
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

15/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 
 

a magánszemélyek kommunális adójáról 
 

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésben, az 5. § b) pontban és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

 

1. § 

 

Az önkormányzat e rendeletével határozatlan időre magánszemélyek kommunális adóját 

vezeti be. 

 

2. § 

 

A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, 

továbbá a Htv. 24. §-a szerinti lakásbérleti jogonként 12.000 Ft. 

 

3. § 

 

(1) Magánszemélyek kommunális adója kötelezettség terheli a Htv.  24. §-ában 

meghatározott magánszemélyeket. 

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-ában foglaltak az 

irányadóak. 

 

4. § 

 

(1) Az adózó az adókötelezettségét, annak keletkezéséről számított 15 napon belül 

köteles az önkormányzati adóhatóság által rendelkezésre bocsátott 

formanyomtatvány benyújtásával bejelenteni. 

(2) Az adózó az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkezésétől számított 15 

napon belül az önkormányzati adóhatóság által rendelkezésre bocsátott 

formanyomtatvány benyújtásával köteles bejelenteni. 

 

5. § 

 

(1) Egy önálló helyrajzi számon lévő több adóköteles építmény közül egy adóköteles, az 

ezen felüli építmények mentességet élveznek. 

 

(2) Mentesek továbbá az adó alól: 

a) az önálló ingatlanként nyilvántartott garázsok, 

b) a társasházak közös használatú helyiségei, ha azokat nem üzleti célra 

használják, 
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c) 1 

d) az önálló helyrajzi számon lévő, állattartás céljára szolgáló épület, valamint 

az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez 

kapcsolódó tároló épületek, 

e) az önkormányzat illetékességi területén lévő telkek. 

 

(3) A külön helyrajzi számon nem szereplő horgásztanyákat 50 %-os mértékű 

adókedvezmény illeti meg.  

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2010. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet. 

(3) Az 5. § (2) bekezdés c) pontja 2015. december 31-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea  

     polgármester                     jegyző   

 

 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (VIII.31.) rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2015. december 31-től. 


