
Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (XI.24.) 

önkormányzati rendelete 

a telekadóról (egységes szerkezetben) 

 

Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

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

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya Buzsák község Önkormányzat illetékességi területére terjed ki. 

 

Adókötelezettség 

2.§ 

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek. 

 

Az adó alanya 

3.§ 

Az adó alanya (Htv.3.§) az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a telek 

tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 

adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog 

terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (a tulajdonos, a vagyonértékű jog 

jogosítottja, a továbbiakban együtt: tulajdonos). 

 

Az adómentesség és adókedvezmény 

4.§ 

 (1)Mentes az adó alól: 

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész, 

b) 1a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek, 

c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a, 

d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági 

előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany 
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adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású 

termék értékesítéséből származik, 

e) 23 

 (2) Adókedvezmények: 

A megállapított adó mértékéből 25 %. kedvezményre jogosult az a magánszemély tulajdonos, 

akinek a tulajdonában lévő telek teljes közművesítettségéből (villamos áram, víz, szennyvíz) 

legalább kettő közmű elkészült, és a végpont kiépítése megtörtént. 

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

5.§ 

(1) Az adókötelezettség: 

a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az 

ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy 

tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján, 

b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az 

ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év 

első napján, 

c) erdőnek minősülő telek esetében 

   ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő 

átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban 

erdőként nem tartják nyilván vagy 

    cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott 

         földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első 

         napján, 

d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-

nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján, 

 

e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő 

félév első napján keletkezik. 

(2) Az adókötelezettség: 

a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi 

telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges 

mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján, 

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a 

    ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek 

         művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének, 

    bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése 

         megkezdése évének utolsó napján, 

c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-

nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján, 
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d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a 

földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy 

az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján, 

 

e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.  

 

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett - változást a 

következő év első napjától kell figyelembe venni. 

 

Az adó alapja 

6.§ 

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. 

 

Az adó mértéke 

7.§ 

 Az adó évi mértéke: 

 

     a.) 1.500 m²-ig                                      60 Ft/m², 

     b.) 1.501 m² feletti résztől 5.000 m²-ig   30 Ft/m², 

     c.) 5.001 m² feletti rész     15 Ft/m². 
 

 

Az adóbevallása és megfizetése 

8.§ 

(1/) Az adóalanynak az adóbevallást az adókötelezettséget érintő változás bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül kell benyújtani az adóhatósághoz. 

(2) A telekadót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, 

illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie. 

(3) A telekadóztatással kapcsolatos eljárás során a fogalmakat a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 52. §-ának megfelelően kell alkalmazni. 

 

Záró rendelkezések 

9.§ 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adóról szóló – többször módosított – 

1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCII. 

törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

(3) Ezzel egyidejűleg a telekadó szóló 17/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályát 

veszti. 

 

 

 



Értelmező rendelkezések 

10.§ 

(1)4 

(2) mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az az ingatlan, 

- amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés 

alól kivett területként szerepel, és 

- amelynek a teljes területét - a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a 

földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy 

(pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével 

- az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési 

ágnak megfelelően műveli, és 

- amelyre nézve az előző bekezdés szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint 

illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és 

szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott 

helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és 

- amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre 

és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az 

adóalany - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

szóló törvény szerinti - jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 

1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése 

alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke 

szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett 

mezőgazdasági területként jelöli meg” 

Buzsák, 2015. november 13. 

 

 

Kara Lajos                                                          Mezriczky Tünde 

                  polgármester                                                                 jegyző 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. november 24-én a Buzsáki Közös Önkormányzati 

Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztéssel megtörtént.  

 

 

Mezriczky Tünde 

 jegyző  
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