Zala sze ntg yör gy k özsé g ö nko rmá ny za t ké pvi sel őte st ül etén ek
7/19 99. /X I. 3 0. / szám ú r end ele te a
magá nsz emé lye k ko mmun áli s a dój ár ól
A 20 10. év i m ód os ítás okk al egy be sz erke szt ve

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/1999./XI.30./ számú rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

I. Fe jez et
Álta lán os ren de lk ezés ek
1. § .

1. E hel yi ad ó be v ezet ésé nek cél ja , hog y biz tos íts a az ön kor mány zat
s zám ára
a
telepü lés ti s ztas ági
és
kör n yeze tvé del mi,
vala min t
kö zsé gszé pít ési
cél jai
e lér ésé hez
szük s ég e s
pénz esz köz öke t.
2. Az ö nko rmá nyz at a bes zed ett ad ó ös szeg érő l - a kö lt ségv e tési
besz ámo ló rés ze ké nt - év enk ént t áj ékoz tat ja a l ak os ságé
3. Az ö nko rmá nyz at a dóme gál lap ítá si j oga a h ely i a dó kr ól s zól ó
módo sít ott 19 90 . évi C. tör vén yb en és e r end ele tb en meg hat á rozo tt ing atl an tu lajd onr a é s i ng at lanh o z kap cso ló dó vag yon i
érté kű jog ra te rj ed k i.
II. Fej eze t

Az a dók öte lez et ts ég

2. § .

Komm uná lis ad ók öt elez ett ség al á es ik:
1. Az ö nko rmá nyz at i llet éke ssé gi te rü leté n l évő ép it mé nyek kö zül a
laká s é s n em la ká s cé ljá ra szo lg ál ó ép üle t, épü le t rész
/egy ütt : é pit mé ny /.
2. Az ö nko rmá nyz at i llet éke ssé gi te rü leté n l évő be ép ít etle n
belt erü let i f öl dr észl et /te lek /.
3. Az, aki az ön ko rm ányz at ill eté ke ss égi ter üle tén n em mag án szem ély tu laj do ná ban áll ó l aká s bé rlet i j ogá val r en delk ezi k.
Az adó alanya
3. §.
1. Építmény-,
illetve teleketulajdon esetén az adó alanya az, aki a
naptári év első napján a z építmény.i1letve a telek tulajdonosa.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok.
Amennyiben
az
építményt
/a
telket/
az
ingatlanyilvánatrtásba
bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására
jogosult az adó alanya.
2. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban az /1/ bekezdésben foglaltaktól el lehet
térni.
3. Bérlakás esetén az adó alanya az, aki a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

III. Fejezet
Az adókötelezettség "keletkezése és megszűnése
4. §.
1. Építmény esetében:
a.

/ Az adókötelezettség a használatbavételi,
illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik.
Az enegdély nélküli épület vagy annélkül használatba vett
építmény esetében az adókötelezettség a ténylegesen
használatbavételt követő év első napján keletkezik.
b. / Az adókötelezettség megszűnik az épitménv megszűnése évének
utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő
megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség
megszűnik.

c.

/ Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti-

2. Telek esetében:
a./ Az adókötelezettség a fölrészlet belterületté minősítését,
illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján
keletkezik.
Az adókötelezettség
b. / a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg -beépítés esetén- a beépítés évének utolsó napján,
c. / építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése
esetén a félév utolsó napján szűnik meg.
3.

Lakásbérleti jog esetében:
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 felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség
megszűnik.

Az adókötelezettség bejelentésének szabályai

5. §.
1. Az adózó az adókötelezettségét annak ketelzetésétől számított 15
napon belül az adóhatóságnak bevallás benyújtásával jelenti be .
2. A körjegyzőség
adóhatóságához az adózó bejelenti:
a. / az azonosításhoz,
b. / az adóalap,
c. / a mentességek, kedvezmények,
d. / az adó megállapításához szükséges adatokat.
3. Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást -annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül- az előírt nyomtatványon az
adóhatóságnak be kell jelenteni.
IV. Fejezet
Az adó mértéke
6. §.

1.

Az adó mértéke adótárgyanként,illetve lakásbérleti jogviszonyként :
a. /

1

b. /

2

c. /

3

lakás,

családiház

11.000.-Ft

lakásbérelti jogviszony 11.000,- Ft
telek /lakótelek/

11.000.-Ft

V. Fejezet
Adómentesség
7. §.

1. Mentes a lakásra kivetett helyi adó alól az a magán személy.
a. / aki esetében a közös háztartásban együttélő családtagok
nettó jövedelme egy főre vetítve nem haladja meg a minden kori
nyugdíjminimum 150 %-át,
b./ aki egyedülálló és akinek a nettó jövedelme nem haladja meg
a mindenkori nyugdíjminimum 110 %-át.
c./4
aki
70.
életévét
legkésőbb
az
adóévben
betölti,
és
háztartásában egyedül él
1

Módosította a
Módosította a
3
Módosította a
4
Kiegészítette
2

9/2010.(XII.22.) ÖR, hatályos 2011. január
9/2010.(XII.22.) ÖR, hatályos 2011. január
9/2010.(XII.22.) ÖR, hatályos 2011. január
a 17/2004.(XI.30.) ÖR, hatályos 2005. jan.

1-től
1-től
1-től
1-től

2. Mentesül a lakásra kivetett magánszemélyek kommunális adójának a
fizetése alól az a 70 éven felüli
egyedülálló, akinek a havi
jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét .
3. Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a magánszemély
tulajdonában
lévő,
egészségügyi,
szociális
intézmény
céljára
szolgáló intézmény.
4.

5

A magánszemélyek kommunális adójának 50 %-át fizeti az a házaspár, akik
közül legalább az egyikük legkésőbb az adóévben a 70. életévét betölti.

VI. Fejezet
A méltányossági eljárás
8. §
6

Az adó mérséklésére, elengedésére, fizetési halasztás illetve
részletfizetés engedélyezésére az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII törvény előírásait kell megfelelően alkalmazni.
Adó mérséklése, elengedése, fizetési halasztás
részletfizetés engedélyezése 7

VII. Fejezet Értelmező rendelkezések
9. §. 8
E rendelet alkalmazásában:
1. Önko rmá nyz at il le téke ssé gi ter ül et e:
az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt -bel- és külterületet magába
foglaló- térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kitér-j ed.
2. Külf öld i: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye
külföldön van és nem tartókodik Magyarországon 183 napnál hosszabb
időtartamban;
továbbá az a jogi személy, gazdálkodó szervezet
vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye /központja/
külföldön van,
ide nem értve a Magyarországon működő telepeit,
fiókjait, képviseleteit.
3. Vagy oni ér ték ű jo g: a kezelői jog, a
tartós földhasználat, a
haszonélvezet, a használat joga -ideértve a külföldiek
ingatlanhasználati jogát is-, a földhasználat és lakásbérlet.

5

Kiegészítette a 17/2004.(XI.30.) ÖR, hatályos 2005. jan. 1-től
Módosította a 10/2003.(XII.01.) ÖR, hatályos 2004. jan. 1-től
7
8-9 § Rendelkezéseit hatályon kívül helyezte a 10/2003.(XII.01.) ÖR, 2004. jan. 1-től
8
11. § számozását 9. §-ra módosította a 10/2003.(XII.01.) ÖR, hatályos 2004. jan. 1-től
6

4. Kült erü let : a település közigazgatási határának belterületén
kivül eső földrészlete,
ideértve a zártkertet is. /A termőföldről szóló 1994.
évi LV.
törvény 89.
§-a kimondja, hogy
"ahol a jogszabály zártkertre vonatkozó rendelkezést tartalmaz,
ott a továbbikaban zártkerten a külterületi földet kell érteni."
5. Épít mén y:
olyan ingatlan jellegű végleges vagy ideiglenes műszaki
alkotás /épület, műtárgy/, amely általában a talajjal való
egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása
során jött létre..
Nem minősül építménynek a három évnél rövidebb időtartamra
létesített építmény.
6. Épül et:
az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot,
és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg
használat feltételeit biztosítja, ide értve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszínt alatt van. Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része.
7. Laká s é s s zük sé gl akás :
a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. 2.
számű mellékletének 1-6./ pontjában foglaltak alapján
ilyennek minősülő és az ingatlannyilvántartásban lakóház vagy lakás
megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró
ingatlan, a rendeltetésszerű használatához szükséges - helyben
szokásos vagy előírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel
együtt.
8. Épít mén y m egs zű né se: ha az épületet lebontják vagy megsemmisül,
illetőleg, ha az illetékes építésügyi hatóság a használatbavételi
engedélyt visszavonta.
9. Inga tla n:
dolog.

a föld és földdel alkotórészi kapcsolatban álló min den

10. Belt erü let i f öl dr észl et:
épülettel be nem épített minden olyan
földterület, amelyet az ingatlannyílvántartás belterületként tart
nyilván, ide nem értve az ingatlannyilvántartásban művelési ág
szerint aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylege-gesen
mezőgazdasági művelés alatt álló telket.
11. Álla ndó la kos : a ki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vettlakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az
önkormányzat illetékességi területén.
12. Váll alk ozó : a gazdasági tevékenységet saját nevében
zatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

és

kocká -

a. / vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
b. / az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatályba lépését
megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek
minősülő magánszemély, valamint jogi személy részlegét
szerződéses rendszerben üzemltető magánszemély,
c. / mezőgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély,
d. / az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok
alapján vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet
folytató magánszemély,
e. / jogi személy,

f. / egyéb szervezet.
13. Önko rmá nyz ati k öl tség vet és jav ár a megá lla pít ott a dó : mi nd azon
adók ,
i ll eté ke k, adó jel leg ű k öt el ezet tsé gek , a me ly ekne k a z
önko rmá nyz at kö lt ségv eté se jav ár a való te lje sít és ét jog sza bál y
írja el ő.
14. Szoc iál is int éz mé ny: a s zoc iál is e llát áso kró l s zó ló tör vén y ben
megh atá roz ott s ze mély es szo ciá li s gond osk odá st ny új tó
szer vez et, v á ll al kozá s .
15. Egés zsé güg yi in té zmén y: min den o ly an s zer vez et, v ál lalk ozá s,
mely já ró - va gy f ekvő bet eg - ell át ás t, m ege lőz ő, il le tőle g
szűr ővi zsg ála to t, dia gno szt ika i vi zsgá lat ot,
g yó gy ító cé lú
vagy má s e gés zs ég ügyi be ava tko zá st , ut óke zel ést , re habi litá ció t,
il le tv e me ntő szo lgá la to t vé gez ,
tov áb bá , am ely
gyóg ysz ert fo rg al maz.

Záró re nde lke zé se k
10. §. 9

/1/ E r end ele t 20 00. jan uár 1 - én l ép h atá lyb a. Ki hi rdet ésé ről a
körj egy ző gon do sk odik .
/2/ A j ele n r en de let hat ály bal ép és ével eg yid ejű le g hatá lyá t v esz ti
a tö bbs zör mó do sí tott 6/ 199 3.
/ VI II. 3 1./ sz ámú ö nk ormá ny zati
rend ele t.
/3/

10

E r end ele tb en nem sz abá lyo zo tt kér dés ekb en a he lyi adó kró l
szól ó m ódo sít ot t 1990 . é vi C. tö rv ény, va lam int a z adó z ás
rend jér ől szó ló 2 003. év i X CII . tö rvén y e lőí rás ai a z ir ány adók .

Zala sze ntg yör gy , 1999 . n ove mbe r 30 .

A kö zsé gi hir de tő tábl ára tö rté nő k ifüg ges zté sse l ki hird etv e.

9
10

12. § számozását 10. §-ra módosította a 10/2003.(XII.01.) ÖR, hatályos 2004. jan. 1-től
Módosította a 9/2010.(XII.22.) ÖR, hatályos 2011. január 1-től

