
Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének  
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

1/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete 
 
Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk            
(1)  bekezdés  a)  és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,  Magyarország  helyi  
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában 
továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja.  
 
 

I. fejezet  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 
A rendelet hatálya   

                                                   
1.§ (1) Magánszemélyek kommunális adó kötelezettsége terheli az Ivánc község belterületén 

található beépített ingatlan valamint beépítetlen földrészlet tulajdonosát (vagy a vagyoni 
értékű jog jogosultját) a tulajdonba kerülést követő év első napjától. 

(2) Magánszemélyek kommunális adó kötelezettsége terheli az Ivánc község belterületén 
található nem magánszemély tulajdonában álló ingatlan lakásbérleti jogával rendelkező 
magánszemélyt a jogviszony keletkezését követő év első napjától. 

(3)  Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adóról szóló 1990. évi C. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
Az adó mértéke 

 
2.§  A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 8.000,- Ft/év. 
 

Az adó bevallása, változás bejelentése 
 
3.§ A magánszemélyek kommunális adójának megállapításához szükséges adatokat a 

magánszemély bevallás benyújtásával jelenti be az adott év január elsejei állapotnak 
megfelelően, melyet az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalnál (9931 Ivánc, Kossuth 
L. u. 119.) kell teljesíteni. A bevallás benyújtására az adó alanya a tulajdonjogszerzést, 
egyéb változást követő 15 napon belül kötelezett. A bejelentési kötelezettség részletes 
szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései 
tartalmazzák. 

 
4.§ A magánszemélyek kommunális adóját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény rendelkezései szerint kell megfizetni Ivánc község Önkormányzat 
magánszemélyek kommunális adó számlájára. 

 
5.§ (1) Az adókötelezettség (bejelentési és bevallási kötelezettség) késedelmes teljesítése 

vagy elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. 

(2) Az adó késedelmes megfizetése esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény előírása szerint késedelmi pótlék felszámítására kerül sor. 

 
 



Az adó mérséklése, elengedése 
 
6.§ (1) Kivételes jelleggel és különös méltánylást érdemlő esetben ezen önkormányzati 

rendelet alapján megállapított adó mérsékelhető vagy elengedhető. 
(2)  Különös méltánylást érdemlő eset, amennyiben az ivánci állandó lakcímen 

életvitelszerűen élő adóalanya 3 vagy annál több 18 év alatti, vele azonos állandó 
lakcímen együtt élő gyermeket nevel. Gyermek a vér szerinti, örökbefogadott, mostoha 
és nevelt gyermek. E rendelkezés alapján az adó alanyát kizárólag egy, az általa és 
gyermekei által lakott ingatlan vonatozásában illeti meg az adó 100%-os elengedése, 
annak az évnek a végéig (december 31. napjáig), amíg legalább három, 18 éven aluli 
gyermeke közül a legidősebb a 18. életévét betölti. 

(3) A fizetési könnyítési kérelmeket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 
meghatározott előírások szerint a jegyző bírálja el. 

 
Záró rendelkezések 

 
7.§ (1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2013. 

január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/1999. (XII.21.) 

valamint a 10/2002. (XII.27.), 7/2003. (XII.19.), 8/2004. (XII.27.), 8/2007 (XII.28.), 
21/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet.  

 
 
Ivánc, 2013. március 11. 
 
 
 
         Gyarmati Tibor Hollósiné Botka Ildikó 
      polgármester         jegyző  
 
 
Záradék: 
E rendelet kihirdetésre került 2013. március 14. napján, Ivánc község Önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
 
Ivánc, 2013. március 14. 
 
                                                       Hollósiné Botka Ildikó 

 jegyző  
 


