
Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról  

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 

pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 

1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA 

AZ ADÓ TÁRGYA 

1. §1 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

2.§. 

2.§ Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete Bocskaikert Község 

közigazgatási területén határozatlan időre bevezeti a magánszemélyek kommunális 

adóját.2 

 

3.§. 

Adómentesség, adókedvezmény 

(1) 3 Mentesül a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól 

a./ aki a 70. életévét betöltötte, az adó alapját képező ingatlanon -  a központi 

személyi-adat- és lakcímnyilvántartásból lekérdezett adatok alapján igazolhatóan – 

nyilatkozat alapján egyedül él és a lakcímnyilvántartás szabályai szerint állandó 

lakosként az ingatlanra be van jelentkezve. 

A mentesség az adózót valamennyi feltétel bekövetkeztését követő év első napjától 

illeti meg. 

A mentesség feltételeinek fennállásától az adózó az 1. melléklet szerinti 

nyomtatványon nyilatkozik. 

b./  a külterületi telekkel rendelkező magánszemély. 

 

. 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát veszti: 2013. szeptember 16. 
2 Módosította a 17/2015. (IX.29) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 01.  
3 Módosította a 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2021. március 1. 



(2)  A 4.§-ban megállapított adóból adótárgyanként 5.000.-Ft adókedvezmény illeti 

meg az adóalanyt a külterületi építmények után.4 

4.§. 

Az adó mértéke 

 

 

Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként évente 12.000.-

Ft.5 

4/A§ 

Az önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a Htv. 42.§ (5) bekezdésében 

meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5.000.-Ft-ot meg nem haladó 

összeget a helyi adókra (adótartozásra) készpénzben elfogadjon.6 

 

2.  HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

Az adó mértéke 

5. § 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, a Htv. 37. § (2) 

bekezdése szerinti tevékenység-végzés utáni naptári naponként 5.000,- Ft. 

 

 

5/A.§ 

Helyi iparűzési adómentességben részesül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

(a továbbiakban: Htv.) 52. § 23. pontja szerint meghatározott háziorvos, védőnő 

vállalkozó, akinek a Htv. 39.§ (1) bekezdése, vagy a 39/A.§-a vagy a 39/B.§-a alapján 

számított vállalkozási szintű adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió 

forintot, és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység (tevékenységek) 

végzésére vonatkozó, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött 

finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.”7 

 

 
4 Módosította a 17/2015. (IX.29) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. október 01.  
5 Módosította a 17/2015. (IX.29) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. október 01.  
6 Beiktatta a 17/2015. (IX.29) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. október 01.  
7 Beiktatta a 8/2020. (VI.12) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. június 15. 



3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6. § 

- Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

a 28/2009.(XII.09.) KT. sz. rendelettel, valamint a 16/2010. (XII.20. ) 

önkormányzati rendelettel módosított 20/2008 (XI.26.) KT. sz. rendelete a 

magánszemélyek kommunális adóról szóló rendelet, illetve a 24/2007. (XII. 

18.) KT. számú a helyi iparűzési adóról szóló rendelet. 

 

 

Bocskaikert, 2012. december 12. 

 

     Szőllős Sándor      Szaniszló tamás 

     polgármester                      jegyző 
 

Záró rendelkezés: 

A rendeletet 2012. december 17-én kihirdettem.  

    Szaniszló Tamás  

        jegyző 

 

 

1. melléklet  

Ügyirat száma:         /        év 

N Y I L A T K O Z A T 

kommunális adó alóli mentesség megadásához 

Az adózó  

neve:…………………………………………………………………………………………...... 

lakcíme:…………………............................................................................................................. 

születési helye, 

ideje:……………………………………………………………………………. 

anyja 

neve:………………………………………………………………………………………. 

adóazonosító jele:……………………………………………………………………………... 

telefonszáma:………………………………………………………...….(megadása önkéntes) 

Az adótárgy (ingatlan)  



címe:…………………………………………………………………………………………….. 

helyrajzi száma:…………………………………………………………………………………. 

Alulírott adójogi és büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom: 

a./ 70. életévemet betöltöttem:       Igen  /  Nem 

b./ Az adótárgyat képező ingatlanban egyedül élek:    Igen* / Nem   

     *…………. évtől 

c./ Az adótárgyat képező ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkezem:  Igen**/Nem 

     **…….…..évtől 

Az adómentesség fenti mindhárom feltételének…………………………évtől felelek meg. 

Dátum: Bocskaikert,………év………………hó………nap 

        ______________________ 

         aláírás 

Tájékoztató: A helyi adókról szóló 30/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében 

adómentes: aki a 70. életévét betöltötte, az adó alapját képező ingatlanon -  a központi személyi-adat- és 

lakcímnyilvántartásból lekérdezett adatok alapján igazolhatóan – nyilatkozat alapján egyedül él és a 

lakcímnyilvántartás szabályai szerint állandó lakosként az ingatlanra be van jelentkezve. A mentesség az adózót 

valamennyi feltétel bekövetkeztését követő év első napjától illeti meg. A mentesség feltételeinek fennállásától az 

adózó az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyilatkozik. 

 


