
BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
36/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelete  

a motoros vízi járműveket terhelő teleülési adóról szóló 24/2019. (XI.29.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász 

Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A motoros vízi járműveket terhelő teleülési adóról szóló 24/2019. (XI.29.) számú 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 
Záró rendelkezés 

2.§ 
 
 

Ez a rendelet 2020. november 27. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

dr. Deák Ferenc 
jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2020. november 25. napján 
alkotta meg, kihirdetése 2020. november 26-án megtörtént. 
 

dr. Deák Ferenc jegyző 

 

 



1. melléklet a 36/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelethez 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adóiroda 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

BEVALLÁS 

a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról 

Benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz 

I. Bevallási időszak:………………….év  1. □ 2. □ 3. □  4. □  negyedév 

Teljes év. □ 

II. Az adóalany 

Neve:…………………………………………………………………………………  Tulajdoni hányada: ………………………….. 

Születési helye, ideje: ……………………………………………, ………….év, ……………..hó, …………………….nap. 

Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………………… 

Adóazonosító jele: ………………………………. 

Lakóhelye: ……………………. helység, …………………………………………… közterület neve, jellege, házszám 

Értesítési címe: ……………………… helység, ………………………………….. közterület neve, jellege, házszám 

Telefonszáma:…………………………., e-mail címe: ……………………………………………………………………………… 

III. A tárolással érintett ingatlan, kikötő címe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. A tárolt vízi jármű motorteljesítménye: ……………………………………………………………………….kW 

Lajstromszáma: 

………………………………………………………………………………………………………..………. 

V. Nyilatkozat adómentességről, kedvezményről: (jelölje X-szel a feltétel fennállását) 

elektromos meghajtású vízi jármű:        □ 

hidrogén tüzelőanyag cellás vízi jármű:        □ 

mentőmotoros vagy révhajó, vagy komp:       □ 

a hajólajstrom szerint vízre bocsátás évét, vagy a gyártás évét követő 10 év eltelt:  □ 

VI. az  1. □ 2. □ 3. □  4. □ negyedévre / teljes évre □ bevallott és 

befizetett települési adó: ……………………………………………………..Ft. 

VII. Éves díjfizetés után járó 50 %-os kedvezményre  □ jogosult   □ nem jogosult 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: …………………...…helység, ……..év, ……………………..hó, .….nap 

………………………………………………….. 

adózó (meghatalmazott) aláírása 


