
V den ce Város Önkormányzat Képviselő-iestületémk hatáskörében eljáró Polgármester 
18/2020. (X1.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 24/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Velence Város 
Polgánnestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Konn. rendelet l. § -
ában kihirdetett veszélyhelyzetre íigyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény l. § (l) bekezdésében, valamint a 43 §. (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (l) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2016. (XI.28.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) - (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

" 7. § (2) Adámértékek nem lakás céljára szalgá/ó építmény eseiin: 

a) Az adó évi mértéke üdülő esetén: 

aa) I övezetben 
ab) I övezetben tóparti besorolás esetén 
ac) II övezetben 
ad) III övezetben 
ae) Kiemeit övezetben 
aj) Kiemeit övezetben tóparti besorolás eselén 

520,- Ftlm2/év 
825,- Ft!m2/év 
420.- Ftlm2/év 
300,- Ftlm2/év 
750,- Ftlm2/év 

1.150, -Ft/m2!év 

b) Az adó évi mértéke a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjármíi-tároló. az ingat/an-nyilvántartási 
bejegyzés szerinti garázs, csónaktároló esetén. 

ba) I -II -III övezetben 
bb) I övezetben tóparti besorolás eselén 
be) Kiemeit övezetben 
bd) Kiemeit övezetben tóparti besorolás es etén 

c) Az adó évi mértéke szállásépület esetén: 

ca) J övezetben 
cb) II -III övezetben 
cc) I övezetben tóparti besorolás es etén 
cd) Kiemeit övezetben 
ce) Kiemeit avezetben tóparti besorolás ese té n 

l 00,- Ft/m2 !év 
l 00,- Ft!m2 /év 
200,- Ft/m2/év 
300,- Ftlm2/év 

900.- Ft/m2 l év 
800,- Ftlm2 /év 
900,- Ftlm2 l év 

1.200. - Ft!m2/év 
1.500,- Ftlm2/év 

(3) Az adó évi mértéke az előző bekezdésekben nem nevesített minden más építmény es etén: 

a) I-II övezetben 
b) III övezetben 
c) I övezetben tóparti besorolás esetén 

600,- Ftlm2/év 
300,-Ftlm21 év 
600,- Ft/m2/év 
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d) Kieme/t övezetben 
e) Kiemell övezetben tóparti besorolás ese té n 

2. § 

Hatályát veszti a Rendelet 7. §(4)- (7) bekezdésében lévő szövegrész. 

3.§ 

A Rendelet 8. §(l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

l. OOO. - Ftlm1 l év 
l. OOO. - Ft/m2 l év" 

"8. § 15 m2 !fő/év adókedvezményre jogosult a Rendelet 7. § (l) bekezdése, valamint a 7. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti építmény tekintetében az az adózó (.saját magára vagy a Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozójára vonatkozóan), aki az év első napján már az adó alapját képező 
ingatlanban a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerinti lakóhellyel rendelkezik, és 
életvitelszerííen az építményben tartózkodik. Az életvitelszeríí tartózkodásról az adózónak 
irásban nyilatkozatot kell tennie. 
Az adókedvezmény mértékének felső határa nem haladhatja meg az épitlet hasznos 
alapterületének 50%-át." 

4.§ 

Hatályát veszti a Rendelet 8.§ (2)- (4) bekezdésében lévő szövegrész. 

5.§ 

A Rendelet 9. §(l)- (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnele 

"9.§ (l) A 8. §-ban meghatározott adókedvezmény igénylésére vonatkozó adaibejelentést az 
adóalanynak a változást követő év január 15. napjáig kell az adóhatóságnál beny{tjtani. 

(2) A 8. §-ban meghatározott adókedvezmény határidőn túli igénylése esetén az 

adókedvezményt a következő évtől kellfigyelembe venni. 

(3) A 8. §-ban meghatározott adókedvezményre való jogosultságot igazolni kell. 

(4) A 8. §-ban szabályozott adókedvezményre vonatkozó rendelkezések a vállalkozó üzleti célt 

szalgá/ó épülete, épületrésze után nem alkalmazhatóak. " 

6. § 

A Rendelet l O. § (3)- (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

"10. §(3) A telekadó évi mértéke: 150,-Ft!m2/év 

(4) A 10. §(3) bekezdésétől eltérően a telekadó évi mértéke: 
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a) l övezetben tóparti besorolású telekesetén 300,- Ft!m%v 

b) kiemel t övezetben tóparti besorolás esetén 300,- Ft m2/év 

c) Ill övezetben 40,- Ft!m%v" 

7.§ 

A Rendelet ll. § (l) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

"Il. §(l) Magánszemély adózó esetén mentes a telekadó alól a telek teljes területe, amennyiben 
az ingatlan a Rendelet 7. § (l) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

építménnyel beépített. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet ll. §(2) bekezdésében lévő szövegrész. 

(3) A ll. § (l) bekezdésében meghatározott mentességre, adókedvezményre vonatkozó 

rendelkezések a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére vonatkoztatva nem alkalmazhatóak. 

8.§ 

A Rendelet l. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet l. melléklete lép. 

9.§ 

A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 2. melléklete lép. 

10.§ 

polgármester 

C'1r 11 • o f {P rJ J .fZ> > 

·swi1.'1fatli§J't~r. R~ Aranka 
jegyző 

Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssei 
2020. novemberlP.·napján. 

()17 •ttS! 7' ll. ~cK R~, 
Sz"O'Ji.bathy~. Kézi Aranka 

jegyző 
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l. mellékiet a 18/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

I. övezet: 

Az 587 hrsz-ú árok, 586/5 hrsz-ú ingatlan délnyugati oldalának határvonala, az 585/5 hrsz-ú út 
déli oldalának határvonalától az Országútig terjedő szakasza, az Országút déli oldalának 
határvonala, az 585/10 hrsz-ú közterülettől kezdődően 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 déli oldala, a Solt köz keleti oldala, az Országút déli oldala, a 796 hrsz-ú ingatlan 
Solt köz felöli sarkától a Meszleny út kezdetéig, a Meszleny út déli oldalának a Halász utca 
sarkától a közigazgatási határig terjedő szakasza, a Kápolnásnyéki Rózsa Ferenc u., Ibolya tL, 

az 1367/3 hrsz-ú út északnyugati oldala, az 1368 hrsz-ú közterület keleti oldala, a 1167. hrsz
ig, az 1167 hesz-ú és az 1168 hrsz-ú közterület délkeleti oldala, az 1165 hrsz-ú ingatlan délkeleti 
oldala, a 4510/31 hrsz-ú ingatlan északi oldalának a 4510/16 hrsz-ú útig húzódó határvonala, a 
4510/16 hrsz-ú út északi oldala, az 1114/27 hrsz-ú út északnyugati határvonala, a 4510/22 hrsz
ú út északnyugati határvonala, a 4510/23 hrsz-ú ingatlan északi oldalának határvonala, a 
4510/!R.hrsz-ú ingatlan északi oldalának határvonala, az 104.5 hrsz-ú árok déli határvonala, az 
l 043 ·hrsz és l 042 hrsz déli határvonala, az l 040/3 hrsz-ú ingatlan nyugati határvonala, a a 
973/2 hrsz-ú Kemping u. északi oldala, a Kemping ll. nyugati határvonala, a 973/l hrsz-ú út 
nyugati határvonala, a 99717 hrsz-ú ingatlan északi oldalának határvonala, a 965 hrsz-ú ingatlan 
északi oldalának határvonala, az 58 811 hrsz-ú út északi oldalának határvonala, az 587 hrsz-ú 
árok által körül határolt terület. 

A Kertész u. északnyugati oldala, a Szabolcsi u. északkeleti oldala, a 4103/10 hrsz-ú közút, 
valarnint a közigazgatási határ által körül határolt terület. 

A Halastófolyás út mindkét oldala, Sukorói út északi oldala, M-7 autópálya, a Nadapi út és a 
külterület között balakitott lakópark a külterületi határvonalig, a Nadapi út, valarnint a 
közigazgatási határ által körül határolt terület. 

A Béke u. 4470/2 hrsz-ú közterület délnyugati oldala, a Cserje utca délkeleti oldala, valarnint a 
közigazgatás határa által körül határolt terület. 

l. övezetben tóparti besorolás: 

Az 599. hrsz, 600/2 hrsz,_601 hrsz, 949/1 hrsz, 949/2 hrsz, 950 hrsz, 953 hrsz, 955 hrsz, 956/2 
hrsz, 957/2 hrsz, 960 hrsz, 961 hrsz, 962 hrsz, 963 hrsz, 96 711 hrsz, 967/2 hrsz, 968 hrsz, 969 
hrsz, 970/1 hrsz, 970/2 hrsz, 972 hrsz, 974 hrsz, 975 hrsz, 976 hrsz, 977 hrsz, 1040/3 hrsz, 1041 
hrsz, 1042 hrsz, 1043 hrsz, 1046 hrsz, 1106 hrsz, 1111 hrsz, 1114/26 hrsz, 1114/25 hrsz, 
1114/24 hrsz, 1114/23 hrsz, 1114/22 hrsz, 1114/20 hrsz, 1114/19 hrsz, 1114118 hrsz, 1114/17 
hrsz, 1114/6 hrsz, 1114/7 hrsz, 1115 hrsz, 1121 hrsz, 1122 hrsz, 1123/1 hrsz, 1123/2 hrsz, 1124 
hrsz, 1140/1 hrsz, 1140/2 hrsz, 1140/3 hrsz, 1141 h:rsz, 1142 hrsz, 1143 hrsz, 1144 hrsz, 1139 
hrsz, 1146 hrsz, 114 7 hrsz, 1150 hrsz, 1151 hrsz, 1152 hrsz, 1153 hrsz, 1154 hrsz, 1155 hrsz, 
1156 hrsz, 1157 hrsz, 1158 hrsz, 1159 hrsz, 1160 hrsz, 1161 hrsz, 1162 hrsz, 1163 hrsz, 1164 
hrsz, 1165 hrsz, 1317/1 hrsz, 1318 hrsz, 1319hrsz, 133111 hrsz, 1331/2hrsz, 1351 hrsz, 1353/1 
hrsz, !356/l hrsz 1356/2 hrsz, 135711 hrsz, 1358/2 hrsz, 1359/2 hrsz, 1360/2 hrsz, 1362 hrsz, 
1363 hrsz, 1365/5 hrsz, 4469 hrsz, a 4466 hrsz, a 4465 hrsz, a 4462 hrsz, a 4461 hrsz, a 445 8 
hrsz, a 445 7 hrsz, a 445 4 hrsz, a 445 3 hrsz, a 445! hrsz, a 445 0 hrsz, a 444 7 hrsz, a 444 6 hrsz, 
a 4443., a 4442 hrsz, a 443 9 hrsz, a 443 8 hrsz, a 443 5 hrsz, a 4434 hrsz, a 443 3 hrsz, a 443 0 



hrsz, a 4429!Tisz, a 4426 hrsz, a 442 5 b·sz. a 4422 hrsz, a 442! hrsz, a 4418 hrsz, a 4417 hrsz, 
a 44151Tisz, a 4414 hrsz, a 4387 hrsz, a 4388 hrsz, a 4389 hrsz, a 4390 hrsz, a 4391 hrsz, a 
4 392 hrsz, a 4 393 hrsz, a 4 394 hrsz, a 4 395 hrsz, a 4 396 hrsz, a 4 397 hrsz, a 4 398 hrsz, a 4 399 
hrsz, a 4400 hrsz, a 4401 hrsz, a 4402 hrsz, a 440 3 hrsz, a 4404 hrsz, a 440 5 hrsz, a 4406 hrsz, 
a 4407 hrsz, a 440 8 hrsz, a 4409 hrsz, a 4363/2 hrsz, a 4363/3 hrsz, a 4363/5 hrsz-ú ingatlanok. 

II. övezet: 

Az Országút 585/l O hrsz-ú közterületnél kezdődő és 622 hrsz-ú ingatlannak a Fő utca felőli 
sarkáig terjedő szakasza, a Fő u. 622 hrsz-ú ingatlan Országút felöli sarkától a So !t közig terjedő 
szakaszának északi oldala, a Solt köz nyugati oldala, az Országút északi oldala, a 796 hrsz-ú 
ingatlan Solt köz felőli sarkától a Meszleny út kezdetéig, a Meszleny út északi oldala a 
közigazgatási határig, Kápolnásnyék közigazgatási határa, a településrész északi külterülettel 
közös határvonala, M7 autópálya által közbezárt terület. 

A vasút vonala a Szabolcsi út vonaláig, a Szabolcsi út délnyugati oldala a Kertész utcáig, a 
· Kertész utca délkeleti oldala a közigazgatás határáig, .a Kápolnásnyék felöli közigazgatási 

határáig, a településrész délkeleti leülterülettel közös határvonala és Gárdony közigazgatási 
határvonalával körbe zárt terület. 

A Sukorói u. és az M-7 autópálya közölti terület a közigazgatási határig. 

Ill. övezet: 

Minden Velence Város illetékességi területébe tartozó leülterül et. 

ICiemelt övezet: 

Sukoró közigazgatási határától, az alább felsorolt helyrajzi szárnú ingatlanok által 
585/5hrsz-ú út az 586/5 hrsz-ú ingatlan nyugati oldalának határáig, 
586/5 hrsz-ú ingatlan délnyugati oldalána!( határvonala, 
5 87 hrsz-ú árok, 
588/l hrsz-ú út északi oldalának határvonala, 
965 hrsz-ú út északi oldalának határvonala, 
997/7 hrsz-ú út északi oldalának határvonala, 
973/1 hrsz-ú út déli oldala, 
973/2 hrsz-ú Kemping utca déli oldala, 
l 040/2 hrsz-ú út az l 045 hrsz-ú árokig, 
l 045 hrsz-ú árok déli oldala, 
4510/18 hrsz-ú terület északi oldala, 
4510/23 hrsz-ú terület északi oldala, 
4510/22 hrsz-ú út déli oldala, 
1114/27 hrsz-ú út, 
4510/16 hrsz-ú út, 
4510/31 hrsz-ú ingatlan északi határvonala, 
1367/28 hrsz-ú közterület északnyugati oldalának határvonala a 1368 hrsz-ú közterületig, 
1368 hrsz-ú közterület délnyugati határvonala, 



!3 67/3 hrsz-ú útnak a Tópart út becsatlakozásától a közigazgatási terület határáig. 
1371/3, 1371/9, 1371/8, 1371/5 hrsz észairnyugati határvonala, 
1371/7 hrsz-ú út délnyugati oldala, 
!3 71/6 hrsz-ú ingatlan keleti oldalának határvonala, 
!3 72 hrsz-ú Bágy om patak keleti határvonala, 
1381/4 hrsz-ú ingatlan keleti, északkeleti oldalának határvonala, 
1381/5 hrsz-ú ingatlan északi oldalának határvonala, 
13 81/6 hrsz-ú ingatlan északi oldalának határvonala, 
!381/7 hrsz-ú ingatlan északi oldalának határvonala, 
1381/9 hrsz-ú ingatlan északi oldalának határvonala, 
1381/12 hrsz hrsz-ú ingatlan északi oldalának határvonala, 
a vasúti pálya északi oldala, 
a 4 312 hrsz-ú vasútállomás északkeleti határvonala a Béke utcáig, 
a 4471/1 hrsz"Ú ingatlan délkeleti oldalának határvonala, 
a 4470/2 hrsz délkeleti oldalának határvonala, 
a 44 70/2 hrsz délnyugati oldalának határvonala a Cselje utcáig, 
a Cserje utca észairnyugati határvonala a közigazgatási határig, Gárdony közigazgatási határa 
és a Veknc.eictó partvonala által körbezárt terület. 

Kiemeit övezetben tóparti besorolás: 

Az 585/26 hrsz, az 585/24 hrsz, az 585/45 hrsz, az 585/44 hrsz, az 585/43 hrsz, az 585/42 hrsz, 
az 585/8 hrsz, az 585/15 hrsz, az 585/41 hrsz, az 585/40 hrsz, az 585/14 hrsz, az 586/4 hrsz, az 
587 hrsz-ú árok nyugati oldala, az 588/l hrsz-ú út északi oldala, a 965 hrsz-ú út északi oldala, 
a 997/7 hrsz-ú közterület északi oldala, a 973/1 hrsz-ú út déli oldala, a 997/2 hrsz-ú camping 
keleti oldaláig, a 997/28 hrsz, a 997/29 hrsz, 997/30 hrsz, a 997/31 hrsz, 997/32 hrsz, a 997/33 
hrsz, 997/34 hrsz, a 997/35 hrsz, 997/37 hrsz, a 997/43 hrsz, 997/44 hrsz, a 997/56 hrsz, 997/57 
hrsz, a 997/5 hrsz nyugati határvonala, a 973/2 hrsz-ú Kemping utca déli oldala, a l 040/3 hrsz 
nyugati oldala, a l 042 hrsz nyugati és déli határvonala, a l 043 hrsz déli határvonala, a l 045 
hrsz-ú árok déli határvonaláig, a 4510/18 hrsz-ú közterület északi határvonala, a 4510/23 hrsz
ú ingatlan északi határvonala, a 4510/22 hrsz-ú út észairnyugati határvonala, a 1114/27 hrsz-ú 
út észairnyugati határvonala, a 4510/16 hrsz-ú út északi oldala, a 4510/16 hrsz-ú út északi 
határvonala, a 4510/31 hrsz-ú ingatlan északi határvonala, a 1367/28 hrsz-ú közterület 
északkeleti és keleti határvonala, a 1367/29 hrsz-ú közterület keleti határvonala, a 1367/3 hrsz
ú út nyugati határvonala, a 4486 hrsz-ú ingatlan északnyugati határvonala, a 4474 hrsz-ú út 
észalmyugati határvonala a 4 312 hrsz-ú vasútállomás északkeleti határvonala a Béke utcáig, a 
44 70/2 hrsz-ú Béke u. délnyugati határvonala, a Cserje u. északnyugati határvonala, Gárdony 
közigazgatási határa és a Velencei-tó partvonala által határolt terület. 

A 1367/3 hrsz-ú út, 1371/4 hrsz-ú ingatlan északkeleti oldala, a 1372 hrsz-ú ingatlan 
határvonala, a !380/5 hrsz-ú ingatlan északkeleti határvonala, a !378/7 hrsz-ú út észairnyugati 
határvonala és a !367 /3 hrsz-ú ingatlan által körbezárt terület. 

c-: 
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2. mellék!et a 18/2020. (XI30.) önkormánvzati renddeth~z 

NYILATKOZAT 
építményadó kedvezmény igényléséhez 

Adózó neve: .................................................................................................. . 

Születési helye, ideje: ....................................................................................... . 
Anyja neve: .................................................... adóazonosító jele: ......................... . 
Telefonszáma: .............................................................................................. . 
A 2 481 Velence, ............................................................................................ . 

szám alatti lakos (az adó alanya) nyilatkozom, hogy életvitelszemen a 2481 Velence, 
....................................................... szám alatti, .......... helyrajzi szám ú ingatlanban 
életvitelszerüen élő, lakcímkártya szerinti lakóhellyel rendelkező személyek száma: ...... fő. 
Nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan nem szolgál vállalkozás székhelyéül, telephelyéül. 

Ai adóalany a tulajdonosra a haszonélvezőre és a közeli hozzátartozékra kérhet adókedvezrnényt, amennyiben a fenti 
feltételelmek megfelelnek. 
(A közeli hozzátartoz6'bTofgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tö:rv·ény 8:1. §(l) l. ·püh~(a·-alapján: a házastárs. az 
egyeneságbeli rokon. az- Orökbefogadott, a mostoha· és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mOStóha- és a nevelőszülő és a 
testvér. Az. egyeneságbeli rokon: a szülő, a nagyszülő. a dédszülö, a gyennek. az unoka, és a dédunoka.) 

Név: hozzátartozói minőség: Bejelentkezési idő: 
l ............................................................................................................... . 
2 ............................................................................................................... . 

3 ............................................................................................................... . 
4 ............................................................................................................... . 
5.··············································································································· 

6.··············································································································· 

? ............................................................................................................... . 
8 ............................................................................................................... . 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 24/20l6.(X1.28.) önkmmányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 2018. január l. napjáról hatályos módosítása szerint a 8.§ (l) bekezdése alapján az adókedvezmény 
15m2/fő/év a lakás és a hétvég l ház tekintetében. 

A Rendelet 9. §(l) bekezdése alapján az adókedvezmény igénylésére vonatkozó adatbejelentés a változást követő év Január 
15. napjáig nyújiliató be az adóhalóságnak. 
A Rendelet 9 § (2) bekezdése alapján az {l) bekezdéseben meghatározott kedvezmény határidőn túli igénylése esetén az 
adókedvezményt a következő évtőllehet igényelni. 

Velence, ...................................................... . 
Adózó aláirása 

Igazolom, hogy a fent felsorolt személyek lakóhelye és bejelentkezésének időpontja a 
valóságna!( megfelel. 

Velence, ............................................ . 

Velencei Polgármesteri Hivatal 
2 481 Velence, T ó part u. 26. 
Telefon: 22/589-413 

lakcímnyilvántartó aláírása 

___ pgy\Pcté~és hc:ly":_ ------··-····-----···-···· ·················-·····-··-··-····· 
Ügyfélfogadás: Hétfő 8:00- 12:00 

Szerda 8:00- 16:00 
Péntek 8:00- 12:00 




