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119/2016. (XI.24.) sz. előterjesztés 

 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2016. november 24-i rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat az adórendelet módosítására 

 

Készítette: Pál József irodavezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

  

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat az adórendelet módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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 szabályozhatja a helyi adóbevételek kivetésének és beszedésének 

szabályait. A helyi adórendeletben a kizárólag vállalkozásokra kivetett telek adó módosítása vált 

időszerűvé. Az eddigi szabályozás nem tett különbséget a fejleszthető, vagyis közművesíthető és 

beépíthető ingatlanok között. A módosítás a nem fejleszthető telkek esetében egy 50%-kal 

csökkentett adót ír elő, ezzel kedvezőbbé téve az érintett tulajdonosok adózását. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 

rendelet indoklása is. A rendelet 2017. január 1-jétől lép hatályba.  

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására a 
rendeletmódosítási javaslat elfogadására. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a helyi adókról szóló 24/2015 
(XI.27) szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2016. november 15. 

Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

   /2016. (X….) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról szóló 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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: 

 

1.§ 

A helyi adókról szóló 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 12.§ (2) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
a telekadó mértéke beépített telek esetén évi 150 Ft/m2/év, beépítetlen, de beépíthető és a hozzá 
kapcsolódó határos közterületen elérhető víz, csatorna és villany közmű rákötési lehetőséggel 
rendelkező telek esetén évi 200 Ft/m2/év, egyéb beépítetlen telkek esetében 100 Ft/m2/év.  
Az ingatlan nyilvántartásban mezőgazdasági művelési ág szerint nyilvántartott telek esetén 20 
Ft/m2/év. 
 

2.§  

Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

    Rogán László     dr. Udvarhelyi István  

    polgármester              jegyző 

 
 
 
Záradék:  
 
A rendeletet a Képviselő- testület 2016. november 24-ei ülésén fogadta el.  
Kihirdetése 2016. november …... napján megtörtént. 
 
 
 
Dr. Udvarhelyi István Gergely  
jegyző  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete helyi adókról 
szóló rendelet módosításának 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 módosításoknak nincs társadalmi hatásuk. 

Gazdasági hatás: A módosítások gazdálkodó szervezeteket érintenek. 

Költségvetési hatása: Változás nem várható, mivel a telek adó csökkentése kevés adózót érint és az 

adóztatásba vont adótárgyak számának növekedése miatt ez a csökkenés kompenzálva lesz. 

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: Nincs. 

 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 

Igazságosabbá válik a telek adó rendszere. 

 

5. Rendelet a jogszabály 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. 


