
A helyi adókról szóló Ócsárd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Ócsárd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C.tv.1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés 
h) pontja, valamint  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CIXX-
XIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések

1.§ (1)A rendelet célja a helyi adókkal kapcsolatos helyi szabályok meghatározása

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi 
C.tv., valamint a 2003. évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók. 

(3) Ócsárd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a) helyi iparűzési adót
b) magánszemély kommunális adóját
 vezeti be. 

II. Iparűzési adó
Adókötelezettség, az adó alanya

2.§ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleg-
gel végzett vállalkozási tevékenység( továbbiakban: iparűzési tevékenység)

 

Az adó mértéke

3.§ (1)Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évei mértéke 
az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5.000,-Ft.

(3) Az adó csökkentésére az 1990. évi C.törvény 40/A.§ -a alapján történhet.

(4) Az adó bevallására, megfizetésére az 2003.évi XCII. 1tv. rendelkezései az irány-
adók. 

III. Kommunális adó

Magánszemélyek kommunális adója

1 módosította a 8/2017./V.16./ önk.rend



4.§ (1)Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormány-
zat illetékességi területén az 1990. évi C. törvény 24.§  rendelkezései szerinti adótár-
gyat képező ingatlannal, lakásbérleti joggal rendelkezik.

(2) Az adó mértéke évente 8.000,-Ft

(3)Mentes az adó megfizetése alól
 a) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
 b) telek

IV. Záró rendelkezés

5.§ A rendelet 2015. október 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
Ócsárd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 14/1995.
(XII.20.) és az iparűzési adóról szóló 22/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete.

Ócsárd, 2015. szeptember 09.

Keserü Zoltán dr. Gellértné dr. Kugler Anna
polgármester jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2015. szeptember 16-án

dr. Gellértné dr. Kugler Anna 
jegyző


