
1 

 

www.budakalasz.hu 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu 

 
124/2016. (XI.30.) sz. előterjesztés 

 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2016. november 30-i rendkívüli 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! 

Az önkormányzatok 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 

feladatkörükben szabályozhatják a helyi adóbevételek kivetésének és beszedésének szabályait.  

Építményadót érintő módosítás: olyan magánszemélyek részére kerül bevezetésre az építményadó, 

akik a saját tulajdonukban vagy résztulajdonukban lévő ingatlant vállalkozások részére adják bérbe. 

Ezen magánszemélyek az érintett ingatlanok tekintetében mentesülnek a kommunális adó alól. Nem 

vonjuk be az adózók körébe azon ingatlantulajdonosokat, akik saját tulajdonukban lévő ingatlanba 

jelentik be szék- vagy telephelyüket. Az adó bevezetésének célja igazságosabbá tenni a teherviselést, 

és kivonni a kedvezőbb adóztatás alól az ingatlan hasznosításából jövedelemhez jutó tulajdonosokat. 

Telekadót érintő módosítás: 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 

módosítás oka, hogy a helyi adókról szóló törvény változása miatt az alapítványok kiesnek az 

adómentességi körből, ezért nálunk is, a Luppa-tó környékén adó alanyokká válnak ilyen nem 

fejleszthető földek tulajdonosai, akik a változás nélkül inkább termőfölddé minősítetnék át 

területeiket, amelyek egyébként is adómentesek lennének. A módosítással 4-5 millió Ft 

többletbevételhez jut a város. 

A rendelet-tervezet még egy technikai rendelkezést tartalmaz, mely szerint az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/2015.(X.30.) rendelet 
12.§ (3) bekezdése kerül hatályon kívül helyezésre, megszűntetve ezzel a párhuzamos (és ellentétes) 
szabályozást. Ugyanis a hatásköröket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló 26/2015 (XII.16.) 
önkormányzati rendelet részletesen szabályozza.  
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 rendeletét. 
 
Budakalász, 2016. november 29. 

Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

   /2016. (XI….) 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 (a továbbiakban: R) 4.§ (4) bekezdése a 

következő e) ponttal egészül ki: 

 

„ e) ha magánszemélyként az építményadó alanya;” 
 

2.§ 

A R 7.§-sa az alábbi c) ponttal és ca), cb) és cc) alpontokkal egészül ki: 

 

„c) azon magánszemélyek, akik tulajdonukban vagy résztulajdonukban lévő: 

ca)  ingatlanukat nem saját vagy családtagjaik 100%-os tulajdonában lévő vállalkozás részére oly 

módon adják bérbe, hogy ott a vállalkozás székhelyet vagy telephelyet létesít; 

cb)  ingatlanukon nem saját vagy családtagjaik vállalkozása szék- vagy telephelyet létesít; 

cc) ingatlanukon vendéglátó és/vagy kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás működik. „ 

3.§ 

A R 12.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A telekadó mértéke beépített telek esetén évi 150 Ft/m2/év, beépítetlen, de a mindenkor hatályos Helyi Építési 
Szabályzat szerint beépíthető telek esetén évi 200 Ft/m2/év, beépítetlen és a Helyi Építési Szabályzat szerint 
nem beépíthető telkek esetében 100 Ft/m2/év.  
Az ingatlan nyilvántartásban mezőgazdasági művelési ág szerint nyilvántartott telek esetén 20 Ft/m2/év.” 

4.§  

Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
(2) A R 4.§ (2) bekezdés c) pontja, és az 5.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
(3) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 23/2015. 

(X.30.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

    Rogán László       dr. Udvarhelyi István  

    polgármester                jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. 11.30-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. november 30-án 

…. órakor megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

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, mivel igen kevés magánszemély válik 

adóalannyá. 

Gazdasági hatás: Nem várható. 

Költségvetési hatása: Az adóbevételek éves szinten minimálisan fognak nőni. 

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 kommunális 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. 


