
Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestülete
13/1995.(X.25.),  6/1997.(IV.28.),  10/1998.(XII.14.),  8/1999.(04.27.), valamint

  a 20/2003.(XI.26.), .) számú rendeletekkel módosított
6/1995.(V.04.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról -

egységes szerkezetben

1. § 
Adórendelet hatálya

Az adórendelet  hatálya  kiterjed:  Pölöske  község  Önkormányzat  illetékességi  területén 
lévő – Kaszáló puszta kivételével - :
(1). Magánszemély tulajdonában lévő építmények közül a lakásra, illetve
(2). Nem magánszemély tulajdonában levő bérleti joggal rendelkező személyre.

2. §
Az adó alanya

Az a magánszemély, aki a naptári év első napján a lakás tulajdonosa, illetve bérlője.Több 
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik alapján adóalanyok.

(1). Amennyiben a lakás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni érték jog terheli, 
annak gyakorlására jogosult személy az adó alanya.

(2).  Valamennyi  tulajdonos  által  írásban  megkötött  és  az  adóhatósághoz  benyújtott 
megállapodásban az  (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

3. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1).  Adókötelezettség keletkezése a használatba vételi engedély kiadását követő év első 
napján keletkezik. Engedély nélkül épült, vagy a nélkül használatba vett lakás esetén az 
adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napja.

(2).  Az  adókötelezettség  megszűnik  az  építmény  megszűnése  évének  utolsó  napján. 
Amennyiben  az  építmény  az  év  első  felében  szűnik  meg,  úgy  az  év  második  felére 
vonatkozó adófizetési kötelezettség megszűnik.

4. §
Az adó alapja

Az adó alapja lakásonként vagy lakásbérleti jogonként:

1995. július  1-től:   2.000,-Ft/év,
1999. január 1-től:   3.000,-Ft/év,
2004. január 1-től:   6.000,-Ft/év.
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5. §
Az adómentesség

Mentes az adó megfizetése  alól  az a  magánszemély  1997.  január  1-től,  aki  a  Pölöske 
Község  Önkormányzati  Képviselőtestületének   8/1997.(IV.28.)  számú  Építményadóról 
szóló rendeletének hatálya alá tartozik, és Építményadó fizetésére kötelezett.

6. §
Az adó megfizetése

(1). A magánszemélyek kommunálisadóját évente két egyenlő részletben kell megfizetni:
      - első félévi adót:        március 15.-ig,
      - második félévit:       szeptember 15.-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni 
Pölöske Község Önkormányzatának Kommunálisadó bevételi számlájára.

(2). Hatályon kívül helyezve.

(3).  Az   önkormányzat  jegyzője  a  magánszemélyek  kommunális  adójának  fizetési 
kötelezettségét a magánszemély kérelmére az Art. 133.§ (1-9) bekezdése alapján fizetési 
halasztást,  részletfizetést  engedélyezhet,  továbbá  ugyanezen  törvény  134.§  értelmében 
méltányosságból kérelemre, -annak igazolásával- mérsékelheti vagy elengedheti.

7. §
Az adó bevallása, az adó kivetése

(1). A magánszemély az adóbevallását első alkalommal a bevezetés évében: 1995. július 
15.-ig köteles bevallani az arra kiadott formanyomtatvány pontos      kitöltésével.

(2). Az adózónak az ezt követő változásokat az adóévet követő 15 napon belül köteles a 
helyi adóhatóságnak bejelenteni.

(3). Nem köteles bevallás teljesítésére az  adóalany,  akinél az adóévben az adófizetési 
kötelezettségben változás nem volt.

(4). A rendeletben meghatározott magánszemélyek kommunális adóját a helyi adóhatóság 
kivetés útján, határozattal állapítja meg.

8. §
Az adó felhasználása

A beszedett  magánszemélyek  kommunális  adóját  az  önkormányzat  1997.  január  1-től 
felhalmozás célú kiadásokra fordítja.
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9. §
Záró és átmeneti rendelkezések

(1). Ez a rendelet 1995. július 1. napjával lép hatályba.

(2).  E  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  helyi  adókról  szóló  többször 
módosított  1990.évi  C.  törvény,  valamint  az  adózás  rendjéről  szóló  többször 
módosított 1990. évi XCI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. §
Értelmező rendelkezések

(1).  Önkormányzat  illetékességi  területe: Az  önkormányzat  közigazgatási  határa  által 
behatárolt bel-és külterületet magába foglaló térség, amelyre az önkormányzat hatásköre 
kiterjed.

(2).  Vagyon értékű jog:  a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, haszonélvezet, a használat joga 
-ide értve a külföldiek ingatlan használati jogát is-, és a lakásbérlet.

(3).  Lakás,  szükséglakás:  a  lakások  és  helységek  bérletére,  valamint  az  elidegenítésre 
vonatkozó  egyes  szabályokról  szóló  1993.évi  LXXVIII.törvény  2.  mellékletének  1-6. 
pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy 
lakás  megnevezéssel  nyilvántartott,  vagy  ilyenként  feltüntetésre  való  ingatlan,  a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges -, helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg 
nem haladó földrészlettel  együtt,  hogy nem minősül szükséglakásnak az a helységcsoport, 
amely  csak  azért  nem sorolható  be komfortfokozatba,  mert  nem rendelkezik  melegpadlós 
helységgel.

(4). Építmény megszűnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül.

Pölöske, 1995. május 3.

Csondor Józsefné sk Balázs Árpád sk.
jegyző    polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve:   1995. május  4.

                          Csondor Józsefné sk
                                   jegyző
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