
BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
8/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról szóló 24/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász 
Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, és a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és 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 24/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 4. § (4) 
bekezdés a), b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

 a) ha a budakalászi csatornatársulat tagja vagy megállapodás alapján hozzájárul a 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez. A mentesség akkor illeti meg az adóalanyt, ha az 
érdekeltségi hozzájárulást fizeti vagy a hozzájárulást megfizette és az ingatlant bekötötte a 
szennyvízelvezető csatornahálózatba, a társulati tagság, illetve a hozzájárulás megfizetésnek 
kezdő évétől számított 10 évig. A megállapodás alapján fizető adóalanyt ez a mentesség 
először a 2019. évi befizetése után illeti meg.  

 b) az a) pontban szereplő adóalany, ha a hozzájárulást fizeti vagy megfizette, de az ingatlant 
nem kötötte be, mert annak műszaki lehetősége nem adott, addig, ameddig a műszaki 
lehetőség nem biztosított, maximum azonban a társulati tagság vagy a hozzájárulás 
megfizetésének kezdő évétől számított 10 évig.  

c) ez a mentesség a társulati tagdíj vagy a megfizetett hozzájárulás és a bekötés számlával 
igazolt költségei összegéig terjedhet.” 

2.§ 
 
A R 4.§ (6) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A (4) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott kedvezmények megszűnnek, ha a 
tulajdonos az ingatlant értékesíti.” 

Záró rendelkezés 
3. § 

 
(1) A R. 4.§ (5) bekezdése hatályát veszti. 
(2) Ez a rendelet 2020. április 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. 

január 1. napjától kell alkalmazni.  
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 
 
 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 
 polgármester jegyző 

 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2020. április 14. 
napján alkotta meg, kihirdetése 2020. április 14-én megtörtént. 
 
 
dr. Deák Ferenc jegyző 


