
Tápiószele Város1 Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2006. (XII. 05.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

- módosításokkal egységes szerkezetben –

Tápiószele Város2 Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.  törvény  16. §  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva,  a  helyi  adókról  szóló 
többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

Az adó tárgya

1. §. Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén lévő magánszemély 
         tulajdonában lévő

a) lakást  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  épületet,  épületrészt  (továbbiakban: 
építmény),

b)  önálló helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen belterületi földrészletet (telek),
c)   nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogát.

          

Az adó alanya

2. §. (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki naptári év első napján
              a) az építmény, telek tulajdonosa, a tulajdoni hányad arányában;
              b) amennyiben az adóköteles építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
                  vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult,
              c) az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás 
                  bérleti jogával rendelkezik.
     (2) A valamennyi (rész-) tulajdonos által írásban megkötött – és az adóhatósághoz 
           benyújtott – megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

3. §. (1) Az adókötelezettség keletkezése
                  a) építménytulajdon esetén:
                         – a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását követő év első 
                            napján,

1Módosította 29/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.
2Módosította 29/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.
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                         – az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén a 
                            tényleges használatbavételt követő év első napján;

b) telektulajdon esetén:
                        - a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását 
                          követő év első napján,
                        – a tulajdonszerzés időpontját követő év első napján.
                  c) vagyoni értékű jog megszerzése esetén:
                         – a jog megszerzését követő év első napján;
                  d) lakásbérleti jog esetén:
                         – a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján.
     (2) Az adókötelezettség megszűnik
                 a) az építmény megszűnése évének utolsó napján, az építménynek az év első felében 
                     való megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség 
                      megszűnik,
                 a) az építmény, telek elidegenítése esetén a tárgyév utolsó napján;
                 b) belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg – beépítés esetén – a 
                     beépítés évének utolsó napján;
                d) építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó 
                    napján.
                 c) lakásbérleti jogviszony megszűnése évének utolsó napján, a lakásbérleti 
                     jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén az adókötelezettség a
                     második félévre vonatkozóan szűnik meg.
     (3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

4. §. (1) Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről (változásáról) az azt 
              követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyújtani.

     (2) Az (1) bekezdésben előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig 
           nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem 
           következik be.
     (3) Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben, az adóév március 
           15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti meg adópótlék-mentesen.

Az adó mértéke

5. §. (1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 8.000,- Ft.
        (2) Eltérő az adó mértéke:

        - külterületi tanyás ingatlanok esetében, amelyek közművel nincsenek ellátva:
                      2.500,- Ft/év.
        (3) Többlakásos építménynél az adót lakásonként (üdülőegységenként) kell megfizetni. 

Adómentesség

6. §. (1)3 Mentes az adó alól:
             – a szükséglakás,
             - vállalkozási célra hasznosított építmény, építményrész, amely után építményadót 
                fizet az adóalany,

3 Módosította 7/2007. (III. 29.) rendelet 1. §-a, hatályos 2007. január 1-től.
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               - a rendelet 1. §. b) pontjában meghatározott adótárgyak közül azon önálló helyrajzi 
                  szám alatt nyilvántartott beépítetlen belterületi földrészlet, amely közútról vagy 
                  önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül 
                  nem megközelíthető meg,
                - a rendelet 1. §. b) pontjában meghatározott adótárgyak közül azon önálló helyrajzi 
                  szám alatt nyilvántartott beépítetlen belterületi földrészlet, amely(ek) a hatályos 
                  jogszabályok szerint nem beépíthető, kivéve azt az esetet, amikor az adóalanynak
                  több – egymással szomszédos - beépítetlen  belterületi földrészlet van a tulajdonában 
                  és ezek összevonással építési telekké alakíthatók, ez esetben az ingatlan egy 
                  adótárgyként adózik.

     (2) Saját használatában lévő adótárgy vonatkozásában mentes az adó megfizetése alól az 
           – írásbeli bejelentésére -
                a)4 a 65. életévét betöltött egyedül élő adóalany a következő adóév január 1-től 
                    kezdődően,
                b) a súlyos fogyatékossági támogatásban részesülő magánszemély, illetve az aki 
                     súlyos fogyatékossági támogatásban részesülővel él közös háztartásban, a súlyos 
                     fogyatékosság megállapítását követő adóév január 01-től kezdődően.
     (3) A mentességre vonatkozó kérelmet az adóbevallás beadásával egyidőben, vagy a 
           mentességre okot adó tény bekövetkezését követő 30 napon belül írásban kell
           benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, a kérelem alapjául szolgáló 
           bizonyítékokkal együtt. Mentesség – bejelentés elmulasztása esetén – visszamenőleg 
           nem érvényesíthető.

(4) A kedvezményt amennyiben a kérelmezőnek több kommunális adó alá eső ingatlana 
van, csak EGY lakóházas ingatlan (lakás) utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni.

(5)5 Mentes az adó alól a Tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban:  
Egyesület) tagja, amennyiben legalább hat hónapja tagja az egyesületnek és 

    készenléti feladatot lát el az Egyesület elnökének igazolása alapján .
         

Adókedvezmény

7. §. (1) Az egy évre megállapított kommunális adó 50 %-át kitevő adókedvezmény illeti meg                

              azt az adóalanyt, aki

a) egyedül  élő  nyugdíjas,  nyugdíjszerű  ellátásban  részesülő  és  jövedelme  nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,

b) regisztrált munkanélküli, és családjában a közös háztartásban élők jövedelmét 
                        figyelembe véve az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
                        legkisebb összegének 150 %-t.

(2) A kedvezmény  nem állapítható  meg,  ha  életvitele,  vagyoni  helyzete  a  szociális  alapú 
mentesítését nem indokolja.

(3) A kedvezmény  kérelem  alapján  történik,  amelyhez  a  kedvezmény  alapjául  szolgáló 
dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolás, stb.)

(4) A kedvezményt amennyiben a kérelmezőnek több kommunális adó alá eső ingatlana van, 
csak EGY lakóházas ingatlan (lakás) utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni.

4 Módosította 29/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. (1) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.
5 Módosította 21/2008. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2009. január 1-jétől.
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Az adó bevallása és megfizetése

8. §. (1)6 Az adóalany az adót évi két részleten fizetheti meg, pótlékmentesen.
(2) Az  építményadó  bevallására,  változás  bejelentésére,  az  adó  megfizetésének 

esedékességére az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

A méltányossági eljárás

9. §. (1) Az adóalany méltányossági kérelme alapján első fokon a jegyző jár el.
        (2) A jegyző a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adó-, bírság, vagy 
              pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és vele 
              együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
         (3) A jegyző az adózó kérelmére a nyilvántartott adóra részletfizetést, fizetési  halasztást 
               engedélyezhet, ha a fizetési nehézség átmeneti jellegű, a kérelmezőnek nem róható fel 
               és annak megfizetése körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

(4)7

Vegyes és záró rendelkezések

10. §. (1) E rendelet célja hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen az 
               önkormányzati költségvetésébe befolyó kommunális adóbevételek összege biztosítsa az 
               önkormányzat infratsukturális fejlesztéseinek, környezetvédelmi feladatok kiadásainak 
               fedezetét.
         (2) 2007. évben – első alkalommal - 2007. február 15-ig kell bevallást adni az 
               adótárgyakról. A 2007. évben esedékes adófizetési kötelezettség első részletének 
               késedelmi pótlék mentes határideje: 2007. április 30.

11. §. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen  
                módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi törvény 
                rendelkezései az irányadók.

       (2) Ez a rendelet 2007. január 1-én lép hatályba.

Tápiószele, 2006. november 30.

                                            K o v á c s   Ferenc s.k.                               T ó t h   Julianna s.k.
                                                   polgármester                                                    jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Tápiószele, 2006. december 5.

                                               T ó t h   Julianna s.k.
                                                        Jegyző

6 Módosította 29/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.
7  Hatályon kívül helyezte 29/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. (3) bekezdése, hatályos 2013. január 1-
jétől.
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