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Rád Községi Önkorm ány zat Képviselő-testület

1 t 2016.(I|. 2 5.) önko r mány zati renrl elete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Rád Község önkormányzatánakKépviselő-testülete az Alaptőrvény 32. cikk (_1) bekezdés a)

és h) pontjában biztosítótt jogkörében eljarva, a helyi_adókról szólÓ 1990. évi C. tÖrvénY 1, §

1r; Úetezáése, valamint a).-5-ab an és az 5. §-ában kapott felhatalmazás alaPján, továbbá a

Áágan r"^élyek kommunális adójáról szőlő l3l2012.(X. 15.) önkormányzati rendelet Pest

MJgyei Kormányhivatal által törvényességi felhívással elrendelt hatályon kívül helYezése

miatt, a magánszemélyek kommunális adój áró1 az alábbi rendeletet alkotj a:

1.§

Rád Községi önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási

területén bevezeti a magánszemélyek kommunáli s adój át,

2. §.

Az adó tárgy a, adókötelezetts ég

Adókoteles az önkorm ány zat il letéke ssé gi terül etén lévő

a) lakás és a nem lakás céljara szo|gáIő épület, épületrész, amely valamennyi

helyiségére, rendeltetéséól, hasznosításától fiiggetlenül kiterjed az

adókötelezettség, továbbá

b) épülettel, épületrésszel be nem épített ffildterület: telek, ide nem értve

ba) a belterületen fekvő termőftjldet, feltéve, ha az tényleges

mezőgazdasági művelés alatt á11,

bb) a ktilterületen fekvő termőfloldet,

bc) atanyát,
bd) a közút területét,

b.Í a vasúti pá|yát,a vasúti pá|yatartozékai által lefedett földterületet,

b0 a temetőkot e, u temetkezésről szóló törvény, temető fogalma alá

tartoző földteruletet,
bg) abaIgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztiroző

területét,
az erdőt,
az ingat|an-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet,

3. §.

Adó alanya

Aki a naptári év első napján az épitmény tulajdonosa,

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok,

bh)
bi)
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Több tulajdonos esetén a valamennyi tulajdonos áItal a|áirt megállapodásban,

adóalanyisággal, kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel felruházott tulajdonos.

Az építménnyel kapcsolatos, az ingatlan-nyilvantartásbabejegyzett vagyoni értékű jog

gyakorlásának j ogosultj a.

Tarsasház, -garézs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös

használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Aki belterületi beépítetlen lakótelek kialakitására alkalmas önálló helyrajzi számű

terület tulajdonosa,

Azok a magánszemélyek, akik az önkormányzat tulajdonábarl álló lakás, bérleti
jogával rendelkeznek.

4. §.

Az adókötelezettség keletkezése

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre

emelkedését vagy a hasznáIatbavétel tudomásulvételét követő év első napjén
keletkezik.

Az engedély nélkül épült vagy a nélkül basználatba vett építmény esetén aZ

adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik,

Az adókötelezettséget érintő vá|tizásta következő év első napjától kell figyelembe

venni.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Adókotelezettség keletkezik továbbá:

a) a belterületen fekvő, termőftldnek minősülő telek esetében a ftjldterületnek az

ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett teniletre történő átvezetését vagY

tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első naPján,

b) a külterületen fekvő, termőfoldnek minősiilő telek esetében a foldtertiletnek az

ingatlan-nyilvantartásban művelés alól kivett területre történő éúvezetését

követő év első napján,

c) erdőnek minősülő telek esetében

ca) a foldterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett

területre történő éúvezetését követő év első napján, feltéve, ha az

országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagY

cb) az Úgatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként

nyilvánlartott foldterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból

történő törlését követő év első napján,
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d) a tanyaként nyilvántartott ftjldterület esetében a tanyaként történő ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,

e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást
követő felév első napján.

0 Az önkormányzattulajdonában álló lakás, bérleti jogával.

5. §.

Az adókötelezettség megszűnése

(1) Az adókötelezettség megszűnik az épitmény megszűnése évének az utolsó napján. Az
év első felében történő megszűnés esetén a második felévre vonatkozó
adókötelezettség megszűnik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik

a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott

belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási
átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó

napján,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a

ba) tényleges mezőgazfusági művelés alatt álló belterületi telek esetében a

telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,

bb) belterületen fekvő termőfold esetében annak tényleges mezőgazdasági
művelése megkezdése évének utolsó napján,

c) külterületi telek esetében annak termőftjldként vagy tanyaként történő ingatlan-

nyilvántartási felj egyzése évének utolsó napj án,

d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő ftjldterület esetében a

ftjldterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra törlénő

átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegYzése

évének utolsó nápján,

e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján.

(2) Beépítetlen lakótelek, lakótelek kialakítására alkalmas önálló hdryrqzi számű terÜlet

esetén, az épitési tilalom elrendelését követő év elsó napjától szűnik meg az

adókötelezettség.

(3) Lakásbérleti jog esetén a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg aZ

adókötelezettség. Ha a lakásbérleti jogviszony az év első felévben szűnik meg, a

második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
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6. §.

Az adő mértéke

Építmény - lakás és a nem lakás cé§ára szolgáló épület, épületrész - esetén az adő
mértéke adótárgyanként:

a) 20l6.június 30. napjáig 8.000 Ftlév,
b) 20l6.július 01. napjától 12 000 Ftlév.

Épülettel, épületrésszel be nem épített ftjldterület, telek, illetve lakótelek kialakítására
alkalmas önálló helyrajzi száműterület esetén, az adő mértéke adótárgyanként:

a) 2016.június 30. napjáig 8"000 Ftlév,
b) 20l6.július 01. napjától 12 000 Ftlév.

7. §.

Adómentesség, adókedvezmények

(1) Egy adőtárgy vonatkozásában évi 3 000 Ft összegű adókedvezmény illeti meg azegy
háztartásban, illetve lakásban együtt é|ő 70. életévüket betöltött házas, és élettársakat,

egyenes-ági rokonokat, a7O. életév betöltését követő év január hó 1-tŐ1.

(2) Egy adőtárgy vonatkozásíhan évi 4 000 Ft összegű adókedvezmény illeti meg az önálló
háztaftástvezető és fenntartó, - egyidüláltó és élő, a lakóingatlanban egyedül lakÓ, 65.

életévét betöltött nyugdíjas, járadékos, más rendszeres havi ellátásban részesÜlő

személyt, a 65, életév betöltését követő év január 1-től.

A kedvezmény feltétele, hogy a rendszeres havi nyugdíj vagy pénzellátás mellett, más

(munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszonyon, vállalkozáson stb. alapulÓ) rendszeres

kereső tevékenységet nem folytat az adóalany és más személy nem lakik a

lakóingatlanban.

(3) Egy adőtárgy vonatko zásában évi 4 000 Ft összegű adókedvezmény illeti meg azt az

adőzó magánszemélyt, aki saját háztartásában három-, vagy annál több kiskorÚ-, vagY

nappali tagozatos képzésben részesülő 18 év alatti gyermeket nevel, továbbá azt a

szóméll.t, aki 18 év alatti"gyermekét(gyermekeit) külön háztaríásbanegyedtil neveli.

(4) Az engedély nélkül épült-, vagy használatbavett épületre adómentesség nem adhatÓ.

(5) Adómentességben részesül az a magánszemély, aki az önkormányzattől a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) i) Pontja
alapj án önkormány zat áItal ki fizetett rendszeres pénzellátásban része sül.

(6) Adómentes az önkormányzattulajdonában lévő lakás, bérleti joga.

(7) Adómentesség adható kérelemre, a regisztrált munkanélküli magánszemély részére,

feltéve, hogy a kérelmező mindenben együttműködik a jogszabályban foglaltaknak

megfelelőeÁ. x, adómentesség a regisztrá|ást követő év első napján keletkezik, és csak

uoi - egy lakásra vonatkozik, amelyb en az adóalany életvitelszeruen lakik. Az ÍgY
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megállapítottadómentességajogosultságmegszűnése'illetvearegisztráltmunkanélküli
jogviszony.";;;;;" JuE""il áecembei 31, napjával szűnik meg,

(8) kérelemre adómentességet kaph at az aszemély, aki a fogyatékos személyek iogairól és

esélyegyenlőségük biztosításáról ;á; ióqs. eú xXVi, Tó*eny a|apján fogyatékossági

támogatásban részesül,
8.§

Adóbevallás, adókivetés

(1) Jelen rendelet szerinti adókötelezettség keletkezésérŐ|, vá|tozásaról' annak beálltát

követő 15 napon belül kell ^;';';;;Wnak 
adóúeválla.t t.*i. Nem ke'l Újabb

adóbevaliást tenni mindaddig "r".üü; 
t.ryi adót, adókötelezettséget érintő változás

nem következettbe,

(2)AzadőmértékénekváItozásáről,azadókivetésrőlvalamintazadőtartozásrő|ahelyi
aclóhatóság értesíti az adőzőt, 

9. §

A települési adóval kapcsolatos

itint orÁarry zatí adőhatóság) látja el,
adóhatósági feladatokat az önkormányzat jegyzője

10.§

zárő rendelkezés

(1) A rendelet kihirdetésé rő| a jegyző_a helyben szokásos módon gondoskodik, A rendelet

hatálybalépere""t iJőpontj á: ZÓ t O] r,U* ar 25, napj a,

(2)Arendelet6.§(l)és(2)bekezdésekb)pontjaiszerintiadómértékváItozásta
12 l 20 I 5 . (XI t, 1 7, ) i nto,*aoy zati rend ele t szab á|y ozta,

(3) A rendelet haálba lépér..*l_.9,y 
időben amagánszemélyek kommunális adójáról szóló

13 l2012.(XL 1 5,) önkormányzatt rendelet hatályát veszíti,

(4) A rendeletben nem szabá|yozott]<érdésekben a helyi adókról szóló 1990, évi C, törvény

és az adőzás rendjéről szótó 2003 " eui xcrr, törvén} rendelkezé sei az irányadók,

Rád, 2016. február 25,
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A rendelet 20I 6.február 25 -énkihirdetve, hatályos:

jegyző


