
Udvari Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013. (XI. 12.) 

önkormányzati rendelete a helyi adókról 

Udvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET  

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya Udvari Község közigazgatási területére terjed ki. 

2.Adónemek 

2.§ 

Udvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamra: 

a) magánszemély kommunális adóját, 

b) helyi iparűzési adót vezet be. 

II. FEJEZET 

Magánszemély kommunális adója 

3.Az adó alanya 

3.§ 

(1) Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. §-



ában meghatározott adóalany. 

(2) Az adó tárgya a Htv. 11. és 17. §-ában foglalt adótárgy és a lakásbérleti jog. 

4.Az adó mértéke 

4.§ 

Az adó éves mértéke: 

A Htv. 11. §-ában meghatározott adótárgy esetén adótárgyanként, lakásbérleti jogonként, 

Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgy esetén telkenként 2.000.-ft. 

5. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

5.§ 

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

irányadók. 

6.Az adófelfüggesztés 

6.§ 

Az adófelfüggesztésre a Htv. 26/A. §-ában foglaltak az irányadók. 

III. FEJEZET Helyi iparűzési adó 

7.Adókötelezettség, az adó alanya 

7. §  

(1) Az adó alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott adóalany. 

(2) Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. 

8.Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

8.§ 

Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. §-ában foglaltak az irányadók. 

9.Az adó alapja 



9. §  

Az adó alapját a Htv. 39-39/B. §-ában rögzítettek szerint kell megállapítani. 

10.Az adó mértéke 

10.§ 

Az adó mértéke: 

a) állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a, 

b) a Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 

esetén 1.500.- Ft/nap, 

11.Az adó csökkentése 

11.§ 

Az adó csökkentésére a Htv. 40/A. §-ában foglaltak az irányadók. 

IV. FEJEZET 

12. Vegyes és záró rendelkezések 

12.§ 

(1) A bejelentkezésre, az változás-bejelentésre, az adóbevallás benyújtására, az adóelőleg 

megállapítására, az adó bevallására és megfizetésére, a Htv. és az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 

(2) E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba. 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Udvari Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2008. (X. 15.) önkormányzati 

rendelete. 


