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161/2022. (XI.30.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 30-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat  a  motoros  vízi  járműveket  terhelő  települési  adórendelet
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  motoros  vízi  járműveket  terhelő  települési  adórendelet
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  h)  pontja  szerint  a  helyi  önkormányzat  a  helyi
közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése alapján
e törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és
kerületi)  önkormányzat,  valamint  a  megyei  önkormányzat  képviselő-testülete  (a
továbbiakban együtt: önkormányzat) rendelettel az önkormányzat illetékességi területén helyi
adókat  (a továbbiakban:  adót),  valamint  -  a megyei önkormányzat kivételével  -  települési
adókat vezethet be.

Budakalász  Város  Önkormányzata  2019.  évben  megalkotta  a  24/2019.  (XI.29.)
önkormányzati rendeletét (továbbiakban:  Ör.) a motoros vízi  járműveket terhelő települési
adóról, melyet már háromszor módosított. (7/2020. (IV.14.), 36/2020. (XI.26.) és a 214/2021.
(XI.24.) önkormányzati rendeletekkel)

A 2022. évben az Adócsoport kiemelt figyelmet fordított a motoros vízi járműveket terhelő
települési adó alanyainak felderítésére. Ennek eredményeképpen 2022. I-III. negyedévben
az  adócsoport  nyilvántartásai  alapján  163  adózó  teljesítette  bevallási  kötelezettségét,
melyből 5,4 MFt adóbevétele származott Budakalásznak. 

A rendelet bevezetésétől jelen időpontig az alábbiak szerint alakult a motoros vízi járműveket
terhelő települési adóból származó bevétel, valamint az adóalanyok száma:

Időszak Adóalanyok száma Bevétel (Ft-ban)
2020. 102 3.129.000,-
2021. 88 2.660.000,-

2022. szeptember 30-ig 163 5.448.000,-

Az  adóztatás  során  szerzett  tapasztalatok  alapján  megállapítható,  hogy  nem  minden
tulajdonos  tárolja  minden  negyedévben  ugyanott  a  hajóját.  A  tulajdonosok  többsége
jellemzően április elejétől szeptember vagy október hónap végéig veszi igénybe a kikötők
szolgáltatásait, míg mások inkább a téli hónapokban, kifejezetten tárolás céljára helyezik el a
járműveket.

Jelen rendeletmódosítás az Ör. 7. § (4) pontját érinti, mely kimondja, hogy „ Az (1), (2) és (3)
bekezdés szerinti   adóból   a  motoros   vízi   járműveket   50%-os   adókedvezmény   illeti  meg,

https://or.njt.hu/eli/v01/730963/r/2019/24#SZ7.@BE(3)
https://or.njt.hu/eli/v01/730963/r/2019/24#SZ7.@BE(3)
https://or.njt.hu/eli/v01/730963/r/2019/24#SZ7.@BE(2)
https://or.njt.hu/eli/v01/730963/r/2019/24#SZ7.@BE(1)
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amennyiben az adó alanya az adót  az egész évre vonatkozóan egy összegben  tárgyév
május hó 15-ig megfizeti.”
A rendeletmódosítással a hivatkozott 50 %-os kedvezményt kívánjuk megszüntetni. A többi
helyi  adónemben  nem  alkalmazunk  olyan  kedvezményt,  melyet  csupán  azért  adunk
adózónak,  mert  egy  összegben  teljesítette  adóbefizetési  kötelezettségét.  A
rendeletmódosítás  célja  az,  hogy  a  luxus  jellegű  vagyontárgyak  tulajdonosai  nagyobb
mértékben járuljanak hozzá a helyi adóbevételekhez.

Melléklet: 1. melléklet Bevallási nyomtatvány

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő:

Rendeletalkotási javaslat

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megalkotja  a  motoros   vízi
járműveket terhelő települési adóról szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati
rendeletét.

Budakalász, 2022. november 23.

dr. Göbl Richárd
polgármester
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Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének …/2022.(XI…..) sz. rendelete

a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról szóló 24/2019. (XI. 29.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  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. §

Hatályát  veszti  a  motoros vízi  járműveket  terhelő  települési  adó című Budakalász  Város
Önkormányzat  Képviselő-  testületének  24/2019  (XI.29.)  önkormányzati  rendelet  7.  §  (4)
bekezdése.

2. §

A motoros  vízi  járműveket  terhelő  települési  adó  című Budakalász  Város  Önkormányzat
Képviselő- testületének 24/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Záradék:  A  rendeletet  a  Képviselő-testület  a  2022.  november  30-ai  ülésén  fogadta  el,
kihirdetése 2022. december 1-én megtörtént.

dr. Deák Ferenc 
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a motoros vízi járműveket
terhelő települési adóról szóló 24/2019.(XI.29.) 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
Az  adózói  célcsoport  vagyoni,  jövedelmi  viszonyai  feltételezhetően  lehetővé  teszik  a
kedvezmény eltörlését követően az adó teljes összegének megfizetését.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési hatása a helyi adóbevételek növekedése.
A  rendelet  módosításának  következtében  1-2  MFt  bevétel-növekedésre  lehet  számítani.
Azonban a kedvezmény eltörlése kiválthatja azt a reakciót is, hogy településünkről máshova
viszik motoros vízi járműveiket azok tulajdonosai.

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, hogy az
adó  mértékének  módosításáról  határozatban  kell  értesíteni  az  építményadó,  illetve  a
telekadó alanyait.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
Amennyiben a rendelet nem kerül módosításra, Budakalász adóbevételtől esik el.

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 közé.
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Indoklás

Az elmúlt 2021. és 2022. években adóemelésre a hivatkozott jogszabályok alapján a helyi
önkormányzatoknak nem volt lehetősége. A tiltás által elmaradó adóbevételek, a gazdasági
visszaesés,  valamint  az  elszabaduló  energiaárak  jelentős  anyagi  terhet  rónak  az
Önkormányzatra. Az előterjesztés elkészítéséig nem ismert, hogy a jövőben is tiltással élnek
a  helyi  adók  emelésére  vonatkozóan.  Fentiek  alapján  Budakalász  Város  Önkormányzat
Képviselő testületének a motoros vízi  járműveket terhelő települési  adóról szóló 24/2019.
(XI.29.)  önkormányzati  rendeletét  módosítani  célszerű.  Ennek  elmaradása  adóbevétel
kiesését eredményezi.

Részletes indoklás

1.§-hoz:
Hatályon  kívül  helyezésre  kerül  az  adó  egyösszegű  befizetése  után  járó  50%-os
kedvezmény

2. §-hoz:
1. melléklet (bevallási nyomtatvány) aktualizálását tartalmazza.

3. §-hoz:
Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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BEVALLÁS
a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról 

Benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz

I. A bevallott időszak: 
1.) Éves bevallás esetén: _________ év
2.) Negyedéves bevallás esetén: _________ év _________ negyedév

II. Az adóalany
Neve: ____________________________________________________Tulajdoni 
hányada:_____________
Születési helye, ideje: ___________________, _______ év ____________ hó ____ nap
Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________
Adóazonosító jele: ______________________
Lakóhelye:_____________________  helység __________________________________  közterület
neve, jellege

Értesítési  címe:  _____________________  helység  ______________________________  közterület
neve, jellege

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: _________________________________

III. A tárolással érintett ingatlan, kikötő címe:
Budakalász, _______________________________________________________________

IV. A tárolt vízi jármű teljesítménye: _____________ kW1

lajstromszáma: ___________________________

V. Nyilatkozat adókedvezményről, adómentességről (a feltétel teljesülése 
esetén jelölje x-szel):

- elektromos meghajtású, valamint a hidrogén tüzelőanyag cellás üzemű vízi jármű █
- vízi mentésre használt jármű   █
- a hajólajstrom szerinti vízre bocsátás évét, vagy a gyártás évét követő 10 év eltelt  █

VI. A negyedévre fizetendő települési adó összege: __________________ Ft

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

Kelt: ________________ helység ________év________ hó ________ nap

1 Az adó mértéke: 50 kW-ig 5.000,- Ft/negyedév, 51 kW felett 20.000,- Ft/negyedév.
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_____________________
adózó (meghatalmazott) aláírása
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