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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Minden év végén a Tisztelt Képviselı-testület meghatározza a helyi adónemek következı évre 
vonatkozó mértékét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § c.) pontja 
alapján, a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az 
adóalanyok teherviselı képességéhez igazodóan. Az elıbbiek alapján az alábbi mértékekre teszünk 
javaslatot: 
 

a.) helyi iparőzési adó: a Htv. 40. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az adó éves felsı határa a 
fenti jogszabályban meghatározott adóalap 2 %-a. Városunkban az iparőzési adó mértéke 
jelenleg 1,8 %, a költségvetésünkbe tervezett adóbevétel 220 millió Ft. A tavalyi évben a 
helyi iparőzési adó mértéke csökkentésre került. 

A helyi iparőzési adó mértékének változtatására nem teszünk javaslatot. 

 

b.) magánszemélyek kommunális adója: a Htv. 26. §-a alapján az adó éves felsı határa 
12.000,- Ft, amely törvényi felsı határ a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal 
változással valorizálható, így az ténylegesen 16.550,- Ft adótárgyanként.  

Városunkban jelenleg az adó mértéke 12.000,- Ft, a költségvetésbe betervezett adóbevétel 
70 millió forint. A szemétszállítási díjak növekedése 2010. évben magasabb terhet ró az 
önkormányzatra, mint a korábbi években. Jelenleg Békés városa a gyomaendrıdi 
szemétlerakóba szállítja a hulladékot. A hulladék kezelésének költsége a jövı évben 
várhatóan 90-100 millió forint körül fog alakulni. Emiatt javasoljuk a kommunális adó 
mértékének 15.000,- forintra történı emelését. 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1995. (XII. 21.) KT rendelet 3. § (3) 
bekezdését hatályon kívül kell helyezni, mivel az abban hivatkozott 5/1995. (XII. 21.) KT 
rendelet 2009. március 1. napjától hatályát vesztette, valamint a rendelet fent hivatkozott 
részében meghatározott jogcímen mentességre senki sem tartott igényt az elmúlt években. 

 

c.) idegenforgalmi adó: a Htv. 33. § a) pontja alapján személyenként és vendégéjszakánként 
300,- Ft az adó maximális mértéke, amely törvényi felsı határ a KSH által közzétett 
fogyasztói árszínvonal változással valorizálható, így az ténylegesen 413,7,- Ft 
vendégéjszakánként.  
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Városunkban jelenleg az adó mértéke 200 Ft/fı/vendégéjszaka. 

 Adóemelésre nem teszünk javaslatot, mivel a környezı településeken sem magasabb az adó 
mértéke, kivéve a fürdıvárosokat. 

 
A fentiek alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1995. (XII. 21.) KT 
rendelet módosítására teszünk javaslatot. 
 
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Békés, 2009. november 12. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
…/2009. (XI. 27.) számú 

 
r e n d e l e t e 

 
A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL  

szóló 33/1995. (XII. 21.) rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 
§-ában kapott, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1995. (XII. 21.) KT rendelet (továbbiakban: R.) 
3. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

 
2. § 

 
A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 
„4. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke az 1. §-ban meghatározott adótárgyanként, 
illetve lakásbérleti jogonként évi 15.000,- Ft.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
B é k é s, 2009. november 26. 
 
 
 
 Izsó Gábor sk.     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
 polgármester       jegyzı 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2009. november 27-én. 
 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 
 

 
 


