális rendezvényeket 
(májfadöntés, főzőverseny, megemlékezések, stb.) meg lehet hirdetni szórólapon, 
akkor a községet érintő lényeges eseményeket (közmeghallgatás, nyílt testületi 
ülések, választások, nagy gondok, fejlesztések, stb.) meg kell hirdetni szórólapon. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) az 
alapvető rendelkezések között a 2. § (1) bekezdésében kimondja, hogy: „A helyi önkormányzás a 

település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az 

állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül.”  

A (2) bekezdésben kimondja, hogy: „A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, 

széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.” 

 
A törvény szellemében – és eredeti szándékát teljesítve – az önkormányzat részéről akkor járunk el 
helyesen, ha a lakosságot időben és teljeskörűen tájékoztatjuk a falut érintő ügyekről. Ezáltal 
megteremtjük a tájékozódás lehetőségét a lakosság részére, hogy választáskor a megismert 
valóságos helyzet alapján felelősen dönthessen, hogy javaslatokat tehessen a falu fejlődése 
érdekében. Az újonnan megválasztott vezetésnek mindenekelőtt ki kell alakítani egy korrekt 
kommunikációt a lakosság egészével, mert nélkülük nem lehet olyan közösséget építeni, amire 
büszkék lehetünk. Nem korrekt az a kommunikáció, - és kirekesztéshez vezet - ami csak a lakosság 
egy részét tájékoztatja, a másik részét nem. 
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot az alábbi tartalommal: 

1. Rendszeres lakossági tájékoztató: A képviselő-testület minden negyedévben kiad egy 
nyomtatott tájékoztató anyagot a negyedévet követő hónap 10-ik napjáig, amit Gánt község 
belterületén eljuttat minden háztartáshoz, a külterületeken hirdetőtáblán teszi közzé a 
szórólapokhoz hasonlóan, egyúttal közzéteszi Gánt község hivatalos honlapján és Facebook 
oldalán is. Tartalma: 

o Aktuális hírek, események 
o Befejezett projektek, elvégzett, vagy meghiúsult fejlesztések 
o Pénzügyi beszámoló 
o Tervek a következő időszakra 
o Képviselői beszámolók és tájékoztatók 
o Polgármesteri és képviselői fogadóórák 
o Eseménynaptár, benne a közmeghallgatás(ok) időpontja(i) 
o Az Önkormányzatnak szóló javaslatok, kérdések és panaszok leadási lehetősége  



2. Rendkívüli lakossági tájékoztató 2020. október hónapban, amit Gánt község belterületén 
eljuttat minden háztartáshoz, a külterületeken hirdetőtáblán teszi közzé a szórólapokhoz 
hasonlóan, egyúttal közzéteszi Gánt község hivatalos honlapján és Facebook oldalán is.  
Tartalma: 

o Tájékoztató a választás eredményéről, a testület okt.10-i megalakulásáról, benne az 
alpolgármester megválasztásáról 

o Gánt község jelenlegi helyzetéről (a polgármester tájékoztatója) 
o Aktuális hírek, események (benne a mostani búcsú törlése) 
o Tervek a következő időszakra (benne: a lakossággal való kommunikáció javítása, 

pénzügyi stabilitás megteremtése) 
o Képviselői beszámolók és tájékoztatók 
o Polgármesteri és képviselői fogadóórák 
o Az önkormányzatnak szóló javaslatok, kérdések és panaszok leadási lehetősége 

3. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának (SzMSz) felülvizsgálata során 
beépíti a lakossággal való kommunikáció elveit és eszközeit, beleértve a negyedéves 
tájékoztatót (az 1. pontban írt kötelező tartalmi elemekkel), az évente két közmeghallgatást, 
valamint rendkívüli és célzott témákban falugyűlés megtartását, a lakossági javaslatok, 
kérdések és panaszok leadásának módját és azok kezelését.  

 

Ezt az előterjesztést azzal a gondolattal szeretném zárni, hogy a korrekt kommunikáció a lakossággal 
és a testületen belül rendkívül fontos, mert jelentősen hozzájárul a működés átláthatóságához. Az 
önkormányzat működése az elmúlt időszakban nem volt átlátható, nem volt korrekt kommunikáció 
sem a lakossággal, sem testületen belül, és ez lehetővé tette a gazdálkodásban és működésben 
elkövetett hibákat, szabálytalanságokat, ami a vezetés hitelének elvesztéséhez vezetett.  
A jó kommunikáció éppen olyan fontos a falu életében, mint a gazdálkodás stabilitásának 
megteremtése, tehát mindkettővel sürgősen foglalkozni kell. 

Gánt, 2020. október 21. 

 

 

Dózsa Zoltán 
képviselő 


