
Tisztelt Peresztegiek! Tisztelt Vállalkozók! 

 

Településünk az elmúlt években is tovább fejlődött. Utakat, járdákat építettünk, újítottunk 

fel, parkokkal és játszóterekkel tettük otthonosabbá környezetünket. Ezek maradandó érté-

kek. 

Célunk, hogy további közterületek újuljanak meg. Vannak még felújításra szoruló járdaszaka-

szaink, útjaink, utcáink, épületeink.   

Távlati céljaink között vannak olyanok is, melyek meghaladják jelenlegi költségvetésünk által 

biztosított forrásokat. Ilyen cél - a teljesség igénye nélkül csak párat említek - a Pereszteg- 

Szécseny közti gyalogút, az orvosi rendelő felújítása, telek kialakítás, óvoda korszerűsítése, 

bölcsődei férőhely kialakítása. Ezek megvalósításához pályázati források elnyerésében is bí-

zunk. A megnyert pályázatok önrészeinek biztosítása a kivitelezés megvalósítása is jelentő-

sen megterheli költségvetésünket. 

Bár filléres gondjaink nincsenek, a további fejlődéshez, többletforrásra van szüksége telepü-

lésünknek, ezért képviselőtestületünk 2016. november 03-i ülésén módosította a helyi adó-

kat. 

Az adók emelésekor, kivetésekor arra törekedtünk, hogy ne jelentsen vállalhatatlan terhet 

sem a lakosságnak, sem a vállalkozói rétegnek, ugyanakkor költségvetésünknek érezhető 

könnyebbséget nyújtson.  A várható adótöbbletből első évben mintegy 14 millió Ft költség-

vetési többletre számíthatunk. 

A jelenleg kivetett adók - az iparűzési, a gépjármű, a kommunális adó - mellett két vagyoni 

típusú adónem bevezetéséről döntöttünk. A telekadó és a 2018-tól bevezetésre kerülő épít-

ményadó egyike sem a lakosságot terheli, emellett szándékaink szerint segíti az eddigi adó-

elkerülők közteherviselésbe vonását. A telekadó a külterületi, nem mezőgazdasági hasznosí-

tású ingatlanok tulajdonosait vonja be az adózók körébe, az építményadó a vállalkozás céljá-

ra bejelentett építmények után jelent fizetési kötelezettséget.  

A kommunális adó évi 6 000 Ft-os összege még egyedülállóként is vállalható teher. 

Az iparűzési adó eddigi alacsony szinten tartásával kettős célunk volt. Egyrészt további vállal-

kozások letelepedésére számítottunk. Ez a cél nem valósult meg. Az alacsony iparűzési adó 

önmagában nem jelent vonzó befektetési környezetet. Másik célunk a helyi vállalkozók ter-

heinek mérséklése, elérte célját. Legnagyobb adófizető vállalkozásaink jól prosperálnak, fej-

lődnek, fejlesztenek. Az 1,8 %-ra emelt adómérték a környező településekhez viszonyítva is 

mértéktartó. 

A gépjármű adó kivetésének feltételeit kormányrendelet szabályozza. 



Az alábbi táblázat összefoglalva tartalmazza a rendeletben alkalmazott változásokat: 

adónem jelenlegi  

mérték 

módosított 

mérték 

kivethető max. 

mérték 

becsült adó-

többlet 

kommunális adó 3600 Ft 6 000 Ft 28 000 Ft 1 000 000 Ft 

iparűzési adó 1,4 % 1.8 % 2.0 % 10 000 000 Ft 

telekadó - 2 ha-ig 1 Ft/m2 

felette 

10Ft/m2 

336 Ft/m2 3 500 000 Ft 

építményadó 

2018-tól 

- 200 Ft/2 1856 Ft/m2 4 000 000 Ft 

  

Tisztelt Peresztegiek! Tisztelt Vállalkozók! 

Képviselőtestületünk nehéz döntést hozott. Nem szívesen növeljük senki terheit, de telepü-

lésünk további fejlődése érdekében módosítanunk kellett régóta változatlan adóink mérté-

kein. A fenti táblázat maximálisan kivethető adó oszlopára pillantva is látszik, hogy mérték-

tartásra törekedtünk. 

A várható többletbevétel némi könnyebbséget jelent költségvetésünknek, továbbra is sze-

rény fejlődés lehetőséget ad településünknek, s arra ösztönöz bennünket, hogy takarékos 

gazdálkodás mellett értékteremtő, maradandó értékű, tartós beruházásokkal növeljük tele-

pülésünk komfortját. 

Kérem Önöket, a kivetett adókat ne teherként, hanem mint a zavartalan működéshez, a to-

vábbi fejlődéshez való hozzájárulásként fogadják el. 

 

Tisztelettel: 
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Pereszteg, 2016. 11. 30. 

 


