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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Tárgy: Javaslat a helyi adórendelet módosítására, és új egységes rendelet 

elfogadására  

 

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. 

Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: 

Art.) szabályozza. A Htv. felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat 

rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.  

Az önkormányzati adórendelet kizárólag csak azokat a rendelkezéseket tartalmazhatja, 

amelyek a meghatározott adónem bevezetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ennek 

megfelelően a rendeletnek tartalmaznia kell az adott adónem bevezetéséről való döntést, az 

adó mértékét, valamint a rendelet hatálybalépésének napját. Amennyiben az önkormányzat 

a törvényi kedvezményeket, mentességeket önkormányzati kedvezményekkel, 

mentességekkel kívánja bővíteni, akkor értelemszerűen erről is az adórendeletben kell 

rendelkezni. 

Természetesen a magasabb szintű jogszabály rendelkezései akkor is érvényesek, ha azt az 

alacsonyabb szintű jogszabály (önkormányzati rendelet) nem veszi át, és nem ismétli meg. 

Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a képviselő-testület évenként 

felülvizsgálja az adómértékeket, és szükség esetén módosítja azokat. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a szerint 

adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve 

kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között 

legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is 

vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni 

szándékozó új adónemet bevezető, vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték 

tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető 

hatályba. 

A Htv. 6.§ a) pontja előírja, hogy adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher 

rendeletmódosítással nem súlyosbítható, vagyis amennyiben az adórendelet módosítása 

adómérték növelésére irányul, annak évközi hatályba léptetésére nincs lehetőség, csupán 

január 1-jétől léphet hatályba. 

A helyi adókról szóló 1990. évi c. törvény 39.§ értelmében adó mentesség vagy kedvezmény 

adható azon vállalkozónak, akinek/amelynek a számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem 

haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Ezzel a lehetőséggel az Önkormányzat nem kíván élni, nem 

változtatja meg a korábban érvényes fenti kedvezmény 1 millió Ft-os adóalap határt.  
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A rendeletmódosítást a fenti rendelkezések értelmében legkésőbb 2015. december 1-ig ki 

kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2016. január 1-jén hatályba léptethető legyen. 

Az előterjesztés az alábbi módosításokat tartalmazza: 

 
Mentességek és kedvezmények 
 
A telekadó és építményadónál és az iparűzési adónál mentesség, kedvezmény a Htv-ben 
meghatározottak szerint adható. 
 
Ahol lehetett, behatároltuk az adó felhasználási területét is, így a kommunális adó 
bevételeket kizárólag a Város fejlesztése, karbantartása és fenntartása céljából lehet 
felhasználni. Az összes Luppa-Szigeten beszedett adónemnél kikötésre került a Sziget 
érdekében történő felhasználási kényszer. 
 
Kommunális adó 
 
Az adó mértéke a javaslat szerint 17.000 Ft/év összegről 24.000 Ft/év összegre nő. A 2016-ra 
érvényes, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tájékoztató szerint az adó felső 
plafonja 28.567 Ft. A környék településeit tekintve a budakalászi kommunális adó mértéke 
alacsony. Néhány példa:  
 

Település Kommunális adó építményadó 

Üröm - Ház 190, lakás 90 nm felett: 
900 Ft/nm 

Pomáz - 500 Ft/nm 

Leányfalu - 610-850 Ft/nm 

Szentendre - 610 Ft/nm 

 
Az emeléssel a budakalászi polgárok adóztatása egy átlagos nagyságú 150 m2-es családi 
házas ingatlan esetében évente 24.000 Ft lenne, amíg ez építményadó formájában pl. 
Szentendrén 91.500 Ft. Továbbra is cél, hogy Budakalászon egyelőre ne kerüljön 
építményadó bevezetésre, azonban ez csak a kommunális adó emelésével oldható meg 
jelenleg. 
A differenciálás érdekében 40%-os adókedvezmény illeti meg a be nem építhető ingatlanok 
és a Duna part árvíznek kitett ingatlanjait, így itt lényegében az emelkedést nem 
érvényesítjük.  
 
Nem adóalanyok a földhivatali nyilvántartásban felépítménnyel nem rendelkező ingatlanok 
tulajdonosai.  
 
Telekadó, Építményadó és a Helyi Iparűzési adó mértéke és szabályozása változatlan maradt. 
 

Az önkormányzat jelenleg hatályos 22/1996. (XII.20.) számú a helyi adókról szóló rendeletét 

számos alkalommal módosította a testület. A sok módosítás következtében már 

szerkezetileg sem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben foglaltaknak, és 

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásainak. Meg kell 
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teremteni a rendelet jobb áttekinthetőségét, ezért célszerű a fenti módosítással együtt egy 

új egységes rendelet megalkotása.  

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet elkészítése során áttekintett és felhasznált jogszabály: 
 

 Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja, 

 A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény, 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; 

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény; 

 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény. 
 
Az előterjesztés egyben a rendelet indoklása is. 

 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására 
a rendeletmódosítási javaslat, és az új egységes rendelet elfogadására. 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakalász Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló …/2015. (..) önkormányzati 

rendeletét. 

 

 

Budakalász, 2015. november 16. 

 

 

Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015.(  ) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról  

 
Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén 

a következő helyi adókat vezeti be: 

a) Építményadó 

b) Telekadó 

c) Helyi iparűzési adó 

d) Magánszemélyek kommunális adója 

II. fejezet 

Magánszemélyek kommunális adója 

2.§ 

Az adó alanya 

Budakalász Város belterületén elhelyezkedő ingatlan tulajdonosai, továbbá a földhivatali 

nyilvántartásban felépítménnyel rendelkező külterületi ingatlanok tulajdonosai. 

3.§ 

Az adó mértéke 
 

(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként: 24.000,-Ft. 
(2) A Lupa-szigetről befolyó adóbevétel teljes egészében a szigettel kapcsolatos 

fejlesztésekre, fenntartásokra kerül felhasználásra 

4.§ 

Adókedvezmények és mentességek 
 

(1) 40%-os kedvezmény illeti meg a földhivatali nyilvántartásban felépítménnyel rendelkező 

külterületi ingatlanok, a Duna-parti árvízveszélyes ingatlanok (Gát utca-Kórház utca és a 

Duna között elhelyezkedő terület) és a belterületi építési tilalom alatt álló ingatlanok 
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tulajdonosait. Az építési tilalmat az adózónak nyilatkozattal kell igazolnia, a kedvezmény a 

nyilatkozat beérkezése után érvényesíthető. 

(2) 100 % adókedvezmény illeti meg egyéni kérelem rendszeresített nyomtatvány beadása 
útján az adó fizetésére kötelezett tulajdonost, ha 

a. az ingatlanban egyedül él és nettó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, és az Önkormányzat felé egyéb 
adótartozása nincs. 

b. a tulajdonossal közös háztartásban élő családtagok egy főre eső havi jövedelme nem 
éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, és az Önkormányzat felé 
egyéb adótartozása nincs. 

c. ha az önkormányzati tulajdonú bérleményben él, és érvényes lakásbérleti 
szerződéssel rendelkezik, és az önkormányzat felé lejárt kötelezettséggel nem 
rendelkezik. 

(3) 50 % adókedvezmény illeti meg az adó fizetésére kötelezett tulajdonost, ha 
a. az ingatlanban egyedül él, és nettó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, és az Önkormányzat felé egyéb 
adótartozása nincs. 

b. a tulajdonossal közös háztartásban élő családtagok egy főre eső havi jövedelme nem 
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, és az 
Önkormányzat felé egyéb adótartozása nincs. 
 

(4) Az adóalany mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól: 

a)  ha a budakalászi csatornatársulat tagja, az érdekeltségi hozzájárulást fizeti és az 
ingatlant bekötötte a szennyvízelvezető csatornába, a társulati tagság kezdő évétől 
számított 10 évig. 

b)  ha a budakalászi csatornatársulat tagja, de az ingatlant nem kötötte be, mert annak 
műszaki lehetősége nem adott, addig ameddig a műszaki lehetőség nem biztosított, 
maximum azonban a társulati tagság kezdő évétől számított 10 évig.  

c)  ez a mentesség a társulati tagdíj és a bekötés számlával igazolt költségei összegéig 
terjedhet. 

d) ha a tulajdonban lévő ingatlan nem beépíthető. 
 

(4) Az az adóalany , aki a csatornatársulat tagja, az érdekeltségi hozzájárulást fizeti és a 
közcsatorna-hálózat készültségi foka lehetővé teszi, hogy arra rácsatlakozzon, és a 
rácsatlakozást megvalósítja, a társulati tagság kezdő évétől számított 10 évig a fizetendő 
kommunális adója hatálya alá tartozó adózónak, akinek a csatorna a csatornatársulati 
érdekeltségi hozzájárulása alapján járó kommunális adó fizetési kötelezettség kedvezmény a 
év közben lejár, a tárgyévi kommunális adó mértékének 50 %-ára kedvezményt biztosítunk.  
 

(5) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott kedvezmények megszűnnek, ha a tulajdonos az 

ingatlant értékesíti. Amennyiben az új tulajdonos nyilatkozik a Csatornatársulatnak, hogy 

átvállalja a hátralékot akkor az új tulajdonos is megkapja a kedvezményt ugyanolyan 

feltételekkel, mint az első tulajdonos a kötelezettség átvállalásával.  
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(6) Adómentesség és kedvezmény minden esetben az adóalany egyéni kérelme alapján 

határozatban kerül megállapításra a megfelelő nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával. 

5.§ 

Részletfizetés, fizetési halasztás 
 

(1)  Az adóalany a jogerősen megállapított adó vonatkozásában – feltéve, ha neki fel nem 
róható okra visszavezethető fizetési nehézsége támad – kérelmet jogosult benyújtani 

a) fizetési halasztás illetőleg, 
b) részletfizetés engedélyezése iránt. 

(2)  Fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránti kérelem beérkezése esetén 
vizsgálni kell a vállalkozó adóalany esetében a fizetési nehézségének jellegét (átmenti vagy 
tartós fizetésképtelenséggel kell-e számolni), valamint azt, hogy tanúsít-e az adott 
helyzetben tőle elvárható magatartást. 
(3)  Az adóhatóság indokolt esetben engedélyezi a fizetési halasztást vagy részletfizetést 
legfeljebb 1 évre, feltéve, ha az adótartozás későbbi megfizetését nem veszélyezteti. 
(4)  Amennyiben a részletfizetést elmulasztja a következő két évben nem kérelmezhető a 
fennálló tartozás részletekben történő megfizetése. 
(5)  Adókedvezmény esetén fizetéshalasztás és részletfizetés nem adható. 

 

6.§ 

Adóbevétel felhasználása 

A kommunális adóbevételek felhasználása kizárólag városfejlesztési, városrendezési 

feladatokra használható fel, így különösen út és járdaépítésre, felújításra, játszóterek 

létesítésre és felújítására, parkok, közterületek karbantartására, árkok, vízfolyások 

karbantartására és tisztítására. 

III. fejezet 

Az építményadó 
 

7.§ 

Az adó alanya 

a) jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet 

b) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése 

8.§ 

Az adó alapja és mértéke 

(1) Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított adóköteles 
alapterület – hasznos alapterülete. 
(2) Az adó mértéke 
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- általános évi mérték 800 Ft/m2/év 
az általánostól eltérő adó mérték Luppa-Szigeten 1.100 Ft/m2/év, amely teljes egészében a 

Sziget területrendezésére és fejlesztésére fordítandó. 

9.§ 

Részletfizetés, fizetési halasztás 
 

(1)  Az adóalany a jogerősen megállapított adó vonatkozásában – feltéve, ha neki fel nem 
róható okra visszavezethető fizetési nehézsége támad – kérelmet jogosult benyújtani 

a) fizetési halasztás illetőleg 
b) részletfizetés engedélyezése iránt. 

(2)  Fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránti kérelem beérkezése esetén 
vizsgálni kell a vállalkozó adóalany esetében a fizetési nehézségének jellegét (átmenti vagy 
tartós fizetésképtelenséggel kell-e számolni), valamint azt, hogy tanúsít-e az adott 
helyzetben tőle elvárható magatartást. 
(3)  Az adóhatóság indokolt esetben engedélyezi a fizetési halasztást vagy részletfizetést 
legfeljebb 1 évre, feltéve, ha az adótartozás későbbi megfizetését nem veszélyezteti. 
(4) Amennyiben a részletfizetést elmulasztja a következő két évben nem kérelmezhető a 
fennálló tartozás részletekben történő megfizetése. 

10.§ 

Adómentesség, adókedvezmény 

Adómentes Budakalász Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaság. 

IV. fejezet 

A telekadó 
 

11.§ 

Az adó alanya 

a)  jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet 

b) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése 

c)  aki nem esik a kommunális adó hatálya alá. 

12.§ 

Az adó alapja és mértéke 
(1) az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe 
(2) a telekadó mértéke beépített telek esetén évi 150 Ft/m2/év, beépítetlen telek esetén évi 

200 Ft/m2/év. Az ingatlan nyilvántartásban művelési ág szerint nyilvántartott telek esetén 
20 Ft/m2/év. 

13.§ 
 

Részletfizetés, fizetési halasztás 
(1) Az adóalany a jogerősen megállapított adó vonatkozásában – feltéve, ha neki fel nem 
róható okra visszavezethető fizetési nehézsége támad – kérelmet jogosult benyújtani 

a) fizetési halasztás illetőleg, 
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b) részletfizetés engedélyezése iránt. 
(2)  Fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránti kérelem beérkezése esetén 
vizsgálni kell a vállalkozó adóalany esetében a fizetési nehézségének jellegét (átmenti vagy 
tartós fizetésképtelenséggel kell-e számolni), valamint azt, hogy tanúsít-e az adott 
helyzetben tőle elvárható magatartást. 
(3)  Az adóhatóság indokolt esetben engedélyezi a fizetési halasztást vagy részletfizetést 
legfeljebb 1 évre, feltéve, ha az adótartozás későbbi megfizetését nem veszélyezteti. 
 Amennyiben a részletfizetést elmulasztja a következő két évben nem kérelmezhető a 

fennálló tartozás részletekben történő megfizetése. 

14.§ 

Adómentesség, adókedvezmény 

Adómentes Budakalász Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaság. 

V. fejezet 
 

Helyi iparűzési adó 

15.§ 

Az adó alanya 

Az adó alanya a Budakalászon bejegyzett székhellyel, illetőleg telephellyel rendelkező 

vállalkozó (vagy vállalkozás), továbbá a Budakalász közigazgatási területén ideiglenes 

jelleggel tevékenységet végző vállalkozó (vagy vállalkozás). 

16.§  
 

Az adó mértéke 
(1)  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
2,0 %-a. 
(2)  Ideiglenes jelleggel végzett építőipari tevékenység esetén az adó mértéke a 
tevékenység végzése után naptári naponként 5000 Ft. 
(3)  7 egymást követő nap, vagy havi szinten összességében 7 napot meghaladó 
ideiglenes jelleggel végzett piaci és vásározási tevékenység esetén az adó mértéke a 
tevékenység végzés után naptári naponként 5000 Ft. 

 
17.§ 

Adókedvezmény és mentesség 
 
(1)  Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a vállalkozási szintű éves 
nettó árbevétele nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot. 
(2) Adómentes Budakalász Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő 
gazdasági társaság. 
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18.§ 
 

Részletfizetés, fizetési halasztás 
 

(1)  Az adóalany a jogerősen megállapított adó vonatkozásában – feltéve, ha neki fel nem 
róható okra visszavezethető fizetési nehézsége támad – kérelmet jogosult benyújtani 

a) fizetési halasztás illetőleg, 
b) részletfizetés engedélyezése iránt. 

(2)  Fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránti kérelem beérkezése esetén 
vizsgálni kell a vállalkozó adóalany esetében a fizetési nehézségének jellegét (átmenti vagy 
tartós fizetésképtelenséggel kell-e számolni), valamint azt, hogy tanúsít-e az adott 
helyzetben tőle elvárható magatartást. 
(3)  Az adóhatóság indokolt esetben engedélyezi a fizetési halasztást vagy részletfizetést 
legfeljebb 1 évre, feltéve, ha az adótartozás későbbi megfizetését nem veszélyezteti. 
Amennyiben a részletfizetést elmulasztja a következő két évben nem kérelmezhető a 

fennálló tartozás részletekben történő megfizetése. 

19.§ 

Záró rendelkezések 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször 

módosított 1990. évi C. törvény, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti Budakalász Nagyközség 

Önkormányzatának a helyi adókról szóló 22/1996.(XII.20.) számú önkormányzati rendelete.  

 

 

Rogán László                                                    Dr. Udvarhelyi István  
        polgármester                                                            jegyző 
 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2015.11.26-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2015. 11. ..   –

án megtörtént. 

 

 

Dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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A Képviselő-testület helyi adórendeletének megalkotásáról szóló rendelet-tervezet 

előzetes hatásvizsgálata 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 

előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 

jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 

megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata. 

 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet szabályai szerint módosított 

helyi adókról szóló rendelettervezet 40%-kal emeli a kommunális adó fizetendő összegét, de 

szintén jelentősen növeli a kedvezményezettek körét. Annak mértéke a térségben továbbra 

is az egyik legalacsonyabb. 

Gazdasági hatás: A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó 

bevétele, mely hozzájárul az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az 

önkormányzat gazdálkodását segíti és támogatja.  

Költségvetési hatása: A helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. A helyi 

adómértékek emelésével az önkormányzati költségvetés bevétele és főösszege növelhető.  

 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve egyszeri rendkívüli hatása van, mivel minden egyes adó 

alany esetében új határozatot kell hozni. További többlet terheket eredményező hatása 

nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 
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4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati helyi adó rendelet 

megalkotása nem kötelező, helyi adók bevezetése lehetőség, a települési önkormányzat 

döntésének függvénye. Az 1996-os rendeletet számos alkalommal módosítottuk, a jobb 

áttekinthetőség érdekében célszerű a módosítással együtt egy új egységes rendelet 

megalkotása, mely a jogalkalmazás biztonságát is növeli.  

 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának közvetlen 

jogi, felügyeleti következménye nincs, a rendelet-tervezet megalkotásának (mint az eredeti 

alaprendelet módosítása) elmaradása esetén a jelenleg hatályos helyi adókat szabályozó 

önkormányzati rendeletben meghatározott hatályos adómértékek maradnak érvényben. 

 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 

további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 


