
KEREKl KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 

15/2011.(XII.15.) onkorm^nyzati rendelete 

A H E L Y I A D O K R O L ' 

Kereki Kozseg Kepviselo-testUlete a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny 1. § (1) bekezdeseben 
kapott felhatalmazas alapjan, az Alkotmany 44/A.§ (1) bekezdes d) pontjaban meghatarozott a fel-
adatkoreben eljarva, a kovetkezoket rendeli el: 

I. Adokdtelezettseg 

Az onkormanyzat a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny (tovabbiakban: Htv. ) felhatalmazasa 
alapjan a kovetkezo helyi adokat vezeti be: 

a. ) epitmenyado, 
b. ) telekado 
c. ) kommunalis ado, 
d. ) ipariizesi ado. 

2.§ 

Az adokotelezettseg az onkormanyzat illetekessegi teruleten: 
a) ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolodo vagyoni ertekii jogra, 
b) az e rendeletben meghatarozott gazdasagi tevekenyseg gyakorlasara terjed ki. 

(1) E rendeletben adoalany: 
a) a maganszemely, 
b) a jogi szemely, a jogi szemelyiseg nelktili gazdasagi tarsasag, egyeb szervezet, 
c) a maganszemelyek jogi szemetyiseggel nem rendelkezo szemeiyi egyesiilese. 

(2) Adomentes valamennyi helyi ado alol - a (3) bekezdesben foglaltakra figyelemmel - a tarsadalmi 
szervezet, az alapitvany, a kozszolgaltato szervezet, a koztestiilet, az onkentes kolcsonos biztosito 
penztar, a magannyugdijpenztar es - kizarolag a helyi ipariizesi ado vonatkozasaban - a kozhasz-
nu, kiemelkedoen kozhasznu szervezetnek minosiilo nonprofit gazdasagi tarsasag. 

(3) A (2) bekezdes szerinti mentesseg abban az adoevben ilieti meg az adoalanyt, amelyet megelozo 
adoevben folylatott vallalkozasi tevekenysegebol szarmazo jovedelme (nyeresege) utan sem beU, 
sem kulfoldon adofizetesi kotelezettsege nem keletkezett. Az epitmeny- es telekadoban a (2) be
kezdes szerinti mentesseg - az ott felsorolt adoalanyok szamara - csak az alapito okiratban, alap-
szabalyban meghatarozott alaptevekenyseg kifejtesere szolgalo epiilet es telek utan jar. A fellete-
lek megleterol az adoalany irasban koteles nyilatkozni az adohatosagnak. 

(4) Az bekezdesben meghatarozottak szerint adoalany a kiilfoldi maganszemely es szervezet 
is felteve, hogy adomentesseget nemzetkozi szerzodes vagy viszonossag nem biztositja. A viszo-
nossag kerdeseben az adopolitikaert felelos miniszter allasfoglalasa az iranyado. 

(5) A torveny hatalya - a 34.§-ban foglaltak kivetelevel - nem terjed ki a Magyar AUamra, a helyi 
onkormanyzatra, az orszagos es helyi kisebbsegi onkormanyzatra, a koltsegvetesi szervre, az egy-
hazra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt.-re, az Allamadossag Kezelo Kozponl Zrt.-re, a bun-
tetes-vegrehajtasert felelos miniszter felUgyelete ala tartozo biintetes-vegrehajtasi gazdalkodo 
szervezetre, tovabba a helyi iparuzesi ado vonatkozasaban a Magyar Nemzeti Bankra. 

' Mbdositottaa I0/2012.(IX.I2.), 9/2013.(XII.2.) onkorm^nyzati rendelet 



(6) Ha a torveny az adoalanyisagot az ev elso napjan fennallo allapothoz koti es az onkormanyzat az 
adot ev kozben vezeti be, akkor a bevezetes eveben az ado alanyanak azt kell tekinteni, aki/amely 
az adot bevezeto rendelet hatalybalepesenek napjan megfelel az adoalanyisag kovetelmenyeinek. 

2. EPITMENYADO 

4. § 

(1) Adokoteles az onkormanyzat illetekessegi teruleten levo epitmenyek koziil a lakas es a nem lakas 
celjara szolgalo epUlet, epUletresz (a tovabbiakban egyiitt: epitmeny). 

(2) Az adokotelezettseg a (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel az epitmeny valamennyi helyisegere 
kiterjed, fuggetleniil az epitmeny rendeltetesetol, illetve hasznositasatol. 

(3) Az adokotelezettseg nem terjed ki az epiilet zart egysegen beliil vagy kiviil eso olyan helyisegekre, 
amelyek a rendeltetesszerii hasznalatot kiegeszitik es huzamosabb emberi tartozkodasra reszben es 
ideiglenesen sem szolgalnak (tiizeloter, tiizelotarolo, salaktarolo, padlas, szerszamkamra, szin, pin-
ce) 

5. § 

(1) Az ado alanya az, aki az adoev (a tovabbiakban: ev) elso napjan az epitmeny tulajdonosa. Tobb 
tulajdonos eseten a tulajdonosok tulajdoni hanyadait aranyaban adoalanyok. Amennyiben az epit-
menyt az ingatlan-nyilvantartasban bejegyzett vagyoni ertekii jog terheli, az annak gyakorlasara 
jogosult az ado alanya. (Tulajdonos, a vagyoni ertekii jog jogositottja. A tovabbiakban egyiitt: tu
lajdonos.) 

(2) Valamennyi tulajdonos altal irasban megkotott es az adohatosaghoz benyiijtott megallapodasban a 
tulajdonosok az adoalanyisaggal kapcsolatos jogokkal es kotelezettsegge! egy tulajdonost is felru-
hazhatnak. 

(3) Tarsashaz, - garazs es- udiilo eseten a tulajdonosok onallo adoalanyok, a kdzos hasznalatu helyi-
segek utan az ado alanya az emlitett kozdsseg. 

6. % 
(1) Mentes az ado alol: 

a) a sziikseglakas; 
b) a szocialis, egeszsegiigyi es gyermekvedelmi, illetoleg a nevelesi, oktatasi intezmenyek celjara 

szolgalo helyiseg; 
c) a koltsegvetesi szerv, valamint az egyhaz tulajdonaban alio epitmeny; 
d) a lakashoz es az iidiiloepUlelhez tartozo kiegeszito helyisegek 
e) az ingatlan nyilvantartasi allapot szerint allattartasra, vagy novenytermesztesre szolgalo epulet, 

vagy az allattartashoz, novenytermeszteshez kapcsolodo tarolo epiilet (pi. istallo, iiveghaz, ter-
menytarolo, magtar, miitragyatarolo) felteve, hogy az epiiletet az adoalany rendeltetesszeriien 
ailattartasi, novenytermesztesi tevekenysegehez kapcsolodoan hasznalja. 

ff a maganszemely tulajdonaban levo lakashoz tartozo epitmeny, ha az adofizetesre kote
lezett a targyev teljes idoszakaban folyamatosan, megszakitas neikiil, eletvitelszeriien a la-
kasban tartozkodik. 
g) a maganszemely tulajdonaban alio lakohaz, lakas (a tovabbiakban egyiitt: lakas). 

(2) Mezogazdasagi miiveles alatt alio ingatlanon levo epitmeny utan az egyebkent jaro ado 50%-at̂  
tartoznak megfizetni. 

(3) Ugyanazon adotargyon tobb adofizetesre kotelezett koziil a mentesseget, kedvezmenyt csak a kove
telmenyeknek megfelelo ados veheti igenybe, tulajdoni hanyadanak megfeleloen. 

• Modositotta 9/2013.(XII.2.) onkormanyzat! rendelet l.§-a. Hatalyos: 2014. janu^r ]. napjat61. 
' a 10/2012.{1X. 12.) Onkonnanyzati rendelet 1. §(1) bekezd^s^vel modositott 2013.01.01 -tol hatalyos szOveg 
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^(4) A maganszemely szamara az a lakoingatlan szolgal eletvitelszeni lakohelyeiil, 
a) ahonnan eletet szervezi: rendszeresen munkaba vagy oktatasi intezmenybe indul; ahova 
hazater, 
b) ahol az eletvitelehez szUkseges tevekenysegeket - etkezes, fozes, mosas - legjellemzobben 
folytatja, 
c) amely csaladi elete helyszineiil szolgal, 
d) amely vonatkozasaban kozuzemi szolgaltatasokat elsodlegesen, nagyobb mertekben vesz 
igenybe €s 
e) amely elsodleges szamlazasi/levelezesi cimkent jelenik meg a hatosagoknal, kozmiiszolgal-
tatoknal. 
(5) A z adofizetesre kotelezett maganszemely az (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott men
tesseg igenybevetelehez nyilatkozni koteles az eletvitelszerusegrol, melyhez csatolja az ezt 
alatamaszto dokumentumokat. 
(6) A z adohatosag megvizsgalja a (5) bekezdesben foglalt nyilatkozat valosagtartalmat, szuk-
seg eseten bizonyitasi eljarast folytat le, megvizsgalva a kozuzemi szamlakon szereplo fo-
gyasztas, es az eletvitelszeriiseg aranyossagat, osszevetve, hogy 
a) a dokumentumok, kozmiiszolgaltatoi igazolasok, szamlak mikent tartalmazzak az igenybe-
vevo nevet, lakohelyet, a fogyasztasi cimet, a szamlazasi/levelezesi cimet es 
b) a szamlazasi/levelezesi cim mely idoponttol ervenyes a kerelem benyujtasat megelozo egy 
evrol szolo szamlakon (reszszamla, elszamolo szamla). 

7. § 

(1) Az adokotelezettseg a hasznalatbaveteli, illetoleg a fennmaradasi engedely kiadasat koveto ev elso 
napjan keletkezik. Az engedely neikiil epiilt, vagy anelkul hasznalatba vett epitmeny eseteben az 
adokotelezettseg a tenyleges hasznalatbavetelt koveto ev elso napjan keletkezik. 

(2) Az adokotelezettseget erinto valtozast (igy kiilonosen a hasznos alapteriilet modosulasat, az epit
meny atminositeset) a kovetkezo ev elso napjatol kell figyelembe venni. 

(3) Az adokotelezettseg megszCinik az epitmeny megsziinese evenek utolso napjan. A z epitmenynek 
az ev elso feleben torteno megsziinese eseten a masodik felevre vonatkozo adokotelezettseg meg-
szunik. Elemi kar eseten a targyho utolso napjan sziinik meg. 

(4) Az epitmeny hasznalatanak sziinelelese az adokotelezettseget nem erinti. 

8. § 

Az ado alapja az epitmeny m2-ben szamitott hasznos alapteriilete. 

»•§ 

Az ado evi merteke.- 400.- Ft/m^. 

10.§ 

(1) Az adobevallast az adokotelezettseg keletkezeset (valtozasat) kOveto 15 napon belul kell benyuj-
tani az onkormanyzat hivatalahoz. 

(2) Az adokoteles epitmeny utani adot az adozonak felevenkent, ket egyenio reszletben, az adoev 
marcius 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie. 

* Kiegeszitette a 9/2013.(XII.2.) onkormanyzati rendelet 2. §-a. Hatalyos: 2014. januar 1. napjatol. 
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3, T E L E K A D 6 

11. § 

Adokoteles az onkormanyzat illetekessegi teruleten levo telek. 

12. § 

Az ado alanya az aki az ev elso napjan a telek tulajdonosa (vagyoni ertekii jog jogosultja). Ingatlan 
nyilvantartasba bejegyzett vagyoni ertekii jog. illetoleg tobb tulajdonos eseten az 5. §-ban foglaltak az 
iranyadoak. 

13. § 

Mentes az ado alol: 
a) beepitett telek, 
b) az erdo miivelesi agban nyilvantartott belteriileti telek, 
c) az epitesi tilalom alatt alio telek, 
d) a teleknek az 1500 m2-t meghalado tertilete, 
e) a 4. § {1) bekezdeseben meghatarozott epitmenyhez tartozo telek, 
f) a rendezesi terv alapjan be nem epitheto belteriileti foldreszlet. 

14. § 
(1) Az adokotelezettseg 

a) belteriileti, aranykorona-ertekkel nyilvantartott telek eseteben a telek tenyleges mezogazdasagi 
miivelesenek a megszunteteset es/vagy a miivelesi ag torleset koveto ev elso napjan, 

b) kiilteriileti telek eseteben a miivelesi ag torleset koveto ev elso napjan, 
c) tanyakent nyilvantartott ingatlanhoz tartozo foldteriilet eseteben a tanya megnevezes ingatlan-

nyilvantartasbol valo torleset es/vagy a kizarolagos mezogazdasagi celu hasznositas megszunte
teset koveto ev elso napjan, 

d) az epulet megsemmisiilese, lebontasa eseten a megsemmisulest, lebontast koveto felev elso nap
jan keletkezik. 

(2) Az adokotelezettseg 
a) belteriileti telek eseteben a telek miivelesi agba sorolasa es/vagy tenyleges mezogazdasagi 

miivelesenek megkezdese evenek utolso napjan sziinik meg, 
b) kiilteriileti telek eseteben annak termofoldkent vagy tanyakent torteno ingatlan-nyilvantartasi 

bejegyzese evenek utolso napjan szunik meg, felteve, hogy a tanyahoz tartozo foldteriilet 
tenylegesen mezogazdasagi miiveles alatt all, 

c) a telek epulettel valo beepitese felevenek utolso napjan szunik meg. 
(3) Az adokotelezettsegben bekovetkezo - (l)-(2) bekezdesben nem emlitett - valtozast a kovetkezo 

ev elso napjatol kell figyelembe venni. 

15. § 

Az ado alapja a telek m^-ben szamitott teriilete. 

16. § 

Az ado merteke: 50 Ft/m'̂ /ev 
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(1) ̂  A maganszemely tulajdonaban levo telek utani adot 90%-kal csokkenteni kell, ha az ado
fizetesre kotelezett a targyev teljes idoszakaban folyamatosan, megszakitas nelkul, eletvitel
szeriien Kerekiben tartozkodik. A z eletvitelszeriisegre a R. 6. §.-ban foglaltak az iranyadok. 

(2) Ugyanazon adotargyon tobb adofizetesre kotelezett koziil a kedvezmenyt csak a kovetelmenyek
nek megfelelo ados veheti igenybe, tulajdoni hanyadanak megfeleloen. 

4. M A G A N S Z E M E L Y E K K O M M U N A L I S A D O J A 

18. § 

Ad6k6teles az Onkormanyzat illetekessegi teriileten levo 
a) lakas es nem lakas celjara szolgalo epulet, epiiletresz (tovabbiakban egyiitt: epitmeny) 
b) telek, 
c) nem maganszemely tulajdonaban levo lakas berleti joga (lakas). 

19. § 

(1) Az ado alanya az a maganszemely, aki a naptari ev (tovabbiakban: ev) elso napjan a 4. §-ban meg-
jelolt epitmeny, vagy a l l . §-ban megjelolt telek tulajdonosa, nem maganszemely tulajdonaban al
io lakas berloje. 

(2) Ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett vagyoni ertekii jog, illetoleg tobb tulajdonos eseten a 5. §-ban 
foglaltak az iranyadok. 

20. § 

Azado merteke : ]7.000.-Ft/ev^ 

21. § 

(1) ̂  a 20. §.-ban meghatarozott adot 40%-kal csokkenteni kell, ha az adofizetesre kotelezett a targyev 
teljes idoszakaban folyamatosan, megszakitas neikiil, eletvitelszeriien az ingatlanban tartozkodik. A z 
eletvitelszerusegre a R. 6. §.-ban foglaltak az iranyadok. 

(2) Ugyanazon adotargyon tobb adofizetesre kotelezett koziil a kedvezmenyt csak a kovetelmenyeknek 
megfelelo adoalany veheti igenybe, tulajdoni hanyadanak megfeleloen. 

(3) Mentesiil a maganszemelyek kommunalis adoja alol az adoalany, ha a tulajdonaban levo epit
meny utan epitmenyadot, illetve ha a tulajdonaban levo telek utan telekadot fizel. 

5. H E L Y I IPARUZESI A D 6 

22. § 

(1) Adokoteles az onkormanyzat illetekessegi teriileten allando vagy ideiglenes jelleggel vegzett val
lalkozasi tevekenyseg (a tovabbiakban: ipariizesi tevekenyseg). 

^ a I0/2012.(IX.I2.)0nkorm^nyzati rendelet 1. § (2) bekezd^sevel modositott 2013.01.01.-t6l hatilyos szOveg 
' M6dositotta a 9/2013.(X11.2.) Onkormanyzati rendelet 4. §-a. Hatalyos: 2014. januir 1. napjat61. 
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(2) Az ado alanya a vallalkozo. 
(3) Adokoteles iparuzesi tevekenyseg: a vallaklozo e minosegeben vegzett nyereseg-, illetoleg jovede-

lemszerzesre iranyulo tevekenysege. 
(4) A vallalkozo allando jellegu iparuzesi tevekenyseget vegez az onkormanyzat illetekessegi teriile

ten, ha ott szekhellyel, telephellyel rendelkezik, fiiggetlenul attol, hogy tevekenyseget reszben vagy 
egeszben szekhelyen (telephelyen) kiviil folytatja. 

(5) Ideiglenes jellegii az iparuzesi tevekenyseg, ha az onkormanyzat illetekessegi teriileten az ott 
szekhellyel, telephellyel nem rendelkezo vallalkozo 
a) epitoipari tevekenyseget folytat, illetoleg termeszeti eroforrast tar fel vagy kutat, felteve, hogy a 

folyamatosan vagy megszakitasokkal vegzett tevekenyseg idotartama adoeven beliil a 30 napot 
meghaladja, de nem eri el a 181 napot. Ha a tevekenyseg folytatasanak idotartama a 180 napot 
meghaladja, akkor a tevekenyseg vegzesenek helye telephelynek minosiil. 

b) barmely - az a) pontba nem sorolhato - tevekenyseget vegez, ha annak folytatasabol kozvetle-
niil bevetelre tesz szert, felteve, ha egyetlen onkormanyzat illetekessegi teruleten sem rendelke
zik szekhellyel, telephellyel. 

23. § 

(1) Az adokotelezettseg az iparuzesi tevekenyseg megkezdesenek napjaval keletkezik es a tevekeny
seg megsziinesenek napjaval sziinik meg. 

(2) Az onkormanyzat illetekessegi teriilten ideiglenes (alkalmi) jelleggel vegzett ipariizesi tevekeny
seg eseten a tevekenyseg vegzesenek idotartama az iranyado az adokotelezettseg idobeni terjedel-
mere. 

24. § 

Az ado alapja: 
(1) Allando jelleggel vegzett ipariizesi tevekenyseg eseten az ado alapja a netto arbevetel, csokkent-

ve azeladott aruk beszerzesi ertekevel, a kozvetitett szolgaltatasok ertekevel, az alvallalkozoi tel-
jesitesek ertekevel, az anyagkoltseggel, tovabba az alapkutatas, alkalmazott kutatas, kiserleti fej-
lesztes adoevben elszamoit kOzvetlen kollsegevel. 

(2) Ha a vallalkozo tobb onkormanyzat illetekessegi teriileten vagy kulfoldon vegez allando jellegii 
ipariizesi tevekenyseget, akkor az ado alapjat - a tevekenyseg sajatossagaira leginkabb jellemzo-
en - a vallalkozonak kell a 3. szamii mellekletben meghatarozottak szerint megosztania. 

(3) A vallalkozo a Htv. 39/A es 39/B §-aban foglalt szabalyok szerint valaszthatja az adolap meghata-
rozasanak egyszerusitett modjat is. 

(4) Ideiglenes jelleggel vegzett iparuzesi tevekenyseg eseten az adot a tevekenyseg vegzesenek naptari 
napjai alapjan kell megallapitani. Minden megkezdett nap egy napnak szamit. 

25. § 

(1) Allando jelleggel vegzett ipariizesi tevekenyseg eseten az ado merteke az adoalap 2 %-a. 
(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel vegzett ipariizesi tevekenyseg eseten az ado merteke: 1.000.-Ft/ 

naptari nap. 

26. § 

Az adoeloleg megallapitasara es az ado megfizetesere a Htv. 41. es 42. §-aiban foglaltak az iranyado
ak. 



6. ZARO R E N D E L K E Z E S E K 

27.§ 

A jogszabalyban eloirt bizonylatok, nyilvantartasok hianya, vagy nem a jogszabalyban meghatarozott 
modon valo kezelese, valamint az adobevallas elmulasztasa, vagy kesedelmes teljesitese, adoeltilko-
las, a megallapitott es beszedett ado esedekesseg utani kesedelmes befizetese az adozas rendjerol szo
lo 2003. evi X C l l . torvenyben meghatarozon hatranyos jogkovetkezmenyekkel jar (mulasztasi birsag, 
adobirsag, kesedelmi potlek). 

(1) Az e rendeletben nem szabalyozott kerdesekben a helyi adokrol szolo - tobbszor modositott -
1990. evi C- torveny es az adozas rendjerol szolo - tobbszor modositott - 2003. evi XCII. torveny 
hatalyos rendelkezeseit, valamint a helyi adokat erinto hatalyos torvenyek rendelkezeseit kell al-
kalmazni. 

(2) Ez a rendelet 2012. januar 1. napjan lep hatalyba. 
(3) E rendelet hatalyba lepesevel egyidejiileg hatalyat veszti a helyi adokrol szolo 12/2009.(XII.14.) 

onkormanyzati rendelet. 

28.§ 

Kereki, 2013. december 3. 


