
  

 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   

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 és / vagy üdülő; 
       b/ nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező magánszemély. 

 
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 az adófizetési kötelezettség alól:  
a/  mindazon lakás és üdülő tulajdonosa, akinek az ingatlana a községi szennyvízhálózatra     

nem kapcsolható rá a közterületi közműhálózat hiányában. 
      A közterületi közműhálózat kiépült ugyan, de az ingatlan vízellátása nem megoldott, az 

épület komfort nélküli. 
b/  a rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig, azaz 2002. december 31.-ig mindazon   lakás 

és üdülő tulajdonosa, bérlője, akinek a tulajdonában, használatában lévő építmény    
csatornahálózatra való rákötése már megtörtént. 

c/ a rendelet hatálybalépése után a szennyvízhálózatra csatlakozó ingatlan tulajdonosa, 
bérlője, a rácsatlakozást követő adóév első napjától, illetve az év első felében történő 
rákötés esetén második félévtől, legfeljebb 2002. december 31.-ig. 

 
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 adóhatóság az 1990. évi XCI. törvény 68. §. /2/ bekezdése, illetve 82. §. /4/   
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 élő közeli hozzátartozója létalapját súlyosan veszélyeztetné. 

/2/ A méltányossági kérelem elutasítása ügyében hozott önkormányzati adóhatósági döntés 
ellen a helyi önkormányzat képviselőtestületéhez 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. 

/5/ A magánszemélyek jövedelemadója hatálya alá eső egyéni vállalkozónak minősülő   
magánszemélyt terhelő adóhátralék akkor engedhető el vagy mérsékelhető, ha az 
adókötelezett adóköteles tevékenységéből és az esetleges egyéb jövedelemforrásból 
származó évi együttes nettó jövedelem a 100.000 Ft-ot nem haladja meg. Az adókötelezett 
évi nettó jövedelmét az állami adóhatósághoz benyújtott adóbevallásával köteles 
igazolni.  

11. §. 
/1/ A havi jövedelem kiszámításánál az alábbi jövedelmeket kell figyelembe venni: 
a/ munkaviszonyból, az ipari és szövetkezeti tagsági viszonyból, 

b/ a személyi jövedelemadó alá eső valamennyi jövedelme,  
c/ bármilyen címen kapott nyugdíj összegét, 
d/ jövedelempótlékot, házastársi pótlékot, végkielégítést, 
e/ keresetpótló, GYED, GYES és táppénz összegét, 

   f/ a mezőgazdasági kisárutermelésből származó 750.000 Ft feletti árbevétel részéből élő           
állatok tenyésztése és állati termékek előállítása esetén az árbevétel 10 %-át, minden    
egyéb esetben 30 %-át, 

g/ a földbérleti díj megváltásáért kapott összeget és a természetbeni juttatást,  
h/ a kapott gyermektartásdíj összegét,  
i/ munkanélküli járadékot. 



  

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti - jövedelemadó fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek esetében 
- a 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.  

/3/ A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló rendelkezések szerinti adómentes jövedelmet          
az ügyfél írásbeli nyilatkozata alapján kell megállapítani.  

/4/  Az 1 főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál nem lehet figyelembe venni: 
a/  a családi pótlékot, 
b/  az árvaellátást, 
c/ a segély jellegű rendszeres ellátást (pl.: vakok személyi járadékát,  
   a rendszeres szociális segélyt, a rendszeres nevelési  segélyt, 
   munkanélküliek jövedelempótló támogatását). 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
12. §. 

 
Ez a rendelet 2000. január 1.-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi 
C. törvény 23-29. §.-a, valamint a többször módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Varró Gyula sk.                      Nagy Oszkár sk. 
                        jegyző                                           polgármester 
 
 

 
 

Záradék: 
 
A rendelet kihirdetve 1999. december hó 16. nap 
                                            
 
                                                                                                    Varró Gyula sk. 
                                                                                                          Jegyző 
 


