
  

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   
11/2010.(XII.15.) rendeletével valamint a  

9/2004. (IV.29.) önkormányzati rendeletével módosított  
5 / 1999. (XII.15.) számú rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról 
 
 

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §. /1/ bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Parád Nagyközség Önkormányzata területén megépített és tulajdonában 
lévő csatornahálózat gazdaságos működtetése és az épített környezet védelme céljából a 
következő rendeletet alkotja: 

 
A RENDELET HATÁLYA 

 
1.§. 

A rendelet hatálya kiterjed Parád Nagyközség közigazgatási területének belterületi részére.  
 

ADÓKÖTELEZETTSÉG 
 

2.§. 
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül: 

a) a magánszemélyek tulajdonában lévő lakás 
b) nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkező magánszemély 
c) a magánszemély tulajdonában álló pihenésre, üdülésre alkalmas épület, függetlenül 

annak területi elhelyezkedésétől (kül vagy belterület) és komfortfokozatától. 
 

 
ADÓ ALANYA 

 
3.§. 

/1/ Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a 2. §.-ban 
megjelöltépítmény tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője 
(továbbiakban: Adózó). 

/2/ Az adó alanya a külföldi magánszemély is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi 
szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a Pénzügyminiszter 
állásfoglalása az irányadó. 

/3/ Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a 
tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása, 
nyilatkozata szerinti személy, megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja az 
Adózó. 

/4/  Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 
/5/  A lakásbérlőket a bérleti jog arányában terheli adófizetési kötelezettség. 

 
ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE 

 
4. §. 

a/ Építmény esetében a használatbavételi engedély, illetőleg a fennmaradási engedély    
kiadását követő év első napján keletkezik. Engedély nélkül épült, vagy anélkül 
használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavétel évét követő év első napján 
keletkezik. 



  

b/ Lakásbérleti jog esetén a jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik. 
 

ADÓKÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE 
 

5. §. 
a/ Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az 

építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó 
adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az 
adókötelezettséget nem szünteti meg.  

b/  Építési tilalom elrendelése esetén az elrendelés évének utolsó napján, ha az első félévben 
történt az elrendelés, a félév utolsó napján. 

c/  Lakásbérleti jog esetén a jogviszony megszűnésének utolsó napján, az első félévben történt 
megszűnés esetén a félév utolsó napján.  

 
AZ ADÓMENTESSÉG 

 
6. §. 

Mentes a kommunális adó fizetési kötelezettség alól mindazon lakás tulajdonosa, akinek 
az ingatlana a községi szennyvízhálózatra nem kapcsolható rá a közterületi közműhálózat 
kiépítettség hiányában. 

 
AZ ADÓ MÉRTÉKE 

 
7. §. 

 
Az adó mértéke adótárgyanként: 4000 Ft / év. 

 
AZ ADÓ MEGFIZETÉSE, BEJELENTÉSE  

ÉS AZ ADÓBEVALLÁS HATÁRIDEJE 
 

8. §. 
/1/ Az Adózó adókötelezettségét első ízben 2000. év február 15.-ig a 2000. év január 1.-i 

állapotnak megfelelően köteles bejelenteni, adóbevallást adni az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon.  

/2/  Az Adózó az adókötelezettségében történt változásról a változást követő 15 napon  belül 
adóbevallást köteles tenni.  

/3/ Az adózó adófizetési kötelezettségét minden év március és szeptember 15.-ig teljesítheti 
késedelmi pótlék mentesen.  

 
MÉLTÁNYOSSÁGI SZABÁLYOK 

 
9. §. 

/1/ Az önkormányzati adóhatóság az adómérséklési eljárása során a 2003. évi XCII. Törvény 
134. §-ában foglalt rendelkezések szerint köteles eljárni. 

/2/ Az adómérséklési kérelem elutasítása ügyében hozott önkormányzati adóhatósági döntés 
ellen a Heves Megyei Közigazgatási Hivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. 

 
 

10. §. 



  

 /1/ A méltányossági kérelem érdemi elbírálását megelőzően az önkormányzati adóhatóság a 
kérelemben felhozott indokok igazolására szólíthatja fel az adókötelezettet. 

      A kérelmező szociális, anyagi és jövedelmi viszonyainak feltárására a Polgármesteri 
Hivatal környezettanulmányt készít.  

/2/ Az adótartozás elengedése vagy mérséklése iránti méltányossági kérelemnek érdemi 
elbírálása során az önkormányzati adóhatóság fordítson különös figyelmet  
a/ a gyermekét egyedül eltartó,  
b/ a 60 éven felüli nyugdíjas, 
c/ 3 vagy több gyermek eltartásáról gondoskodó, 
d/ a kizárólag csak munkanélküli járadékra, gyermekgondozási díjra, vagy 

gyermekgondozási segélyre jogosult,  
e/ kizárólag önkormányzati rendszeres szociális ellátásból élő személyek kérelmének 

méltányos elbírálására . 
/3/ Az önkormányzati adóhatóság az adóhátralékot elengedheti, ha a méltányossági kérelem 

elbírálásának időpontjában az 1 főre jutó számított havi jövedelem - az együttlakó 
házastárs, élettárs és a Ptk. 685. §. b/ pontjában meghatározott közeli hozzátartozó 
jövedelmét is figyelembe véve - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
minimumának tárgyévi mértékét.  

/4/ Ha az 1 főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori tárgyévre vonatkozó 
öregségi nyugdíj minimumát, az önkormányzati adóhatóság az adóhátralékot 
mérsékelheti, feltéve, hogy a 11. §. /1/ és /2/ bekezdés szerint számított havi nettó 
jövedelem kifejezetten 

a/ nyugdíjból; 
b/ keresetpótló gyermekgondozási díjból vagy táppénzből; 
c/ munkaviszonyból származik. 

  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
11. §. 

 
Ez a rendelet 2000. január 1.-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény      
valamint a 2003. évi XII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

kmf. 
 
 
 

Varró Gyula sk.                      Nagy Oszkár sk. 
                        jegyző                                           polgármester 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve 2010. december hó 16. nap 
 
 
                                                                                             Varró Gyula sk. 

                                                          Jegyző 
 


