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32/2022. (III.23.) számú előterjesztés 
 

 
 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. március 23-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:   Javaslat helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására  
  
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Katona István adócsoportvezető 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            

Bartháné Lázár Eszter pénzügyi és adóiroda vezető 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
    
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 

 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal a helyi adórendeletünket megvizsgálta, és törvényességi felhívással 

élt.  Megállapította, hogy a Rendelet 2. §-a a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: 

Htv.) 24. §-ában előírtakhoz képest szűkebben, csak részben szabályozza a magánszemélyek 

kommunális adója tekintetében az adóalanyi kört. 

 

A Htv. 24. §-a meghatározza a magánszemélyek kommunális adóját érintően az adóalanyiságot. A 

hivatkozott jogszabály szerint kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ban, valamint a 18. 

§-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat 

illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. E 

törvényi rendelkezés értelmében a magánszemélyek kommunális adójának alanya az építmény 

tulajdonosa, a telek tulajdonosa, továbbá nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával 

rendelkező magánszemély. 

 

A törvényességi felhívás rögzítette, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testülete a helyi adók 

szabályozása során nem léphet túl a törvényi kereteken, az általa alkotott rendelet nem tartalmazhat 

a Htv. kógens szabályaitól eltérő rendelkezéseket. A Htv. egzakt módon meghatározza minden 

adónem esetében az adó tárgyát, alanyát és alapját, azoktól a helyi önkormányzat adórendelete 

nem térhet el. Az Alkotmánybíróság 57/1996. (XII.22.) AB határozatában foglaltak szerint az adó 

alanya, az adó tárgya tekintetében nincs lehetőség a Htv. szabályzásától való eltérésre. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy a Rendelet 2. §-a ellentétes a Htv. 24. §-ában 

foglaltakkal, ezért jogszabálysértő. Megállapította továbbá, hogy a Rendelet 7. §-a az építményadó 

tekintetében és a Rendelet 11. §-a a telekadó tekintetében szintén a Htv-hez képest szűkebben, a 

kógens törvényi rendelkezésektől eltérően határozza meg az adóalanyi kört. 

 

A fentiekre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal a Rendelet 2. §-a, 7. §-a és 11. §-a 

módosításával a törvénysértés megszüntetésére hívta fel a képviselő-testületet. 

 

A Rendelet 2. §-a rögzíti, hogy a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában az adó 

alanyai Budakalász Város belterületén elhelyezkedő ingatlan tulajdonosai, továbbá a földhivatali 

nyilvántartásban felépítménnyel nem rendelkező külterületi ingatlanok tulajdonosai. 

 

A Htv. 24. § alapján kommunális adókötelezettség terheli ugyanezen törvény 12. §-ban, valamint 18. 

§-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat 

illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban 

megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő 

az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. 
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A Rendelet 7. § -a rögzíti, hogy az építményadó vonatkozásában az adó alanya 

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

b) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 

 

A Htv. 12. § értelmében az építményadó vonatkozásában: 

(1) Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény 

tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 

Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az 

annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a 

továbbiakban együtt: tulajdonos). 

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel 

egy tulajdonost is felruházhatnak. 

(3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú 

helyiségek után az adó alanya az említett közösség. 

 

A Rendelet 11. §-a rögzíti, hogy telekadó vonatkozásában 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. 

 

A Htv. 18. § értelmében a telekadó vonatkozásában az adó alanya (3. §) az, aki az év első napján 

a telek tulajdonosa. Ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos 

esetén a Htv. 12. §-ban foglaltak az irányadók. 

 

A Htv. egzakt módon meghatározza minden adónem esetében az adó tárgyát, alanyát és alapját, 

melyből az következik, hogy a helyi önkormányzat adórendelete nem térhet el a törvény adótárgyra, 

adóalanyra és adóalapra vonatkozó rendelkezéseitől. A fentiek miatt indokolt a helyi adókról szóló 

24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet rendelet-tervezet szerinti módosítása. 

 

A Rendelet módosítása a Htv. kógens szabályaitól való eltérő rendelkezéseket hivatott 

megszüntetni, ezen felül a helyi adóztatást érintő egyéb kihatása nincs. 

 

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 
 
Rendeletalkotási javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a helyi adókról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2022. március 10. 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (III. 24.) önkormányzati 

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

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A helyi adókról szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2015 (XI.27.) 
számú rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
Az adó alanyának meghatározására a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 
24. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.” 
 

2. § 
A helyi adókról szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2015 (XI.27.) 
számú rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7. § 
Az adó alanyának meghatározására a Htv. 12. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.” 
 

3. § 
A helyi adókról szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2015 (XI.27.) 
számú rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„11. § 
Az adó alanyának meghatározására a Htv. 18. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.” 
 

4. § 
Ez a rendelet 2022. március 25-én lép hatályba. 
 
 

     Dr. Göbl Richárd       Dr. Deák Ferenc 
polgármester        jegyző 
 

 
A rendeletet a Képviselő-testület 2022. március ….. napján alkotta meg, kihirdetése 2022. március 
…-én megtörtént. 
 
dr. Deák Ferenc 
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat 

 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  
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, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 
 
I. Várható társadalmi hatások 
A rendeletmódosításnak nincs társadalmi hatása. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincsen. 
 
III. Várható környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 
IV. Várható egészségügyi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.  
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem 
jelentős. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a alapján indokolt és szükségszerű a 
módosítás. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek köz 
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Indoklás 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában a kormányhivatal 
számára biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva az Mötv. 132. § (3) bekezdés 
b) pontja alapján vizsgálta, hogy Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi adókról szóló 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete megfelel-e a jogszabályoknak. 
A lefolytatott vizsgálat alapján a kormányhivatal törvényességi felhívással élt. Törvényességi 
felhívásában a kormányhivatal a helyi adórendelet 2. §-át, 7. §-át és 11. §-át a Htv-vel 
ellentétesnek, ezért jogszabálysértőnek ítélte meg, és felhívta a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a törvényességi felhívás kézbesítésétől számított 30 napon belül az Ör. 2. §-a, 7. §-a és 
11. §-a módosításával a törvénysértést szüntesse meg.  Fentiek alapján Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő testületének a helyi adókról szóló 24/2015. (XI.27.) önkormányzati 
rendeletét módosítani kell. Ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez. 
 

 
 
 

Részletes indoklás 
 

1.§-hoz: 
Magánszemélyek kommunális adója adónemben részletezi az adóalanyok körét. 

 
2.§-hoz: 
Építményadó adónemben részletezi az adóalanyok körét. 
 
3. §-hoz: 
Telekadó adónemben részletezi az adóalanyok körét. 

 
4. §-hoz: 
Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 


