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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 1,9 %, s így a költségvetésünkbe a tervezett adóbevétel 220 M Ft. 

Igazodva a környezı települések adóköteles adóalap mértékének növelésére vonatkozó 
rendelkezéseihez, javasoljuk, hogy Békés Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvényben biztosítottaknak megfelelıen emelje meg az eddigi 300 ezer 
forintos adóalap mentességi határt 600 ezer forintra. Ez az emelés körülbelül 4 millió forint 
adóbevétel-kiesést eredményez. A kalkulált összeg nem tartalmazza az ıstermelıi adóalap- 
kedvezményt. 

Az adómérték csökkentését 1,8 %-ra javasoljuk, mert ezzel is támogatni kívánjuk a helyben 
mőködı vállalkozásokat a jelenlegi recessziós gazdasági helyzetben, habár lehetıségeink 
igen szerények. 

b.) magánszemélyek kommunális adója: a Htv. 26. §-a alapján az adó éves felsı határa 
12.000 Ft, amely törvényi felsı határt a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal 
változással valorizálható, így az ténylegesen 15599 Ft adótárgyanként.  

Városunkban jelenleg az adó mértéke 8.000 Ft. A szemétszállítási díjak növekedése 2009. 
második félévétıl várhatóan évente 45 millió forinttal növeli meg Békés Város 
Önkormányzatának kiadásait. Az emelkedés oka, hogy a békési hulladéklerakó telep 
mőködési engedélye 2009. elsı félévében lejár, emiatt a kommunális hulladékot 
Békéscsabára kell szállítani tonnánként 7000 forintért. Békésen a kommunális hulladék 
nagysága évente 6000-7000 tonna körül van. Összesen a szemétszállítás díja el fogja érni a 
100 millió forintot évente. Emellett a kommunális adó 2008-ra tervezett bevétele 49 millió 
forint, a szemétszállításra és ártalmatlanításra kifizetendı tervezett összeg 2008-ra 
megközelítıleg 56 millió forint. Tehát az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kommunális 
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adóbevétel nem fedezte a szemétszállítás díját. Ezekbıl az okokból kifolyólag javasoljuk a 
kommunális adó mértékének 12.000 forintra történı emelését. 

A környezı településeken a kommunális adó mértéke az alábbi volt 2008-ban: 

Mezıberény  14.000 Ft, 

Tarhos  9.000 Ft, 

Kamut  8.700 Ft. 

Békés Város Önkéntes Tőzoltó Egyesülete nevében İri Zoltán parancsnok 2008. május 6-án 
megkereste Békés Város Jegyzıjét azzal, hogy Békés Város Képviselı-testülete mentesítse a 
helyi adók fizetése alól a békési önkéntes tőzoltókat. A lehetıséget az önkéntes 
tőzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) kormányrendelet 
6. § (1) bekezdése biztosítja számukra azzal, hogy a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes 
tőzoltó helyi adó megfizetése alóli mentesítését az önkéntes tőzoltóság parancsnoka köteles 
kezdeményezni. Megjegyzem, hogy ezt a kormány rendeletet 2009. január 1-jétıl a 
256/2008. (X.21.) kormány rendelet hatályon kívül helyezi, de a rendelet 9. § (2) bekezdése 
továbbra is lehetıvé teszi a készenléti szolgálatot ellátó tőzoltó helyi adó megfizetése alóli 
mentesítését. A helyi adók közül egyedül a kommunális adó alóli mentesítésre van lehetıség 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján. Ennek megfelelıen a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló KT rendelet mentességekre vonatkozó részét az alábbi ponttal 
javaslom kiegészíteni: mentesül a kommunális adó fizetése alól „az a Békés Város 
közigazgatási területén készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tőzoltó, aki az adóévet 
megelızı évben már önkéntes tőzoltó volt, és akinek adókötelezettsége az általa lakott 
lakásra áll fenn, a tulajdoni hányada alapján ráesı adó alól. Az adómentességre való 
jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. napjáig kell írásba igazolni.” 
 

 

c.) idegenforgalmi adó: a Htv. 33. § a.) pontja alapján vendégéjszakánként 300 Ft az adó 
maximális mértéke, amely törvényi felsı határt a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal 
változással valorizálható, így az ténylegesen 390 Ft vendégéjszakánként.  

Városunkban jelenleg az adó mértéke 200 Ft/fı/vendégéjszaka. 

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

 
A fentiek alapján a helyi iparőzési adó bevezetésérıl szóló 4/1995. (III. 7.), valamint a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1995. (XII. 21.) KT rendelet módosítására 
teszünk javaslatot. 
 
Kérem a rendelet-tervezetek elfogadását. 

 

Békés, 2008. november 11. 

Izsó Gábor 
polgármester 

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

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2008. (XI. 28.) 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. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 
 

 
„3. § (1) c) az a Békés Város közigazgatási területén készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tőzoltó, 
aki az adóévet megelızı évben már önkéntes tőzoltó volt, és akinek adókötelezettsége az általa 
lakott lakásra áll fenn, a tulajdoni hányada alapján ráesı adó alól. Az adómentességre való 
jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. napjáig kell írásba igazolni.” 
 

2. § 
 

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

„4. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke az 1. §-ban meghatározott adótárgyanként, 
illetve lakásbérleti jogonként évi 12.000,- Ft.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
B é k é s, 2008. november 27. 
 
 Izsó Gábor sk.     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
 Polgármester       jegyzı 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2008. november 28-án. 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

……../2008. (XI. 28.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

A HELYI IPAR ŐZÉSI ADÓ BEVEZETÉSÉRİL 
szóló 4/1995. (III. 7.) rendelet  

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
(TERVEZET) 

 
 

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

 
1. § 

 
A helyi iparőzési adó bevezetésérıl szóló 4/1995. (III. 7.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. § (1) Mentesül a helyi iparőzési adó megfizetése alól a vállalkozó abban az évben, amikor 
vállalkozási szintő adóalapja nem haladja meg a 600 ezer Ft-ot.” 
 

2. § 
 

A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. § (1) Az adó mértéke A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott adóalap 1,8 
%-a.” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
B é k é s, 2008. november 27. 
 
 Izsó Gábor sk.     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. 
 polgármester       jegyzı 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2008. november 28-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 


