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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Választási programomban a helyi adók mértékének csökkentését ígértem és javasoltam: 
elsősorban a magánszemélyeket terhelő rendkívül magas fizetendő adó miatt. Előterjesztésem 
útján így választási ígéretemnek kívánok elsősorban eleget tenni. 

Csabdi Község Önkormányzata a helyi adókat adónemenként külön rendeletekben 
szabályozta. Ennek megfelelően idegenforgalmi adó, telekadó, építményadó és helyi iparűzési 
adó került bevezetésre a községben. A bevezetőben felvezetett adócsökkentést az alábbiak 
szerint javasolom végrehajtani: 

Mivel az építményadó terheli leginkább a családi költségvetéseket, így ennek a csökkentése az 
elsődleges. Hatályos adórendeletünk különbséget tesz az építmények funkciója alapján az 
adómértékekben, és ezen felül a hasznos alapterületre tekintettel is sávokat határoz meg.  

A csökkentést a lakás céljára szolgáló építmények esetében az első két sávban javasolom úgy, 
hogy a 0-100 négyzetméter hasznos alapterületű építmények esetében a 100.- Ft/m2 mérték 
75.- Ft/m2-re, a 101-150 négyzetméter alapterületű építmények esetében a 120. Ft/m2 mérték 
100.- Ft/m2-re változna. Az ennél nagyobb lakás célú építmények esetében a csökkentést nem 
javasolom. 

A telekadó mértéke mind a bel-, mind a külterületi telkek esetében jelenleg egységesen 6.- 
Ft/m2. Ennek az adócsökkentést követően javasolt mértéke 4,5.- Ft/m2 lenne. 

Az iparűzési adó vonatkozásában az adócsökkentés vélhetően a jelenleg máshol adózó 
vállalkozások helyben történő adózását eredményezheti, mely úgy gondolom, hogy kedvező 
irányú változást eredményezhet adóbevételeink későbbi növekedése tekintetében. Az állandó 
jelleggel végzett tevékenység vonatkozásában az adómérték 2%-ról 1,5%-ra csökkentését 
javasolom. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet vitassák meg, és döntsenek a 
rendelet-módosítások tekintetében. 
 
Csabdi, 2014. november 11. 

Huszárovics Antal 
  polgármester 
 

Rendelet-tervezetek: 
A., 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XII.01.) rendelete 

az építményadóról szóló 
21/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.§ Az építményadóról szóló 21/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) Az adó mértéke: 

1. Lakás céljára szolgáló építmény esetén: 
a) 0-100 m2 hasznos alapterületű építmény esetén  75.- Ft/m2 
b) 101-150 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 100.- Ft/m2 
c) 151 m2 feletti hasznos alapterületű építmény esetén 150.- Ft/m2 

 



 
2. Nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 

a) 0-100 m2 hasznos alapterületű építmény esetén  180.- Ft/m2 
b) 101 m2 feletti hasznos alapterületű építmény esetén  720.- Ft/m2 

 
3. Gépjárműtárolás céljára szolgáló építmény esetén:   60.- Ft/m2 

 
2.§ A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti. 

 

Huszárovics Antal  Dr. Sisa András 
polgármester            jegyző 
 

B., 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XII.01.) rendelete 
a helyi iparűzési adóról szóló 

23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.§ A helyi iparűzési adóról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§ a) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 

„a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 1,5%” 
 
2.§ A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti. 

Huszárovics Antal  Dr. Sisa András 
polgármester            jegyző 
 

C., 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XII.01.) rendelete 

a telekadóról szóló 
22/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.§ A telekadóról szóló 22/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
„3.§  (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. 
 (2) Az adó mértéke: 4,5 Ft/m2” 
 
2.§ A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti. 

Huszárovics Antal  Dr. Sisa András 
polgármester            jegyző 



INDOKOLÁS 
 

Az építményadóról szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez. 
 

Általános indokolás 
 
Az adóalanyok adóterheinek csökkentése szükséges az általános jövedelemszinthez 
viszonyított relatív magas fizetendő adó miatt. 
 

1. §-hoz 
 
 
Az adómérték csökkentéséről rendelkezik. 
 

2. §-hoz 
 
A rendelet hatályba léptetéséről, majd végrehajtottá válását követően hatályon kívül 
helyezéséről rendelkezik.  
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(a jogalkotásról 2010. törvény CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján): 

   
Rendelet-tervezet címe: Az építményadóról szóló rendelet módosítása 
 
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen társadalmi, gazdasági hatás: az 
adóalanyok adóterhei csökkennek, a társadalmi elégedettség növekedik 
 
Költségvetési hatás: az adóbevételek csökkenése várható  
 
Környezeti, egészségügyi következmények: nincs  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adóhatározatok módosítása jelentős munkaterhet 
jelent  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: társadalmi elvárás 
 
Egyéb hatás:  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
Személyi: rendelkezésre áll  
Szervezeti: rendelkezésre áll  
Tárgyi: rendelkezésre áll  
Pénzügyi: rendelkezésre áll  
 
 

INDOKOLÁS 
 

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez. 
 

Általános indokolás 
 
Az adóalanyok adóterheinek csökkentése szükséges az általános árbevételhez viszonyított 
relatív magas fizetendő adó miatt. 



 
1. §-hoz 

 
 
Az adómérték csökkentéséről rendelkezik. 
 

2. §-hoz 
 
A rendelet hatályba léptetéséről, majd végrehajtottá válását követően hatályon kívül 
helyezéséről rendelkezik.  
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(a jogalkotásról 2010. törvény CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján): 

   
Rendelet-tervezet címe: A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
 
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen társadalmi, gazdasági hatás: az 
adóalanyok adóterhei csökkennek, a társadalmi elégedettség növekedik 
 
Költségvetési hatás: az adóbevételek növekedése várható a magasabb adómértéket alkalmazó 
székhelyen bejegyzett gazdasági társaságok településre költözésével  
 
Környezeti, egészségügyi következmények: nincs  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adóhatározatok módosítása közepes mértékű 
munkaterhet jelent  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: társadalmi és költségvetési elvárás 
 
Egyéb hatás:  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
Személyi: rendelkezésre áll  
Szervezeti: rendelkezésre áll  
Tárgyi: rendelkezésre áll  
Pénzügyi: rendelkezésre áll  
 
 
 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 

A telekadóról szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez. 
 

Általános indokolás 
 
Az adóalanyok adóterheinek csökkentése szükséges az általános jövedelemszinthez 
viszonyított relatív magas fizetendő adó miatt. 
 
 

1. §-hoz 



 
 
Az adómérték csökkentéséről rendelkezik. 
 

2. §-hoz 
 
A rendelet hatályba léptetéséről, majd végrehajtottá válását követően hatályon kívül 
helyezéséről rendelkezik.  
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(a jogalkotásról 2010. törvény CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján): 

   
Rendelet-tervezet címe: A telekadóról szóló rendelet módosítása 
 
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen társadalmi, gazdasági hatás: az 
adóalanyok adóterhei csökkennek, a társadalmi elégedettség növekedik 
 
Költségvetési hatás: az adóbevételek csökkenése várható  
 
Környezeti, egészségügyi következmények: nincs  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adóhatározatok módosítása közepes mértékű 
munkaterhet jelent  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: társadalmi elvárás 
 
Egyéb hatás:  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
Személyi: rendelkezésre áll  
Szervezeti: rendelkezésre áll  
Tárgyi: rendelkezésre áll  
Pénzügyi: rendelkezésre áll  


