
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzatának  
6/1996.(V.15.) sz. rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

 
módosításokkal egységes szerkezetben 

 
 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésben, valamint az 5.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján Izsófalva község Önkormányzata határozatlan időre bevezeti a 
magánszemélyek kommunális adóját és az adóztatásra vonatkozó szabályokat e rendeletben 
határozza meg. 
 

Általános rendelkezések 
 

 
1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területére terjed ki. 
 
A magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeget az önkormányzat infrastruktúra 
fejlesztése, valamint környezetvédelemi köztisztasági feladatok ellátására fordítja. 
A magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg felhasználásáról az önkormányzat 
évente a költségvetési beszámoló részeként tájékoztatja a község lakosságát. 
 
 

Az adókötelezettség 
 

2. § (1) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt: 
a) Az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás- és nem lakás céljára szolgáló 

épület (továbbiakban együtt: építmény),  
b) Az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet 

(továbbiakban: telek) tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű 
jog jogosultja, 

c) Az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló 
lakás bérleti jogával rendelkezik. 

 
 

Az adó alanya 
 

3. § Az adó alanya az a magánszemély, aki: 
(1) a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa, 
(2) aki a településen nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával 

rendelkezik. 
(3) több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, 
(4) ha az építmény, vagy telek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni jog terheli, a 

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

 
 



Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

4.§ (1) Adókötelezettség kezetkezik: 
a) Építmény tulajdon esetén a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély 

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

b) Telek esetében a földrészlet belterületté minősítését, illetve az építési tilalom 
feloldását követő év első napján. 

c) Lakásbérleti jog esetén a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján. 
(2) Az adókötelezettség megszűnik: 

a) Építménytulajdon esetében az építmény megszűnése évének utolsó napján. 
b) Telek esetében a földrészlet külterületté minősítése, illetve beépítése esetén a 

beépítés évének utolsó napján. 
c) Lakásbérleti jog esetében a lakásbérleti jogviszony megszűnése évének utolsó 

napján. 
(3) Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre 

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

félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 
(5) Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. 
 
 

Az adó mértéke 
 

5. §1 Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyként 5.000.-Ft/adóév. 
 
5/A. § 2 

 
Az adó mérséklése, elengedése 

 
6.§ (1) A jegyző a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást – a 
magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást 
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli 
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

(2) A jegyző a magánszemély kérelmére az őt terhelő adó megfizetésére részletfizetést 
vagy fizetési halasztást engedélyez, amennyiben a fizetési nehézség átmeneti jellegű, s nem a 
kérelmezőnek felróható okból állt elő. 

 
 

Az adó bevallása, megfizetése 
 

7.§ (1) Az adó megállapítása és kivetése hivatalból az adóhatóság eljárása alapján történik. 
(2)  Az adózónak a magánszemélyek kommunális adóját két egyenlő részletben az adóév 

március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. 
 

8. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadóak. 
                                                
1 Az adó mértékét a 14/2013. (XI. 29.) Ök. rendelet módosította, hatályos 2014. január 1-től 
2 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 29.) Ök. rendelet, hatálytalan 2014. január 1-től 



 
 

Záró rendelkezések 
 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1997. január 1-től kell 
alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik. 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Mészáros Miklós s.k. Bibliák István s.k. 
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