
Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

 
 
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1.§ (1) A helyi adók bevezetésének célja, hogy biztosítsa az önkormányzat számára a 
településtisztasági, környezetvédelmi, valamint községszépítési feladatok ellátásának, részbeni 
anyagi fedezetét. 
(2) Az Önkormányzat a beszedetett adó összegéről évenként - a költségvetési beszámoló 
részeként - tájékoztatja a község lakosságát. 

2.§ Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
3.§ (1) Az adózó adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles az 
adóhatóságnak bejelenteni. A bejelentést az erre a célra szolgáló nyomtatványon, írásban kell 
megtenni. 

(2) Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást - annak bekövetkezésétől számított 15 
napon belül - az adóhatóságnak be kell jelentenie. 

(3) Az adót évente két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. 

(4) Az adó összegét - első alkalommal - a jegyző határozattal állapítja meg és közli a fizetésre 
kötelezettel. 

4.§ Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 10.000 Ft/év.1 

5.§ Az az adóalany aki a több adótárgynak a tulajdonosa, ill. több bérleti jogviszonyban bérlő, 
csak egy adótárgy után köteles a kommunális adót megfizetni, a többi adótárgy után 
adómentességben részesül. 

6.§ Az adóalany bejelentési, adatszolgáltatási, bevallási, kötelezettségének az önkormányzat 
hivatalos honlapján elérhető, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített, valamint a 
35/2008. (XII.31.) PM rendelet szerinti nyomtatványon is eleget tehet. 

7.§ A rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 11/2001.(IV.10.) önkormányzati rendelet. 

 
 
Dávid István            Dr.Herczeg Tibor  
  polgármester         jegyző 
            címzetes főjegyző 
 

                                                        
1 Módosította a 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 


