Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
27/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete
a telekadóról
Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a illetve a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
telekadóról a következı rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Páty község közigazgatási belterületére terjed ki.

Adókötelezettség
2.§.
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévı beépítetlen belterületi
földrészlet (továbbiakban: telek).
(2) E rendelet alkalmazása során beépítetlen belterületi földrészletnek minısül:
- a ténylegesen beépítetlen (épülettel be nem épített) minden olyan földrészlet,
földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide
nem értve az ingatlan-nyilvántartásban mezıgazdasági területként, azaz
termıföldként (szántó, szılı, gyümölcsös, kert, gyep, nádas, erdı, halastó)
nyilvántartott területet.
Az adó alanya
3.§.

(1) Az adó alanya az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezı gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, személyi egyesülés, aki/amely az
év elsı napján a telek tulajdonosa.
(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Adómentesség
4.§.
(1) Mentes az adó megfizetése alól:
a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt
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b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító
adóalany, az e célra használt telek után,
c) az építményhez tartozó, az építmény rendeltetésszerő használatához
szükséges – a település rendezési tervében elıírt, vagy ennek hiányában a
helyben szokásos mértéket meg nem haladó – földrészlet,
d) szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, nevelési-oktatási intézmény,
költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló helyiségnek, építményhez tartozó
teleknek az a része, amely a helyi rendezési tervben elıírtnál nagyobb, vagy
rendezési terv hiányában a helyben szokásos mértéket meghaladja,
e) az épülethez, az épületnek nem minısülı építményhez, nyomvonal jellegő
létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági elıírásban
megállapított – védı, biztonsági terület,
f) erdı mővelési ágon nyilvántartott telek,
g) a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet,
a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes biztosító pénztár, a
magánnyugdíj pénztár és költségvetési szerv abban az évben, amelyet
megelızı adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó
jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési-kötelezettsége, illetve –
költségvetési szerv esetén – eredménye után a központi költségvetésbe
befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétérıl az adóalany
írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése
5.§.

(1) Az adókötelezettség a földterület belterületté minısítését, illetıleg az építési
tilalom feloldását követı év elsı napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség megszőnik:
a) a belterületi földrészlet külterületté minısítése, illetıleg – beépítés esetén – a
beépítés évének utolsó napján,
b) az építési tilalomnak az év elsı felében történt kihirdetése esetén a félév
utolsó napján,
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c) az ingatlanon megépített lakás használatbavételi engedély kiadásának
évének utolsó napján.

Az adó alapja
6.§.

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke
7.§.

Az adó évi mértéke 20,- Ft/m2/év.

8.§.
Az adó bejelentése és megfizetése

(1) Az adózó az adókötelezettség keletkezését, változását, megszőnését követı 15
napon belül adóbevallást köteles tenni a helyi adóhatósághoz, melyhez csatolni kell az
adásvételi szerzıdés másolatát.
(2) Az adó megfizetésének esedékessége: az adózónak félévenként, két egyenlı
részletben kell az adót az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig megfizetnie.
(3) Az adó késedelmes megfizetése 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.
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Záró rendelkezések
9.§.

(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, és az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2003.(III.26.) Kt., a 24/2003. (XI. 12.) Kt. rendelet és a 39/2003. (XII.
31.) Kt rendeletei hatályukat vesztik.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr.Homonnay Dorottya
jegyzı

