Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
26/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi
C. törvény 1.§. (1) kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a
következı rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Páty közigazgatási belterületére.
Az adó tárgya
2.§.

(1) Adóköteles Páty község közigazgatási belterületén:
a) a magánszemély tulajdonában lévı lakás, épület, építmény amennyiben az ingatlannyilvántartásba tulajdonosként jegyezték be, illetve az ingatlan tulajdonjogának
átruházására irányuló ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerzıdést a
földhivatalhoz benyújtotta
b) nem magánszemély tulajdonában lévı lakás bérleti joga

Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése
3.§.

(1) Adókötelezettség keletkezik a 2.§-ban foglalt adótárgyak után:
a) építmény esetében a használatbavételi engedély kiadását követı év elsı napjától;
engedély nélkül épült vagy engedély nélkül használatba vett építmény esetén a
tényleges használatbavétel évét követı év elsı napjától
b) építési tilalom esetén a tilalom feloldását, külterületi földrészlet belterületté
nyilvánítását követı év elsı napjától
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c) lakásbérleti jog esetén a jogviszony létrejöttét követı év elsı napjától

(2) Az adókötelezettség megszőnik:
a) belterületi földrészlet külterületté minısítése évének utolsó napján
b) építési tilalom kihirdetése esetén a kihirdetés évének utolsó napján, az elsı félévben
történt kihirdetés esetén a félév utolsó napján
c) lakásbérleti jog esetén a jogviszony megszőnése évének utolsó napján, az elsı
félévben történt megszőnés esetén a félév utolsó napján
d) az építmény megszőnése évének utolsó napján

Az adó alanya
4.§.
(1) Az adó alanya az a magánszemély (továbbiakban: adózó), aki a naptári év (továbbiakban:
év) elsı napján a 2.§-ban megjelölt építmény tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában
álló lakás bérlıje.
(2) Az adó alanya a külföldi állampolgárságú magánszemély is, feltéve, hogy adómentességét
nemzetközi szerzıdés vagy viszonosság nem biztosítja. Viszonosság kérdésében a
pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
(3) Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékő jog –
kezelıi jog, haszonbérleti jog, használati jog – terheli, annak gyakorlására jogosult az adó
alanya.
(4) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányban az adóalanyok.
(5) A lakásbérlıket a bérleti jog arányában terheli az adófizetési kötelezettség.

Adómentesség, adókedvezmény
5.§.
(1) Mentes a kommunális adó alól az a lakás, mely szükséglakásnak minısül.
(2) Adómentesség, adókedvezmény a magánszemélyek kommunális adója tárgyában az
önkormányzat részérıl nem adható.
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Az adó mértéke
6.§.

(1) Az adó mértéke e rendelet 2.§- ban foglalt adótárgyanként a következı:
a) magánszemély tulajdonában álló lakás, épület építmény után 10.000,- Ft/év
b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás, épület, építmény bérleti joga után
10.000,- Ft/év

Az adó bejelentése, megfizetése
7.§.

(1) Az adózó kötelezettségének keletkezését, megszőnését (tulajdonosváltozást is) 15 napon
belül köteles bejelenteni a helyi adóhatósághoz.
(2) Adóbevallást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
(3) Az adó megfizetésének esedékessége: az adózónak félévenként, két egyenlı részletben
kell az adót az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig megfizetnie.
(4) Az adó késedelmes befizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell
fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Záró rendelkezések
8.§.

(1) E rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény,
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és a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Páty Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2003.(III.26.) Kt. rendelete valamint a 24/2003. (XI.12.) Kt. rendelete hatályát veszti.
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