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Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X...) önkormányzati 
rendelete 

a helyi adókról szóló 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli: 

1. § 

A helyi adókról szóló 15/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő e) ponttal egészül 
ki: 

(Az önkormányzat a Hatv. 5. §-a alapján) 
„e) idegenforgalmi adót” 
(határozatlan időre vezet be.) 

2. § 

A helyi adókról szóló 15/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(Az adó mértéke) 
„a) lakás esetén 800 Ft/m2/év,” 

3. § 

A helyi adókról szóló 15/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki: 

„Idegenforgalmi adó 

6/A. § 

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

(2) Adókötelezettség vendégéjszakánként egész évben 400,-Ft/fő/vendégéjszaka.” 

4. § 

A helyi adókról szóló 15/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki: 

„(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által 
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 

5. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Vimmer István       Nagy Gáborné 
polgármester        jegyző 
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A rendelet kihirdetésének napja: 2022. október …. 
 
Nagy Gáborné 
jegyző
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Végső előterjesztői indokolás 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-jei hatállyal 
építményadót, telekadót, magánszemélyek kommunális adóját és helyi iparűzési adót vezetett be. 

Az építményadó mértékét 500 Ft/m2-ben határozta meg. A rendelet módosítás ezen mértéket 800 
Ft/m2-re emeli, 2023. január 1. napjától. 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2022.(VIII.30.) számú 
határozatával döntött az idegenforgalmi adó 2023.01.01-i hatállyal való bevezetéséről. A 
rendeletmódosítás ezen adónem szabályait tartalmazza. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2015.(X.27.) önkormányzati               
rendeletének módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti és 
egészségi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

Az idegenforgalmi adó a helyi lakosságra anyagi terhet 
nem ró, mivel nem az önkormányzat illetékességi 
területén állandó lakosként élő magánszemélyeket és 
nyaralótulajdonosokat, hanem a legalább egy 
vendégéjszakát a településen eltöltő, idelátogató 
magánszemélyeket terheli. 
A lakások utáni építményadó mértékének növelése az 
életvitel szerűen nem a településen élő adóalanyokat 
érinti kizárólag. 

Az idegenforgalmi adó 
bevezetésével, valamint a 
lakások utáni építményadó 
mértékének növelésével nő 
az önkormányzat helyi 
adóból származó bevétele. 
Az önkormányzat 
költségvetése bevételi 
oldalról több forráshoz jut.  

Nincs. Az adatgyűjtés, adókivetés,  
adóbehajtás többlet feladatot  
jelent az adóügyi ügyintézőnek.  

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az adónem bevezetése, az adó mértékének növelése a képviselő-testület hatásköre. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat 
idegenforgalmi adóból származó bevétele nem képződne, a lakások utáni építményadó bevétele nem növekedne. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


