
Kuncsorba községi Önkormányzat 
15/2003.(XII.15.) rendelete 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL  

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

A helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Kuncsorba községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
közigazgatási terület lakossági igényei jobb kielégítése, az infrastruktúra fejlesztési, 
környezetvédelmi feladatok ellátása (településtisztaság, zöldterületek karbantartása bıvítése 
stb.), szilárd burkolatú utak, járdák építése, karbantartása, közvilágítás fenntartása, fejlesztése 
céljából a következı rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Kuncsorba község közigazgatási területére. 

 

Adókötelezettség 

2. § 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén: 

a) lévı építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 
b) lévı beépítetlen belterületi földrészlet,(a továbbiakban: telek) 
c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. 

 

Az adó alanya 

3. § 

(1) Az adó alanya 

a) az adó bevezetésének évében az a magánszemély, aki e rendelet hatálybalépésének 
napján 2. §-ban megjelölt építmény vagy földrészlet (telek) tulajdonosa, nem 
magánszemély tulajdonában álló lakás bérlıje, 

b) aki a naptári év (továbbiakban év) elsı napján az 2. §-ban megjelölt építmény vagy 
földrészlet (telek) tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlıje 
(továbbiakban: adózó). 
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(2) Az adó alanya a külföldi magánszemély is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi 
szerzıdés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter 
állásfoglalása az irányadó. 

(3) Ha az építményt vagy földrészletet (telek) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékő jog (kezelıi jog, vagyonkezelıi jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, a használat 
joga – ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is – a földhasználat és a lakásbérlet) 
terheli, a vagyoni értékő jog gyakorlására jogosult az adó alanya. 

(4) Több tulajdonos személy esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. 

(5) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban az (1)–(4) bekezdésekben foglaltaktól el lehet térni. 

(6) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlıtársak, akkor valamennyi bérlıtárs 
által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az abban 
megjelölt magánszemély tekintendı az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a 
bérlıtársak egyenlı arányban adóalanyok. 

 

Adókötelezettség keletkezése 

4. § 

Az adókötelezettség a 2. §-ban foglalt adótárgyak után: 

a) Építmény esetében a használatbavételi engedély, illetıleg a fennmaradási engedély 
kiadását követı év elsı napján keletkezik. Engedély nélkül épült vagy a nélkül 
használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavétel évét követı év elsı 
napján keletkezik. 

b) Építési tilalom esetén a tilalom feloldását, külterületi földrészlet belterületté 
nyilvánítását követı év elsı napján keletkezik. 

c) Lakásbérleti jog esetén a jogviszony létrejöttét követı év elsı napján keletkezik. 

 

Adókötelezettség megszőnése 

5. § 

a) Az adókötelezettség megszőnik az építmény megszőnése évének utolsó napján. Az 
építménynek az év elsı felében történı megszőnése esetén a második félévre 
vonatkozó adókötelezettség megszőnik. Az építmény használatának szünetelése az 
adókötelezettséget nem szünteti meg. 
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b) Építési tilalom kihirdetése esetén a kihirdetés évének utolsó napján, az elsı félévben 
történt kihirdetés esetén a fél év utolsó napján szőnik meg az adókötelezettség. 

c) Lakásbérleti jog esetén a jogviszony megszőnése évének utolsó napján, az elsı 
félévben történt megszőnés esetén a fél év utolsó napján szőnik meg az 
adókötelezettség. 

Az adómentesség 

6. § 
1 

Mentes az adókötelezettség alól 
a) a külterületen lévı lakás és ehhez a lakáshoz tartozó valamennyi nem lakás célú 

helyiségcsoport, 
b) a belterületi közmővesített telek az adó 50 %-áig, 
c) a belterületi közmő nélküli telek az adó 100 %-áig.” 
 
 

 

Az adó mértéke 

7. § 
2, 3 

Az adó mértéke adótárgyanként 6.000.- Ft/év. 

 

Az adó megfizetése, bejelentése és az adóbevallás határideje 

8. § 

(1) Az adózó adókötelezettségét elsı ízben 2004. év január 15-ig a 2004. év január 1-jei 
állapotnak megfelelıen köteles bejelenteni, adóbevallást adni az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon. 

(2) Az adózó az adókötelezettségében történt változásról (keletkezés, megszőnés) a változást 
követı 15 napon belül adóbevallást köteles tenni. 

(3) Az adókötelezettséget érintı változást (így különösen az építmény, a telek átminısítését) a 
következı év elsı napjától kell figyelembe venni. 

(4) Az adózó adófizetési kötelezettségét minden év március 15-ig és szeptember 15-ig 
teljesítheti késedelmipótlék-mentesen. 

1
= 22/2004.(XII.15.) rendelettel módosítva, hatályos 2005. január l-tıl 

2
= 13/2007.(XII.15.) rendelettel módosítva, hatályos 2008. január l-tıl 

3
= 11/2012.(XI.14.)  rendelettel módosítva, hatályos 2013. január l-tıl 
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Méltányossági szabályok 

9. § 

Az adóhatóság az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések alapján az adózó kérelmére méltányosság címén az adótartozást 
mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak részbeni vagy teljes megfizetése az adózó és vele 
együtt élı közeli hozzátartozója létalapját súlyosan veszélyezteti. 

10. § 

(1) A méltányossági kérelem érdemi elbírálását megelızıen az önkormányzati adóhatóság a 
kérelemben felhozott indokok igazolására szólíthatja fel az adókötelezettet. A kérelmezı 
szociális, anyagi és jövedelmi viszonyainak feltárása érdekében pedig megkeresheti a 
szociálpolitikai feladatot ellátó szervet. 

(2) Az adóhátralék elengedése vagy mérséklése iránti méltányossági kérelemnek érdemi 
elbírálása során az önkormányzati adóhatóság fordítson különös figyelmet 

a) a gyermekét egyedül eltartó, 

b) a 70 éven felüli nyugdíjasok, 

c) három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodó, 

d) a 100%-os csökkent munkaképességő, 

e) a kizárólag csak munkanélküli-segélyre, gyermekgondozási díjra vagy 
gyermekgondozási segélyre jogosult, valamint a lakással nem rendelkezı pályakezdı 
fiatal házasok, 

f) kizárólag önkormányzati rendszeres szociális ellátásból élı személyek kérelmének  

méltányos elbírálására. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság az adóhátralékot elengedheti, ha a méltányossági kérelem 
elbírálásának idıpontjában az egy fıre esı számított havi jövedelem – az együtt lakó 
házastárs, élettárs és a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók 
jövedelmét is figyelembe véve – nem haladja meg a munkabérek, nyugdíjas adókötelezett 
esetén pedig a nyugdíjak legkisebb összegérıl szóló jogszabályban meghatározott 
mértéket. 

(4) Ha az egy fıre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a munkabérek, illetıleg a nyugdíjak 
legkisebb összegérıl szóló jogszabályban meghatározott mértéket, az önkormányzati 
adóhatóság az adóhátralékot mérsékelheti, feltéve, hogy a havi nettó jövedelem 
kifejezetten 
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a) nyugdíjból, 

b) keresetpótló gyermekgondozási díjból vagy táppénzbıl, 

c) munkaviszonyból, ipari, szövetkezeti tagsági viszonyból vagy mezıgazdasági 
szövetkezeti tagsági viszonyból származik. 

(5) A magánszemélyek jövedelemadója hatálya alá esı egyéni vállalkozónak minısülı 
magánszemélyt (kisiparos, magánkereskedı stb.) terhelı adóhátralék akkor engedhetı el 
vagy mérsékelhetı, ha az adókötelezett adóköteles tevékenységébıl és az esetleges más 
jövedelemforrásból származó évi együttes nettó jövedelme az 525 ezer forintot nem 
haladja meg. Az adókötelezett évi nettó jövedelmét az állami adóhatósághoz benyújtott 
adóbevallásával köteles igazolni az önkormányzati adóhatóság felhívására. 

11. § 

(1) A havi jövedelem kiszámításánál az alábbi jövedelmeket kell figyelembe venni: 

a) munkaviszonyból, az ipari és szövetkezeti tagsági viszonyból, a mezıgazdasági 
szövetkezeti tagsági viszonyból és 

b) a személyi jövedelemadó alá esı valamennyi jövedelmet, 

c) bármilyen címen kapott nyugdíj összegét, 

d) a jövedelempótlékot a házastársi pótlékot, a végkielégítést, 

e) a keresetpótló gyed, gyes és táppénz összegét, 

f) a mezıgazdasági kisárutermelésbıl származó 750 ezer forint feletti árbevétel részébıl 
élıállatok tenyésztése és állati termékek elıállítása esetén az árbevétel 6 %-át, minden 
egyéb esetben 15 %-át, 

g) a földbérleti díj és a háztáji és illetményföld megváltásáért kapott összeget és a 
természetbeni juttatást, amit a Budapesti Árutızsde tárgyév október havi súlyozott 
átlagárán kell átszámítani, 

h) a kapott gyermektartásdíj összegét, 

i) a munkanélküli-segélyt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti – jövedelemadó fizetési kötelezettség alá esı jövedelmek 
esetében – bruttó jövedelmeket csökkenteni kell a levont vagy önadózás keretében 
befizetett személyi jövedelemadó összegével és a megfizetett nyugdíjjárulékkal. Az ehhez 
szükséges adatokat az adókötelezett az önkormányzati adóhatóság felhívására köteles 
igazolni. 

Az egyéni vállalkozó magánszemély évi nettó jövedelmét a 10. § (5) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint kell megállapítani. 
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(3) A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló rendelkezések szerint adómentes jövedelmet 
az ügyfél írásbeli nyilatkozata alapján kell megállapítani. 

(4) Az egy fıre jutó nettó jövedelem kiszámításánál nem lehet figyelembe venni: 

a) a családi pótlékot, 

b) az árvaellátást, 

c) a segély jellegő rendszeres ellátást (pl. a vakok járadékát és segélyét, a rendszeres 
szociális segélyt, a rendszeres nevelési segélyt, a fogyatékosok támogatását), 

d) öregségi és munkaképtelenségi járadékban részesülı adókötelezett esetében a 
földbérleti díjat. 

Záró rendelkezések 

12. § 

Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a 
jegyzı gondoskodik. 

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen módosított 
1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
    Rédai János sk.        Hegedős László sk. 
     polgármester                 jegyzı 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Kuncsorba,2003.12.15. 
 
Nagy Lajosné fıelıadó 
 

 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Kuncsorba, 2003. december 15. 
 

/: Hegedős László :/ 
jegyzı 


