
Kéty Köz s é g onkormány zatának Képvi s e 1 őte sttil ete

A helyi adóról szőIő
9 l 20 I 0 . (XII.20 .) szátmű rende 1 ete

- a 11/2000.(XII.22), a712002.(XII.20.), a812003.(XII.22.), a 1312004.(XII.13.), a

712005.(XII.05), a 912006.(KI. 18.), 812008.(v. 19.), a 1312008.(XII.29.), a

8l2OO9 .(v .25.), a L412009.(XII.21 .) számu rendeletekkel módosított -
a 3 l 1995.(n.0 1 .) kt. számú rendelet módosításáról

egységes szerkezetbe foglalva



Kéty Közs é g onkormá ny zatának Képvi s e 1 őte stül ete a he lyi önkormány zatokr őI
okról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.$/1 lbekezdése és a helyi adókról szőLő 1990. évi
C. tv. 1.$(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap1án az alábbiak szerint
módosítja a helyi adóról szőlrő 3lI995.(m.01.) számű rendeletét (továbbiakban: R.):

.(rA1talános rende]- kezések

I k.óa 
^7ór

Az arlómarrá.l .l aniJ.ác ir.rrre Áe ^7 2.lÁl.ö|a1 aza||cÁaJ "Y"

L.s/L/ E rende1et alkalmazásában adóalanv:
a. / maqánszemély
b./ a joqi szeméIy, a jogi személyiség nélküli gazdasági

társaság
c./ a magánszemélyek jogi személyisé99e1 nem rendelkező

egyesülése.

/2/ Adómentes
/7/ bek. b. és c. pontjaiban felsoro]-t adóalanyok közüf a
társadaImí szervezet, az egyházt dZ alapítvány, a
közszolgáltató szervezet, a köztestüIet, a közhasznú
társaság, dZ önkéntes kö]-csönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár I a köItségvetésí szerv és a
kö1tségvetési szervnek nem minősülő neve]-ésí_oktatási
intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben
foIytatott vá]-1a1kozási tevékenyséqéből származó jövedelme
ínrroro<Árra\ rr|án IArq..4ai .^Á€; -^|A^: l-^|^.l ^-^|l-cÁna\rrJv!voeYv/ uuqrr uq!odJct9J- ctL.ILJJ-JZ.EL(:J-L J\ULCJ-EZULLoEVS,

illetve költségvetési szerv esetében- eredménye után a
központi köItségvetésbe befizetési köte1ezettsége nem
keletkezett.
A fe1tételek meglétérőI az adóalany irásban köteles
nyilatkozni az adóhatóságnak.

/3/ Az /L/ és /2/ bekezdésben meghatározottak szerint
adialany a küIföIdi magánszemély és szervezeL is, feltéve,
hogy adimentességét nemzetközi szerződés Va9y viszonosság
nem biztosítia.

/4/ Adőkötelezettség az önkormányzat illetékességi terü]-etén a
következőkre teried ki:
a. / az ingatlantúraidonra, J-ngatlanhoz kapcsolódó vagyoni

értékű jogra,



2-
b. / munkaerő foglaIkoztatásra
c./ az 199o. éví C. tv-ben meghatározott gazdasági

tevékenysé9 gyakorlására / a továbbiakban: adőtárgy/.

Az' ecÍ\/e.q ac]ókra vonatkozó kü]ön rendelkezések

| | B-A1A7AT

1 Cim

Magánszemé1yek kommunális adója

2.s AdókötelezeLtség az adó alanya, dZ adókötelezettség
ke1etkezése és meqszűnése

/I/ Kommunális adóköteIezettség terhe]-i azt a magánszeméIyt,
aki
a./-a naptári év /a továbbiakbanz év/ első napján

lakás, Iakóépület tu1ajdonosa' több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tu1ajdoni hányadában adóa]-anyok.
Amennyiben a lakást' 1akóépü]-etet az íngatlannyíl_
vántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terhelí, az
annak gyakorlására jogosult az adó al-anya.

b. / az önkormányzat il]-etékességi területén nem magán-
szeméIy tu1ajdonában á11ó lakás bér].eti jogával
rendelke zik.

/2/ Az adókötelezettsé9 a használatbavéte1i, i11etőleg a
fennmaradási engedély kíadását követő év e].ső napján
keletkezik.
Az engedély né]-kü]- épült vagy anélkül haszná]-atba vett
Iakás' 1akóépüIet esetében az adókötelezettség a
tényleges használatbavételt követő év első napján.

/3/ ez adóköteIezettség megsz.őnik
a lakás' 1akóépület megszűnése évének uto]-só napján. A
]-akásnak' lakóépüIetnek az év e1ső felében történő
megszűnése esetén a második féIévre vonatkozi
adóköte]-e zettséo meos zűnik.

/4/ Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a 1akás-
bérleti jogvíszony létrejöttét kÖvető év első napján
keletkezik és a jogvíszony megszűnése évének utolsó
- -^-.i <-naplan szunJ-K meg.
A lakásbérleti jogviszonynak az év első fe]-ében történő
megszúnése esetén a második félévre vonatkozó adóköte-
lezettség megs zíini-k.



'J

Az adómentesséo
3.S
Mentes az adó ali]-

/I/ nem lakás céljára szolgá).ó épüJ-et, építmény

/2/ építésí te]-ek

/3/ garázs
/ 4 / külterületi zártkertben ]-evő tanva

4.s Az adó mértéke a 2.S-ban meghatározott adótárgyanként
illetőIeg lakásbérleti jogonként 3. 800, - Ft/év.

5.s Az adó megfizetése, beje]-entéset dZ adóbevallás határideje

/I/ Az adót- késede]mi pótlékmentesen évi két részletben,
minden év március ]-5. és szeptember 15. napjáíg leheÉmegfizetni.

/2/ 1995. évre vonatkozóan a kivetési határozat jogerőre
eme]-kedésétőI számított 15. napon be1ül lehet megfizetni az
első félévi adót, a második félévít szeptember 15.
* -*i 4.i ^rrclPJ o_Lg .

/3/ Ezzel egyídejűleg az e céfra rendszeresített
nyomtatványon adóbevaf].ást köteles tenni a Hivatal
1egyzőjéhez / továbbiakban: adóhatóság/ .

A további években adózó az adott év I. 15. napjáigköteles adókötelezettségét beje]-entenj. vá]-to2ás
esetén.

/4/ Évközben az adókÖtelezettség ke].etkezését /váLtozását
követő 15 napon belül adibeval]-ást köte]-es tenni az adőzó
/az adóhatóság áltaI rendelkezésre bocsátott
nyomtatvány kítöltésével-/ .



III. Feiezet

Hatá1yba1éptető rende1kezések

6.s Jelen rendeletet a képviselőtestü].et a 2OLO.12. 13-i ülésén fogadta eJ..

Rende1kezéseit 20II. január 1-tő1 ke]-l a]kalmazni.

K é t Y, 2oLo. december 13.

Gödrei Zo].tán sk. Dr. Fábián Lászliné sk.


