
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról  
 
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontja alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében és az 5. § a) pontjában kapott 
felhatalmazásra figyelemmel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, valamint Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.30.) önkormányzati 
rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljárva a 
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a magánszemélyek kommunális 
adójáról a következőket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 
 

A Képviselő-testület Nyárlőrinc Községi Önkormányzat illetékességi területén 
bevezeti a magányszemélyek kommunális adóját. 
 

AZ ADÓ MÉRTÉKE 
 

2. §  
 
 

Az adó évi mértéke: 
 
a) belterületi építmény, lakásbérlemény: 14.000,- Ft, 
b) külterületi (zártkerti) építmény: 6.050,- Ft, 
c) lakásépítés céljára szolgáló telek: 10.000,- Ft. 
 

ADÓMENTESSÉG 
 

3. § 
 

 
(1) A fizetési könnyítésre, az adómérséklésre, az adóelengedésre az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133-134- §-ai alkalmazandók. 
 
(2) A 6. § (1) bekezdése szerinti kérelmet az önkormányzati adóhatóság által 

rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.  
 
 
 



 
4. § 
 
 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
5. § 

 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. 
január 1. napjától kell alkalmazni 

 
(2) Hatályát veszti Nyárlőrinc Község képviselő-testületének  
 

1. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2002. (XII.30.) önkormányzati 
rendelete, 

2. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2002. (XII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 9/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelete,  

3. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2002. (XII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 16/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelete,  

4. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2002. (XII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 16/2005. (XII.14) önkormányzati rendelete, 

5. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2002. (XII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 19/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelete, 

6. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2002. (XII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 10/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelete, 

7. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2002. (XII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete, 

8. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2002. (XII.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 13/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete. 

 
Nyárlőrinc, 2015. február 17. 
 
 
 
 

Pénzváltó István     Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 23. 
 
 
 Zayzon Jenőné 
 jegyző 


