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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

17/2004. (V. 1.)  
RENDELETE  

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL 
(Egységes szerkezetben) 

 
Gyöngyöstarján Képviselő-testülete a közigazgatási területén lakossága igényeinek 
kielégítésére, az infrastruktúra fejlesztésére, a környezetvédelmi feladatok ellátására, a 
belvízelvezetés, a szilárd burkolatú utak, és járdák építésére, karbantartására, a közvilágítás 
fenntartására, fejlesztésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.) l. 
§-ának (1) bekezdésében és a 6. §-ában foglalt felhatalmazása, valamint az 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdése alapján helyi adóként magánszemélyek kommunális adóját vezeti 
be. 
 

A rendelet hatálya    
 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöstarján község közigazgatási területére. 
 

Adókötelezettség 
 

2. § 
Kommunális adókötelezettség terheli az 5. §-ban meghatározott magánszemélyt,  

a) aki az önkormányzat illetékességi területén épület, épületrész tulajdonosa;   
b) aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában 

álló lakásbérleti jogával rendelkezik;  
c) önálló helyrajzi szám alatt bejegyzett műhely, üzlet (ideértve az Önkormányzat 

tulajdonát képező ingatlanon létesített magántulajdonban lévő üzlet, műhely is); 
d) építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi építési teleknek minősülő 

földrészlet; 
e) nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti joga; 
f) egy ingatlanon lévő építmények után kizárólag csak egy fizetési kötelezettség áll 

fenn; 
g) a külterületen lévő üdülő és nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti 

joga. 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

3. § 
Az adókötelezettség a 2. §-ban foglalt adótárgyak után: 
 
(1) Adókötelezettség az építményeknél a használatbavételi engedély, illetőleg fennmaradási 

engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy 
anélkül használatba vett építmény esetén adókötelezettség a tényleges használatbavételt 
követő év első napján keletkezik.  

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napján kell figyelembe venni. 
(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az 

építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó 
adókötelezettség megszűnik. 

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 
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(5) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év 
első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. 

(6) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második 
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 

 
Adókötelezettség megszűnése 

 
4. § 

(1) Építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján. 
(2) Lakásépítési jog esetén a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. 

 
Az adó alanya   

 
5. § 

(1) 7 E rendelet alkalmazásában adóalany az a magánszemély, 
a) aki a naptári év (továbbiakban: év) építmény vagy földrészlet tulajdonosa  
b) aki az év első napján nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs, üzlet, műhely, 

raktár) tulajdonosa,  
c) lakásbérleti jogviszony esetében a bérlő. 

(2) – (4) 7 
(5) Ha az építmény az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a 

tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása 
(nyilatkozata) szerinti személy – megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja 
– ( a továbbiakban együtt: tulajdonos) az adó alanya. 

(6) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
(7) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a (5)(6) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 
(8) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs 

által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt 
magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak 
egyenlő arányban adóalanyok.      

 

Adómentesség 
 

6. § 
(1) Mentes az adó alól: a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató 

szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő 
nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott 
vállalkozási tevékenységből származó jövedelme (nyereség) után társasági adófizetési 
kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi 
költségvetésben befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az 
adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 

(2) Akik a költségvetési évben betöltik a 70. életévüket és egyedül élnek 50 %-os, akik 70. 
életévüket betöltik, de nem egyedül, illetve családjukkal élnek 25 %-os, a nagy családosok 
pedig (akik 3 vagy több 18 éven aluli gyermeket nevelnek), 50%-os kedvezményben 
részesülnek. 

 (3) 3 A Hóvirág utca építésére vonatkozó útépítési hozzájárulásról szóló 7/2006. (IV. 25.) 
rendeletben meghatározott érintett ingatlan tulajdonosa mentesül az útépítési hozzájárulás 
befizetését követő öt adóévben történő adóbefizetés alól. 

(4) 2 Az adómentesség azt az érintett ingatlan tulajdonost illeti meg, aki a (3) bekezdésben 
meghatározott útépítési hozzájárulást befizette. 
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(5) 2 Közös tulajdon esetén a külön nyilatkozatban meghatározott adófizetésre kötelezett 
személyt illeti meg az adómentesség. 

(6) 2 Az érintett ingatlan tulajdonjogában történt változás esetén is az útépítési hozzájárulást 
befizető veheti igénybe az adómentességet. 

 
Adómentesség, -kedvezmény 7 

 
6/A. § 7 

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a jegyző a magánszemély 
adózó kérelmére a kommunális adótartozást, valamint a bírság-, vagy pótléktartozását 
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli 
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

(2) Megélhetést veszélyeztető élethelyzetnek minősül, ha     
a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át,  
b) egyedül álló kérelmező esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 150 %-át.  
 

6/B.§ 7 
A jegyző a magánszemély adózó kérelmére a kommunális adótartozására, valamint a bírság 
vagy pótléktartozására részletfizetést engedélyezhet, ha  

 a)  a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, 

  b)  egyedülálló kérelmező esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
250%-át,  

  c)  a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel 
biztosítékául szolgáló jelzálogjog áll fenn. 

 
6/C. § 7 

(1)  Ha a magánszemély adózó ingatlan tulajdonjogának kivételével vagyoni joggal 
rendelkezik, vagy jármű tulajdonjogával vagy üzemben tartási jogával rendelkezik, 
amelynek külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a hússzorosát meghaladja, részére mérséklés, mentesség, 
részletfizetés nem engedélyezhető.  

(2)  Figyelmen kívül kell hagyni azt a vagyoni értékű jogot, amely az általa lakott ingatlanon 
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárművet. 

(3)  A műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség részletes szabályit a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 13/A §-a szabályozza. 

 
Az adó mértéke 

 
7. § 6 

Az adó mértéke a 2. §-ban foglalt adótárgyanként évente 10 000 Ft. 
 

Záró rendelkezések 
 

8. § 
(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 

20/2003. (XII.23.) rendelete hatályát veszti.   
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(4) Az e rendeletben nem szabályozott minden más esetben a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
Gyöngyöstarján, 2004. május 25. 
 
 
 

Szamosvölgyi Péter sk. Papp Zoltán sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Záradék: 

 

1. A 17/2004. (V. 1.) számú rendelet kihirdetve: 2004. május 1. 

2. A 8/2006. (IV. 14.) számú rendelet kihirdetve: 2006. április 14-én, hatályba lép a 

kihirdetés napján. 

3. A 18/2006. (XI. 10.) számú rendelet kihirdetve: 2006. november 10-én, hatályba lép a 

kihirdetés napján. 

4. A 23/2006. (XII. 8.) számú rendelet kihirdetve: 2006. december 8-án, hatályba lép 

2007. január 1-jén. 

5. A 15/2008. (XI. 28.) számú rendelet kihirdetve: 2008. november 28-án, hatályba lép 

2009. január 1-jén. 

6. A 17/2010. (XII. 10.) számú rendelet kihirdetve: 2010. december 10-én, hatályba lép 

2011. január 1-jén. 
7. A 7/2011. (III. 25.) számú rendelet kihirdetve: 2011. március 25-én, a kihirdetés 

napján lép hatályba, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

  

 

Gyöngyöstarján, 2011. március 25. 
 

 
 

 Dr. Jakab Csaba 

jegyző 
  


