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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

         
Az előkészítésben közreműködött: 
dr. Lukács Adrienn jegyző 

 
Előterjesztés 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jelenleg hatályos, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét 2015. 
novemberében alkotta meg (továbbiakban: Rendelet) a Képviselő-testület.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai 
előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek 
esetén a jegyző gondoskodik. 

A Rendelet megalkotása óta egy alkalommal került módosításra, 2021 februárjában. A 4/2021. 
(II.24.) önkormányzati rendelet a 70. életévet betöltött aszódi polgárok számára teremtette meg 
fizetési terheik csökkentése érdekében azt a lehetőséget, hogy a kommunális adó fizetése során 
kedvezményben részesülhessenek. A jelenleg hatályos szabályozás alapján, kérelemre 50% 
kommunális adókedvezmény illeti meg tulajdoni arányában azt az adóalany magánszemélyt, 
aki a 70. életévét a tárgyi adóévet megelőzően betöltötte és az adótárgyat képező lakóingatlan 
állandó lakóhelye, amiben életvitelszerűen él. A kedvezmény biztosítása átmeneti célt valósít 
meg, hiszen a 70. életévét betöltött lakosok tekintetében a végső célkitűzés a kommunális adó 
fizetési kötelezettség megszüntetése a fent említett feltételekkel.  

A 2021-ben nyújtott 50 %-os kedvezmény 2022-ben 75 %-ra növekedne a jelen előterjesztésben 
szereplő javaslat alapján. A teljes mentesség – az Önkormányzat pénzügyi helyzetének 
függvényében – 2023-ban kerülne bevezetésre.  

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A Jat. V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az 
önkormányzati rendeletek esetén a jegyző gondoskodik.  

A helyi rendelet módosításának tervezetét a – jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. 
§-ában foglaltaknak megfelelően eljárva – az alábbiak szerint indokolom: 

A rendelet alkalmazásából adódó tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a korábbi 
rendeletalkotás elérte a célját. A rendelet alapján nyújtott kedvezménnyel nagy számban éltek 
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az érintettek. A 70. életévét betöltött lakosok tekintetében a kommunális adó fizetési 
kötelezettség fokozatosan, 3 évre lebontva kerül kivezetésre, melynek következő lépése a 50 
%-ról 75 %-ra történő kedvezmény módosítása.  

 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 
 
A 70. év feletti lakosság számára a magánszemélyek kommunális adója tárgyában 
adókedvezmény biztosítása.  

2. §-hoz 

Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a rendelettervezetet támogatni szíveskedjenek.  

Aszód, 2021. november 12. 
 
      Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs    
       polgármester 
Látta: Dr. Lukács Adrienn 
                    jegyző 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 .../2021. (…...) önkormányzati rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

A Képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 13. pontjában és a 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörben, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Httv.) 1. § (1) bekezdésében, 5. § b. 
pontjában, 6. és 7. §-ban  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

1. § 

Aszód Város Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2015. 
(XI.20.) önkormányzati rendelet 2/A. §-ban az „50 %” szövegrész helyébe a „75 %” szöveg lép. 

2. § 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

Aszód, 2021. november ... 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Lukács Adrienn 
       polgármester        jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(a jogalkotásról  szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § ) 

 

 

Rendelet-tervezet címe: 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (...) önkormányzati rendelete   a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  

24/2015. (XI.20.)  önkormányzati rendelet módosítására 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Nincsenek. 

 

A költségvetési rendeletben a 
kedvezmény nyújtásával 2 
millió forint bevételkiesés 
várható, melynek fedezete a 
költségvetésben biztosított 

Nincsenek. 

 

 

Kis mértékű adminisztratív teher 
várható. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása 
szükséges, mert: 

Az aszódi 70. év feletti lakosság adóterheinek csökkentése.  

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása nem okoz jogszabálysértést.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított  biztosított  biztosított   
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