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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

a  magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének 

meghatározásáról 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában, a 3. § (1) bekezdés tekintetében a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 43. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a 3. § (2) 

bekezdése vonatkozásában - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésére 

és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjára is figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén mindazon magánszemélyekre, akiknek 

a Budapest XIV. kerületi ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett lakástulajdona vagy vagyoni 

értékű joga után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2011. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján 2012. január 1-jétől kommunális adó 

fizetési kötelezettsége keletkezett. 

2. § Az adó mértéke adótárgyanként: 0 Ft  

3. § (1) Az Önkormányzat mentesíti a magánszemélyeket az e rendeletre figyelemmel 

keletkező kommunális adó bevallás-benyújtási kötelezettség alól.  

(2) A helyi adóhatóság e rendelet hatálybalépését követően folyamatosan, de legkésőbb e 

rendelet hatálybalépését követő egy éven belül hivatalból eljárást indít az e rendelet hatálya 

alá eső kommunális adó kivetése tárgyában.  

4. §  (1) Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az Ör. hatálya alatt 2012. január 1-je és 

2012. december 31-e között, valamint az Ör. rendelkezései alapján 2013. január 1-jétől 

keletkezett adójogi jogviszonyokra. 

 

Karácsony Gergely    Hoffmanné dr. Németh Ildikó 

   polgármester       jegyző 

 

 

 



2 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2011. (XII. 21.) önkormányzati 

rendeletet. 

Az adó alanyává vált az Önkormányzat közigazgatási területén mindazon magánszemély, 

akinek a Budapest XIV. kerületi ingatlan-nyilvántartásban lakásra vonatkozóan tulajdonjoga 

vagy vagyoni értékű joga került bejegyzésre. A Képviselő-testület a helyi adózás rendszerét a 

lakosság visszajelzéseinek nyomán a 2012. évben felülvizsgálta, és kinyilvánította azon 

szándékát, hogy a 2013. évben már nem kívánja kommunális adóval sújtani a 

magánszemélyeket. Ennek érdekében a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2011. 

(XII. 21.) önkormányzati rendeletét 2013. január 1-jei hatállyal az 59/2012. (XI. 30.) 

önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 15. § (2) bekezdés 

alapján a jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálya alatt 

keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre a 

jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.  

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület nem visszamenőleges hatállyal kívánta hatályon 

kívül helyezni a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2011. (XII. 21.) 

önkormányzati rendeletét, a magánszemélyeknek - a Jat. fentebb hivatkozott rendelkezése 

alapján - a  2012. adóévre adókötelezettségük (bevallási, adófizetési, változás bejelentési)  

kötelezettségük fennmaradt. A be nem vallott kommunális adó bevallása érdekében és a 

bevallott, de meg nem fizetett kommunális adó beszedése érdekében az önkormányzati 

adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 

alapján adóigazgatási eljárást kell lefolytatnia.  

Az adóhatóság jogszerű eljárása azonban nem állt összhangban a Képviselő-testület politikai 

szándékával, ezért a jogalkotó a 63/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Ör.) alapján keletkezett jogviszonyokra jelen önkormányzati rendeletben olyan adómértéket 

állapít meg, amely alapján az adóhatóság a már megfizetett kommunális adót köteles 

visszatéríteni a jogkövető magatartást tanúsító adózónak, a kommunális adó tekintetében  

további  eljárási kötelezettsége nincs.  

Ezzel a jogalkotással a Képviselő-testület szándékai is megvalósulnak és Zuglóban az 

önkéntes jogkövető adózók és az önkormányzati rendelet szabályait be nem tartó adósok 

viszonylatában kialakult méltánytalan és igazságtalan helyzetet is rendezi a jogalkotó. 

 

Az önkormányzati rendelet megalkotása összhangban áll a Jat. 2. § (2) bekezdésével, 

miszerint „Jogszabály a hatályba lépését megelőző időre nem állapíthat meg 

kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy 

korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.”  
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A rendeletalkotás megfelel a Jat. szabályainak: 

- hatálya kizárólag arra az adózói körre terjed ki, amely körre kiterjedt a kommunális 

adófizetési kötelezettséget keletkeztető Ör. Az adóalanyok köre nem bővül olyan 

magánszemélyekkel, akiknek idáig nem volt adófizetési kötelezettsége, ugyanakkor nincsenek 

olyan adóalanyok, akikre a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezőbb 

szabályok nem vonatkoznának; 

- a Képviselő-testület nem állapít meg új kötelezettséget, mivel a Jat. 15. § (2) bekezdésre 

figyelemmel az Ör. alapján már létrejött adójogviszonyokra kell alkalmazni jelen 

önkormányzati rendeletet; 

- jelen rendelet a már fennálló adófizetési kötelezettséget nem teszi terhesebbé (0 Ft 

adómértéket állapít meg).  

A jogalkotás európai uniós jogot nem érint. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

Az Ör. alapján 2012. január 1-jétől kommunális adó fizetési kötelezettsége keletkezett 

mindazon magánszemélynek, akinek javára a Budapest XIV. kerületi ingatlan-

nyilvántartásban valamely zuglói lakás tekintetében tulajdonjog vagy vagyoni értékű jog 

került bejegyzésre. Jelen rendelet hatálya ugyanazon adóalanyok körét érinti, akiknek az Ör. 

alapján adófizetési kötelezettségük keletkezett az Ör. hatálya alatt 2012. január 1-je és 2012. 

december 31-e között vagy a Jat. 15. § (2) bekezdésére figyelemmel 2013. január 1-jétől. 

Jelen rendelet a Jat. 2. § (2) bekezdésének megfelelően nem állapít meg hatályba lépését 

megelőző időre kötelezettséget, mivel már fennálló adójogviszonyok tekintetében rendeli 

alkalmazni az önkormányzati rendeletet. Az adóalanyok körét nem bővíti, így nem keletkezik 

visszamenőlegesen új kötelezettsége jogalanyok meghatározott csoportjára nézve, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gstv.) 

31. § (1) bekezdéssel összhangban nem bővíti a fizetésre kötelezettek körét.  

Jelen rendelet nem ellentétes a Gstv. 31. § (2) bekezdésével a tekintetben sem, hogy nem az 

adóalanyok utólagosan meghatározott csoportját érinti a kedvező szabályozás, az Ör. és jelen 

rendelet személyi hatálya megegyezik. 

 

2. §-hoz 

 

Az adó 2012. évi mértékét az Ör. sávosan állapította meg a lakások alapterülete alapján: 
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60 m2-t meg nem haladó alapterületű adótárgy esetén                         12 000 Ft; 

60 m2 feletti de 120 m2 -t meg nem haladó alapterületű adótárgy esetén  18 000 Ft; 

120 m2  feletti alapterületű adótárgy esetén                                       25 000 Ft. 

 

Jelen rendelet az adó 2012. évi mértékét adótárgyanként 0 Ft összegben határozza meg.  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § -a értelmében az 

önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:  

a) a Htv. 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett 

adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban évközi módosítás naptári éven 

belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, 

b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) 

meghatározza  

c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez 

és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben maghatározott felső 

határokra, illetőleg a Htv. 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának 

a) pontjában meghatározott felső határának 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan 

közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006 évtől pedig a 2003. évre és az adóévet 

megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt 

összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel –

megállapítsa. 

A fenti jogi szabályozások értelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adó 

rendeletében az adómértéket 0 Ft-tól az adómaximum összegéig állapíthatja meg.  

A Gstv. 31. § (1) bekezdése szerint jogszabály hatálybalépését megelőző időszakra 

vonatkozóan nem növelheti a fizetési kötelezettséget. 

Az adózás rendjéről szóló törvény 43. § (5)-(6) bekezdése szabályozza a befizetések 

elszámolásának rendjét. Amennyiben az adott adónem tekintetében az adózó, vagy az adó 

megfizetésére kötelezett személy adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az 

adófolyószámlán rendelkezésre (túlfizetés), az adóhatóság az adózó kérelmére az adózó által 

megjelölt számlára számolja el. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási 

kötelezettségének eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszafizetéséről. Az 

adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa 

nyilvántartott adók módjára behajtandó köztartozása. 

Az Art. rendelkezései alapján adóigazgatási eljárás keretében van lehetőség a kommunális 

adó mértékének 0 Ft-ban történő megállapítsa miatt keletkezett túlfizetés összegének 

visszafizetésére. 

3. §-hoz 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (2) bekezdés alapján az adófizetési 

kötelezettség teljesítéséhez az adóalanyoknak adóbevallást szükséges benyújtaniuk.  
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A Htv. 43. § (2) bekezdés alapján az „önkormányzat mentesítheti az építményadó, telekadó, a 

magánszemély kommunális adójának alanyát – a vállalkozónak minősülő adóalany 

kivételével - a bevallás-benyújtási kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési 

kötelezettség nem terheli.”  

Az Ör. alapján a bevallás-benyújtási kötelezettség a magánszemélyeket terheli, akiket a 0 Ft 

mértékű adó megállapítása miatt adófizetési kötelezettség nem terhel.  

A Htv-ban előírt feltételek teljesülnek, ezért a jogalkotó mentesíti az adóalanyokat a 0 Ft 

mértékű adó bevallása alól ezen szakaszban. 

Tekintettel arra, hogy a rendeletalkotást követően kb 38 000 db adókivetési határozat 

meghozatala, valamint azok jogerőre emelkedését követően, külön kérelemre további kb 

38 000  db visszautalásról rendelkező határozat meghozatala és kézbesítése, postázása 

szükséges, indokolt a folyamatos, a hivatal számára egyenletes munkaterhelést biztosító 

ügyintézéshez szükséges eljárási szabályok megalkotása is. A Htv. 43. § (3) bekezdése 

lehetővé teszi a képviselő-testület számára, hogy az Art.-ban nem szabályozott eljárási 

szabályokat határozzon meg. A Htv. 1. §-ának megfogalmazásából következően az ilyen 

eljárási szabályokat a képviselő-testület nem felhatalmazás alapján, hanem – a magasabb 

szintű jogszabállyal nem ellentétes, ahhoz képest kiegészítő szabályként - eredeti jogalkotói 

hatáskörben alkotja meg. Mivel az Art. nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy a 

bevallási kötelezettség mint adókötelezettség alóli mentesség esetén az adókivetési eljárás 

miként indul meg, azt a jelen rendeletben szükséges szabályozni. 

 

4. §-hoz 

 

A Jat. 2. § (3) bekezdés alapján a jogszabály hatályba lépésének időpontját úgy kell 

megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való 

felkészülésre. 

 

A megnövekedett feladat ellátásának zökkenőmentes lebonyolításához tárgyi eszközök 

beszerzése (nyomtató), munkaállomások kialakítása, a feladatellátáshoz létszám biztosítása 

szükséges. 

 

A jogszerű és gördülékeny jogalkalmazáshoz felkészülési időt szükséges biztosítani.  

A kommunális adó túlfizetések visszatérítésére a fedezetet a 2015. évi költségvetésben 

biztosítani szükséges a fedezetet az összes kommunális adó bevétel számai alapján. Az 

Önkormányzat kommunális adó bevétele: 408 940 171 Ft. 

A szükséges felkészülési idő várható időtartamára és a 2015. évi költségvetés elfogadásának 

és kihirdetésének várható időpontjára ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba. 

A 4. § szabályozza, hogy a rendeletet az Ör. hatálya alatt keletkezett adójogi jogviszonyokra 

és a Jat. 15. § (2) bekezdés alapján az Ör. hatályon kívül helyezését követően keletkezett 

adójogi jogviszonyokra kell alkalmazni.  
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