
Úri Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a helyi kommunális adóról szóló 
11/2004. (XI.24.) számú rendelettel módosított 

5/1999. (IV.30.) sz. rendelete egységes szerkezetben. 
  
Úri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. 
törvény 1 §. (1) bekezdésben a 6 §-ban és a 43 §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. fejezet 
Adómegállapítási jog, adókötelezettség 

 
1. §. 

Az önkormányzat illetékességi területén kommunális adót vezet be. 
 

2. §. 
(1) A rendelet alkalmazásában adóalany: 

a.) A magánszemély 
b.) Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
c.) Magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 

(2) Adómentes az (1) bek. b-c pontjában felsorolt adóalanyok közül: 
- társadalmi szervezet 
- egyház 
- alapítvány 
- közszolgáltató szervezet 
- köztestület 
- közhasznú társaság 
- önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
- magánnyugdíjpénztár 
- költségvetési szerv 
abban az évben, melyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből 
származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - 
költségvetési szerv esetén - eredménye után Központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége 
nem keletkezett. 
E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és  
szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem 
biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó. 

 
3. § 

 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem 
lakás céljára szolgáló építmény, épületrész tulajdonjoga, az építményhez kapcsolódó vagyoni 
értékű jog. 
(2) Az adó alkalmazásában az épülethez tartozik az épület rendeltetésszerű használatához 
szükséges 400 m2 földrészlet. 
(3) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet 
(továbbiakban: telek) 



(4) Adókötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi 
területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogviszonnyal rendelkezik. 
 

II. fejezet 
Magánszemélyek kommunális adója 

4. §. 
(1) Az adó alanya az aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény, telek 
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az 
annak gyakorlására jogosult az adóalanya. (tulajdonos, vagyoni értékű jog jogosultja 
továbbiakban: tulajdonos) 
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 
(3) Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú 
helyiségek után az adóalanya az említett közösség. 
(4) Az adó alanya a 3. §. (4) bek. foglalt lakás bérlője. 
 

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése 
5. §. 

(1) Építmény esetén: 
a.) Az adókötelezettség a használatvételi engedély kiadását követő év első napján, az engedély 

nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség tényleges a 
tényleges használatbavételt követő év első napjától keletkezik. 
b) Megszűnik az adókötelezettség az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az 
építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó 
adókötelezettség megszűnik. 
c.) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 
(2) Telek esetén: 

a.) Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom 
feloldását követő év első napján keletkezik. 
b.) Megszűnik az adókötelezettség a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetve - 
beépítés esetén - beépítés évének utolsó napján. 
c.) Építési tilalomnak az év első felében történő kihirdetése esetén az adókötelezettség a félév 
utolsó napján szűnik meg. 
(3) Lakásbérleti jog esetén: 
a.) Az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik, 
és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. 
b.) A lakásbérleti jogviszonynak az év első félévében történő megszűnése esetén a második 
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 
 

Az adó mértéke 
 

6.§ 
x1 Az adó évi mértéke a 3. §. (1) és (4) bekezdésben meghatározott 
adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként  3.600.-Ft/év (telek) 
3.§ (3) bekezdésben meghatározott adótárgyanként (telek) 1.800.-Ft/év 
 



Mentességek, kedvezmények 
7. §. 

 
(1) Állattartást szolgáló épület, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, 
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló, épületek, építmények, továbbá garázs, ha a fentiek a 
lakó épülethez tartozó telken vannak. 
(2) Építési tilalom alatt lévő telek a tilalom ideje alatt. 
(3) Az épületekhez, építményekhez nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó-jogszabályban 
vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület. 
 
x1 Módosította a 11/2004. (XI.24.) számú rendelet 2005.január 1-től. 
 

8. §. 
(1) A megállapított kommunális adó két részletben fizetendő:  
tárgy év március 15. és szeptember 15. 
(2) A kommunális adó hatálya alá tartozó adótárgyakról az adóalanyoknak első alkalommal 1999. 
augusztus 15-ig kell bevallást adni. 
(3) Az 1999. évben esedékes - 50 %-os - adófizetési kötelezettség késedelmi pótlékmentes 
fizetési határideje 1999. október 15. 
(4) A helyi adókkal kapcsolatos, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 
módosított 1990. évi XCI. tv., valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
x1 Módosította a 11/2004. (XI.24.) számú rendelet 2005.január 1-től. 
 
(5) A kommunális adó bevételét az önkormányzat környezetvédelmi feladatok ellátására, 
infrastruktúra fejlesztésére fordítja. 
 

III.. fejezet  
Záró rendelkezések 

9. §. 
 

(1) Ezen rendelet 1999. július 1 napján lép hatályba. 
 A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) A köztisztaság fenntartásáról szóló 1/1996.(1.29.) sz. rendelet módosításáról szóló 
8/1997(XII.01.) sz. rendelet 1999. július 1. napjával hatályát veszti. 
 
Úri, 1999. április 14. 
 
Árokszállási Istvánné      Csák Ágoston 

jegyző sk.      polgármester sk. 
 
Rendelet kihirdetve: 1999. IV.30.  Árokszállási Istvánné jegyző sk. 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. november 29-én.   
        Árokszállási Istvánné 
         jegyző 


