
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
           KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
----------------------------------------------------------- 

 Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 

A helyi adókról 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés d) pontjában, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. fejezet 

Általános rendelkezés 

1. § Velence Város Önkormányzat Képvelő-testülete illetékességi területére az 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) alapján építményadót, telekadót, idegenforgalmi adót és helyi 
iparűzési adót állapít meg.   

II. fejezet  

Építményadó 

2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

3. § (1) Lakás, lakóház után fennálló adókötelezettség esetén alkalmazandó adó mértéke  
     300,- Ft/m2/év. 

(2) Kiemelt övezetben az adó mértéke 630,- Ft/m2/év. 

 4. § A hétvégi ház, üdülő után fennálló adókötelezettség esetén az alkalmazandó adó mértéke 
az övezeti besorolás szerint:  

a.) I. övezet  520.- Ft/m2/év 
      b./ II. övezet   420.- Ft/m2/év 

c.) kiemelt övezet  750.- Ft/m2/év 

5. § (1) Nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészre fennálló adókötelezettség esetén az 
adó mértéke évente: 

a.) gépkocsi tároló, parkolóház, csónaktároló, raktár                       100,- Ft/m2/év 
b.) műhely, műterem, iroda, üzlethelyiség, kereskedelmi raktár, gazdálkodó szervezetek 

tevékenységéhez szükséges üzemi és kiszolgáló épületek, kereskedelmi szálláshely 
kiszolgáló épületei, egyéb építmény                                            200,- Ft/m2/év 

c.) kereskedelmi szálláshely céljára hasznosított épület az alábbi övezeti besorolás 
szerint: 
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I. övezet      900.- Ft/m2/év 
II. övezet      800.-Ft/m2/év 
III.  övezet      600,- Ft/m2/év
Kiemelt övezet   1000.- Ft/m2/év 

d.) külterületen létesített épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló - kivéve a c.) 
hatálya alá tartozó létesítményeket – helyiségei 300,- Ft/m2/év. 

(2) A kiemelt övezetbe eső ingatlanokat érintő építményadó e rendelet 5.§ /1/ bekezdés a.) - 
b.) pontjában szereplő adótárgyak esetében az ott megjelölt adómérték kétszeresét kell 
alkalmazni. 

6. § (1) Az övezeti besorolást az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az övezeti besorolások beazonosító térképét a 2. melléklet tartalmazza.  

Adómentességek, kedvezmények 

7. § (1) Mentes az adó alól valamennyi adóköteles lakóház, lakás, üdülő esetében 15 m2 
alapterület, amennyiben az adókötelezett, és (vagy) családtagjai (egyenes ági hozzátartozó) az 
adótárgynak megfelelő lakcímre tárgyévet megelőző december 31.-től a tárgyév december 
31.-ig folyamatosan fennálló állandó lakcímbejelentéssel rendelkezik. E kedvezményt fenti 
körbe tartozókra vonatkozóan személyenként kell megállapítani. 

(2) Kedvezmény azonos jogcímen csak egy adótárgyra vehető igénybe. 

(3) A 7.§ (1) pontjában foglalt kedvezményre vonatkozó igénybejelentést tárgyév január 15-ig 
kell benyújtani.  

(4) 50 %-os adókedvezmény illeti meg a 5.§ /1/ bekezdés d.) pontjában szereplő adótárgyat, 
amennyiben víz és villany közüzemi közműellátással nem rendelkezik. 

8. § (1) Az építményadóra kötelezett azon magánszemélyek, akik az adóév első napján 
öregségi, rokkantsági vagy előrehozott nyugdíjra jogosultak, lakóházra és hozzá tartozó 
melléklétesítményekre az adótárgyat illető tulajdoni arányuknak megfelelően az alábbi 
adókedvezményre jogosultak az igazolt jövedelmi helyzetüknek megfelelően, amennyiben az 
adótárgyat állandó lakcím bejelentéssel – tárgyévet megelőző év december 31-től a tárgyév 
december 31-ig – állandó lakosként használják.  

(2)  a) 100%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek az 1 főre jutó havi nettó 
átlag jövedelme a 60.000,- Ft-ot nem éri el.  

b) 80%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek az 1 főre jutó havi nettó 
átlag jövedelme a 70. 000,- Ft-ot nem éri el.  

c) 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek az 1 főre jutó havi nettó 
átlag jövedelme a 80. 000,- Ft-ot nem éri el.  

d) 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek a nettó jövedelme a 100. 
000,- Ft/hó összeget nem éri el és az adóköteles ingatlanban egyedül rendelkezik 
állandó lakcímbejelentéssel, valamint egyedül él egy háztartásban.  
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(3) A kedvezmény feltételeinek igazolására annak fennállását bizonyító jövedelemigazolást az 
adóbevalláshoz, illetve a kedvezmény igény bejelentéséhez csatolni kell.  

(4) A Kedvezményre vonatkozó igénybejelentést tárgyév március 31.-ig kell bejelenteni. 

(5) Csak a kedvezmény felére jogosult, aki az igénybejelentést a (4) bekezdés időpontját 
követően, de legfeljebb tárgyév május 30-ig nyújtja be. 

(6) Közös háztartásban élők összjövedelméből kiszámított 1 főre eső jövedelmet és a tárgyév 
január 1-i állapotot kell figyelembe venni az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény 
jogosultságának megállapításához.  

III. fejezet 

Telekadó

9. § Az adó alapja a teleknek m2-ben számított területe.

10. §. Az adó mértéke évente: 
a.)  lakótelek esetében       40,- Ft/m2/év 
b.)  üdülőtelek esetében    40,- Ft/m2/év 
c.)  egyéb ingatlanoknál    50,- Ft/m2/év 

Mentességek 

11. §. (1) Mentes a telekadó alól: 

a.) A lakóházzal, üdülővel beépített telek esetén a Htv. 11. §. (2) bekezdése szerint 
számított területet is magába foglaló 1. 200 m2. 

b.) Intézményterületen a Htv. 11. §. /2/ bekezdése szerint számított épületek, építmények 
által elfoglalt terület 200 %- a. 

c.) Műemlék, vagy műemlék jellegű épülettel beépített ingatlan esetén a Htv. 11. §. (2) 
bekezdése szerint számított területet meghaladó további 1. 000 m2. 

d.) Lakóházzal, üdülővel, egyéb létesítményekkel beépített telkeknek az 1. 200 m2-t 
meghaladó területrésze mentességben részesül, amennyiben az ingatlan az érvényben 
lévő szabályok szerint megosztható, de a tényleges megosztást a közterületről történő
közvetlen megközelítés hiánya akadályozza.  

(2) Mentes a telekadó alól az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés évében a 
telekalakítási eljárással kialakított új, beépítetlen építési telek. 

(3) Mentes a telekadó alól az üres (beépítetlen) ingatlan 2 évig a belterületbe vonást követő
tárgyévtől számítottan. 
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IV. fejezet  

Idegenforgalmi adó

12. § (1) Az adó mértéke minden megkezdett vendégéjszaka után személyenként 250,- 
Ft/éjszaka. 

(2) A kiemelt övezetbe eső ingatlanokon a napidíj /1/ bekezdésben megfogalmazottak szerinti 
mértéke 300,-Ft/Fő/éjszaka.  

Mentességek, kedvezmények 

13. § (1) Az előző évi befizetés alapját képező összes vendégéjszakák számát meghaladó 
vendégéjszakát terhelő adó összegének beszámítása más helyi adó terhére kérhető. Az 
adójóváírás csak a tárgyévre vonatkozik. 

(2) Amennyiben adózónak az előző évben nem volt adókötelezettsége, az /1/ bekezdésben 
foglalt kedvezményt csak a 20 vendégéjszakát meghaladó befizetésre veheti igénybe. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt más adóra történő beszámítást adózónak kérnie kell. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt jóváírásra vonatkozó igénybejelentést tárgyévet követő
év január 15-ig kell benyújtani. 

(5) Az a Velencén állandó lakos és adófizetésre kötelezett, aki lakóházát saját 
lakókörülményeinek korlátozásával, azaz lakásának kiadásával vendég fogadásra hasznosítja, 
50.- Ft/ vendégéjszaka/fő napidíj kedvezményre jogosult. 

(6) A 4. § (1) bekezdés b.) pontjának megfelelő adózó 20,-Ft/vendégéjszaka/fő napidíj 
adókedvezményre jogosult. 

(7) E rendelet 13.§ (5) bekezdésében foglaltak szerinti lakáskörülmény nem tekinthető
korlátozásnak, ha külön bejárattal rendelkező lakrészt hasznosít szobakiadás céljából. 

V. fejezet  

Helyi iparűzési adó

14. § (1) Az adó évi mértéke az adóalap 1, 6 %- a. 

(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a napi adóátalány 
összege: 
a.) építőipari tevékenység, természeti erőforrás feltárása, kutatása esetében 3. 000,-Ft/nap.
b.) bármely az a.) pontba nem sorolható tevékenység esetében 3. 000,- Ft/nap. 
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VI. fejezet  

Egyéb rendelkezések

15. § (1) A Velencei Polgárőrség és a Velencei Önkéntes Tűzoltó Egyesület aktív tagja a helyi 
adóból éves szinten 20 ezer Ft adókedvezményre jogosult. Az adókedvezmény az iparűzési 
adón kívül bármely helyi adónemben figyelembe vehető, összevontan is, de csak a január 1.-
én nyilvántartott adó összegéig alkalmazható. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adókedvezmény csak az egyesület aktív tagjára terjed ki.  

(3) Az adókedvezmény személyre szóló, nem ruházható át.  

(4) A tárgyévi adókedvezmény csak tárgyév május 31-ig benyújtott igazolás és az adóalany 
csatolt nyilatkozata alapján vehető igénybe. Az igazolás kiállítására a Polgárőrség és az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője jogosult, nyilatkozattételére pedig az adóalany 
kötelezett.  

(5) 15. § (2) bekezdésben foglalt kedvezmény tekintetében aktív tag az a személy, aki az 
adókedvezmény igénylését megelőző évben január 1-től december 31-ig a Polgárőrség, illetve 
az Önkéntes Tűzoltóság munkájában rendszeresen részt vett.  

VII. fejezet  

16. §. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2010.(XII.06) önkormányzati rendelet a Helyi adókról hatályát veszíti.  

Velence, 2011. március 21. 

 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző

E rendelet kihirdetésre került. 

Velence, 2011. április 01. 

dr. Papp Gyula Gábor 
címzetes főjegyző



1. melléklet a 7/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelethez 

I. övezet

Az 587 hrsz-ú árok, az 586/1 hrsz-ú ingatlan DNy-i oldalának határvonala, 585/5 hrsz-ú út D-
i oldalának, az 586/1 hrsz-ú ingatlan DNy-i oldalának határvonalától az Országútig terjedő
szakasza, az Országút D-i oldalának határvonala, az Országút az 585/10 hrsz-ú közterületnél 
kezdődő és a 622 hrsz-ú ingatlan Fő utca felöli sarkáig terjedő szakasza, a Fő u. 622 hrsz-ú 
ingatlan Országút felöli sarkától a Solt közig terjedő szakaszának a D-i oldala, a Solt köz K-i 
oldala, az Ország út D-i oldala a 796 hrsz-ú ingatlan Solt köz felöli sarkától a Felszabadulás út 
kezdetéig, a Felszabadulás út D-i oldalának a Halász u. sarkától a közigazgatási határig 
terjedő szakasza, a Kápolnásnyéki Rózsa Ferenc u., Ibolya u., az 1367/3 hrsz-ú út Ény-i 
oldala, az 1369 hrsz-ú közterület K-i oldala, az 1369 hrsz-ú közterület Ény-i oldala, a 4510/31 
hrsz-ú ingatlan É-i oldalának a 4510/16 hrsz-ú útig húzódó határvonala, a 4510/16 hrsz-ú út 
É-i oldala, 1114/27 hrsz-ú út ÉNy-i határvonala, a 4510/22 hrsz-ú út Ény-i határvonala, 
4510/23 hrsz-ú ingatlan É-i oldalának határvonala, 4510/18 hrsz-ú ingatlan É-i oldalának 
határvonala, 1045 hrsz-ú árok D-i határvonala, az 1043 hrsz és 1042 hrsz D-i határvonala, az 
1043 hrsz-ú ingatlan Ny-i határvonala, Kemping u. É-i oldala, 997/7 hrsz-ú ingatlan É-i 
oldalának határvonala, 965 hrsz-ú ingatlan É-i oldalának határvonala, 588 hrsz-ú út É-i 
oldalának határvonala, az 587 hrsz-ú árok által közbezárt terület.  

A Kertész u. ÉNy-i oldala, a Szabolcsi u. ÉK-i oldala, a 4103 hrsz-ú közút, valamint a 
közigazgatási határ által körbehatárolt terület.   

Bence-hegy. Halastófolyás út mindkét oldala, Sukorói út É-i oldala, M-7 autópálya, Nadapi 
úti Lakópark külterületi határvonalig, valamint a közigazgatási határ által körbehatárolt része.  

A Béke u, 4470/2 hrsz-ú közterület DNy-i oldala, a Cserje utca DK-i oldala, valamint a 
közigazgatás határa által közbezárt terület.  

II. övezet

Az Ország útnak az 585/10 hrsz-ú közterületnél kezdődő és 622 hrsz-ú ingatlannak a Fő utca 
felöli sarkáig terjedő szakasza. A Fő u. 622 hrsz-ú ingatlan Ország út felöli sarkától a Solt 
közig terjedő szakaszának É-i oldala, a Solt köz Ny-i oldala, az Ország út É-i oldala a 796 
hrsz-ú ingatlan Solt köz felöli sarkától a Felszabadulás út kezdetéig, a Felszabadulás út É-i 
oldala a közigazgatási határig, Kápolnásnyék közigazgatási határa, a településrész É-i 
külterülettel közös határvonala, M7 autópálya által közbezárt terület.  

A vasút vonala a Szabolcsi út vonaláig, a Szabolcsi út DNy-i oldala a Kertész utcáig, a 
Kertész utca DK-i oldala a közigazgatás határáig, a Kápolnásnyék felöli közigazgatási határa, 
a településrész DK-i külterülettel közös határvonala és Gárdony közigazgatási határvonalával 
körbe zárt terület.  

A Sukorói u. és az M-7 autópálya közötti terület a közigazgatási határig.  
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III. övezet 

Minden velencei közigazgatáshoz tartozó külterület 

Kiemelt övezet

Sukoró közigazgatási határától, az alább felsorolt hrsz-ú ingatlanok által 

  585/5 hrsz-ú út az 586/1 hrsz-ú ingatlan Ny-i oldalának határáig 
  586/1 hrsz-ú ingatlan DNy-i oldalának határvonala

587 hrsz-ú árok 
588 hrsz-ú út É-i oldalának határvonala 
965 hrsz-ú út É-i oldalának határvonala 
997/7   hrsz-ú út É-i oldalának határvonala 
973/2  hrsz-ú Kemping utca D-i oldala, 
1040/2 hrsz-ú út az 1045 hrsz-ú árokig, 
1045    hrsz-ú árok déli oldala 
4510/18 hrsz-ú terület É-i oldala 
4510/23 hrsz-ú terület É-i oldala 
4510/22 hrsz-ú út D-i oldala 
1114/27 hrsz-ú út 
4510/16 hrsz-ú út 
4510/31 hrsz-ú ingatlan É-i határvonala 
1369 hrsz-ú közterület Ény-i oldalának határvonala 
1369 hrsz-ú közterület É-i oldalának határvonala 
1367/3 hrsz-ú útnak a Tópart út becsatlakozásától a közigazgatási terület  
                        határáig 
1371/3, 1371/9, 1371/8, 1371/5 hrsz Ény-i határvonala 
1371/7 hrsz-ú út DNY-i oldala 
1371/6 hrsz-ú ingatlan K-i oldalának határvonala 
1381/4 hrsz-ú ingatlan ÉK-i oldalának határvonala 
1381/5 hrsz-ú ingatlan É-i oldalának határvonala 
1381/6 hrsz-ú ingatlan É-i oldalának határvonala 
1381/7 hrsz-ú ingatlan É-i oldalának határvonala 
1381/9 hrsz-ú ingatlan É-i oldalának határvonala 
1381/12 hrsz hrsz-ú ingatlan É-i oldalának határvonala 
vasúti pálya É-i oldala, a 4312 hrsz-ú vasútállomás ÉK-i határvonala a Béke 
utcáig, 4471/1 hrsz-ú ingatlan DK-i oldalának határvonala, 4470/2 hrsz DK-i 
oldalának határvonala, 4470/2 hrsz DNy-i oldalának határvonala a Cserje 
utcáig, a Cserje utca Ény-i határvonala a közigazgatási határig, Gárdony 
közigazgatási határa,  

valamint a tópart vonala által körbezárt terület. 


