
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében, a 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
                                        I. Általános rendelkezés 

 

1. § 

 E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a következő adónemekre: 

      a) építményadó, 

b) magánszemélyek kommunális adója, 

c) helyi iparűzési adó. 

 
II. Építményadó 

 

Az adó alapja és mértéke1 

2. § 

2 (1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

 (2) Az adó mértéke: 200 Ft/m2/év 

Adómentesség 

3. § 

3Mentes az adó alól: 

- a lakás, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló lakását, lakásrészét 

 
                                                
1 Módosította: 24/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 

2 Beiktatta: 24/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a 

3 Módosította: 24/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a 



 

III. Magánszemélyek kommunális adója 
 

Az adó mértéke 

4. § 

Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 2.500 Ft/év. 

Adómentesség 

5. §4 

Mentes a kommunális adó megfizetése alól  

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 

b) az az adóalany, aki a 75. életévét az adóévben tölti be, illetve 75 évesnél idősebb. 

Adókedvezmény 
6. § 

 (1) Szociális körülményei alapján kedvezményre jogosult: 

a) a magánszemély, ha a család egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. 

b) az egyedülálló magánszemély, ha a jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összegét legfeljebb 75 %-kal haladja meg. 

5(2) A  kedvezmény az adó mértékének  50 %-a. 

6(3) Az adókedvezmény a bevallás (bejelentés) során érvényesíthető. 

IV. Helyi iparűzési adó 

Az adó mértéke 
7. § 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,5 %-a.          
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5000Ft. 

 

                                                
4 Módosította: 24/2015. (IX.30.)önkorm. Rendelet 4. §-a 

5 Módosította: 24/2015.(IX.30.)önkorm. Rendelet 5. §-a 

6 Módosította: 24/2015.(IX.30.) önkorm. Rendelet 5. §-a 



Adómentesség 

8. § 

 Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót akinek, vagy amelynek a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény  39. § (1) bekezdés, a 39/A. §, vagy a 39/B. § alapján számított adóalapja nem 
haladja meg az 500.000 Ft-ot. 

V. Eljárási szabályok 

9. § 

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

VI. Záró rendelkezések 

10. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tar Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról szóló 
17/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelete, valamint Tar Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi iparűzési adóról szóló 18/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelete. 

 

          Turopoli  Zsolt                                                           Molnárné dr. Kontra Bernadett 

            polgármester                                                                                  jegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. szeptember 30. 

 

     Molnárné dr. Kontra Bernadett 

      jegyző 

 

 

 


