PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2016. (X. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL

az azt módosító
3/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelettel

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és h) pontjaiban, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. § e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Alcím
Általános rendelkezések
1. § Páty Község Önkormányzata az illetékességi területén az alábbi adónemeket vezeti be:
a) építményadó,
b) telekadó,
c) helyi iparűzési adó,
d) magánszemélyek kommunális adója,
e) idegenforgalmi adó.
2. § E rendelet alkalmazásában
a)1 beépített telek: az a telek, amelyen olyan, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és
az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll, amelynek a
telekből elfoglalt alapterülete eléri az adott telekre vonatkozó beépíthetőség 5%-át, de legalább
belterületen az 50 m2-t, külterületen a zártkerti besorolású területeken a 20 m2-t.

2. Alcím
Az építményadó
3. § (1) Az építményadó megállapításakor Páty Község Önkormányzata a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 15. § a) pontja szerinti adóalap számítást
alkalmazza, az adó alapja az építmény négyzetméterben számított, a Htv. 52. § 9. pontjában
meghatározott hasznos alapterülete.
4. § (1) Az építményadó éves mértéke belterületen a nem lakás céljára szolgáló építmények
közül a vállalkozás céljára hasznosított épület, épületrész esetében: 150 Ft/m2.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított adómértéktől eltérően a nem lakás céljára szolgáló
építmények esetén az építményadó éves mértéke:
a) 550 Ft/m2 a belterületi községközpontban: a Rákóczi utca (610 hrsz.) és Somogyi Béla
utca (1119/1 hrsz.) az Iskola utca (330/1 hrsz.) és Bacsó B. utca (161 hrsz.) által határolt
területen a Rákóczi utcára és Somogyi Béla utcára nyíló ingatlanoknál,
b) 600 Ft/m2 a Kerekdomb a 4206 hrsz. - 0156/2 hrsz. – 0155/13 hrsz. – 0152 hrsz. – 0150/2
hrsz. - 0151/1 hrsz. – 0147/2 hrsz. - 4214 hrsz. – 0114 hrsz. – 0112 hrsz. – 4220 hrsz. – 3948
hrsz. – 3907 hrsz. – 3905 hrsz. – 0143/1 hrsz. – 0147/1 hrsz. – 0150/2 hrsz. – 0155/12 hrsz.,
volt TSZ területe 610 hrsz. – 886 hrsz. – 675 hrsz. – 677 hrsz. – 695 hrsz. – 691/115 hrsz. –
691/142 hrsz. – 691/143 hrsz. – 020/32 hrsz. - 020/30 hrsz. - 018 hrsz. – 012 hrsz. – 014 hrsz.
által határolt területen,
c) 700 Ft/m2 az üzleti park és GKSZ területen: a 0178/2 hrsz. – 4617 hrsz. – 4614 hrsz. – 1es főút 0162 hrsz. – 0156/1 hrsz. – 0155/12 hrsz. – 0155/11 hrsz. – 4206 hrsz. – 0157/3 hrsz. –
4467 hrsz. által határolt területen.
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5. § (1) Az építményadó mértéke külterületen: 800 Ft/m2.
(2) Az építményadó kedvezményes mértéke külterületen a helyi sajátosságokra tekintettel
az alábbi területeken 600 Ft/m2:
a) a Mézeshegyen a 3328 hrsz. – 3406/1 hrsz. – 3406/2 hrsz. – 039 hrsz. – 3479 hrsz. – 090
hrsz. – belterületi határon telkek: 3699, 3698, 3696/2, 3696/1, 3695/1, 3695/2, 3694, 3693/5,
3693/3, 3693/1, 3692, 3691, 3690, 3686, 3685, 3684, 3683, 3682, 3679/1, 3670, 3669, 3668,
3667, 3666, 3665, 3664/2, 3662 – 3660/2 hrsz. – 3616 hrsz. – 3505/2 hrsz. – 3501 hrsz. –
045/79 hrsz. – 086 hrsz. – 077/1 hrsz. – 076 hrsz. – 3355 hrsz. – 3166 hrsz. – 089/2 hrsz. – 088
hrsz. – 3178 hrsz. – 3289 hrsz. által határolt terület,
b) a Fenyves területén a 099 hrsz. – 0123/1 hrsz. – 097 hrsz. – 0100/8 hrsz. által határolt
terület,
c) a Nagyhegyen a 4070 hrsz. – 0141/2 hrsz. – 4220 hrsz. – 3948 hrsz. – 3907 hrsz. – 3905
hrsz. – 3910 hrsz. – 0134/62 hrsz. – 3939 hrsz. – 0143/1 hrsz. által határolt terület.

3. Alcím
A telekadó
6. § (1) A telekadó megállapításakor Páty Község Önkormányzata a Htv. 21. § a) pontja
szerinti adóalap számítást alkalmazza.
(2) A telekadó éves mértéke 120 Ft/m2.
(3) A Htv. 19. §-ban meghatározott adómentességi eseteken túl adómentes:
a) belterületi beépített telek,
b) a helyi építési szabályzatról szóló rendeletben különleges sportterületként szabályozott,
és ténylegesen is kizárólag sportolási célra hasznosított telek,
c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott,
közforgalom számára megnyitott magánút, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban ekként
van nyilvántartva,
d) belterületen a Rákóczi utca (610 hrsz., 489/2 hrsz.) – Kossuth L. utca (489/6 hrsz. – 2/2
hrsz. – 2/1 hrsz.) – Bacsó B. utca (161 hrsz.) által határolt terület, valamint a Kossuth L. utca
(489/6 hrsz. - 2/2 hrsz., 2/1 hrsz.) – Mélyárok utca (1329 hrsz., 1396 hrsz.) – Pincehegy (1400
hrsz., 0106 hrsz. – 1542/1 hrsz. – 1542/2 hrsz. – 1644/10 hrsz. – 0148 hrsz. – 0153 hrsz. – 488
hrsz.) által határolt terület, mely telkek falusias lakóterület, valamint kert és mezőgazdasági
terület övezeti besorolásúak,
e)2 zártkerti művelés alól kivett, és beépített telek,
f)3 2017. december 31-ig építményadó fizetési kötelezettséggel terhelt, zártkerti művelés alól
kivett telek.
(4)4 A telekadó mértéke a zártkerti művelés alól kivett besorolású ingatlanok esetben 30
Ft/m2 és az Má-2 övezetű telkek esetében 50 Ft/m2.
7. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló rendeletben ipari célú vagy gazdasági,
kereskedelmi szolgáltató célú besorolású földrészleten tulajdonjogot szerző adóalany az első
telekadó bevallás benyújtásával egyidejűleg legfeljebb két éves időtartamra adófelfüggesztés
iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé, amennyiben a tulajdonjog megszerzését követő két
éven belül a telken az építményadóról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó,
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használatbavételi engedéllyel rendelkező építményt, épületet létesít, továbbá ezen a két éven
belül az iparűzési adó hatálya alá bejelentkezik, és ténylegesen adót fizet.
(2) Az adófelfüggesztés időtartama alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként
esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés
megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű
kamatot számít fel. A kamatot a késedelmi pótlék számítással azonos módon kell számítani.”
(3) Amennyiben az adóalany az adófelfüggesztéssel érintett földrészleten az
adófelfüggesztés hatálya alatt használatba vételi engedéllyel rendelkező épületet, építményt
létesít, továbbá az iparűzési adó hatálya alá tartozó tevékenységének megkezdését bejelenti,
vagy annak folytatását igazolja, az adófelfüggesztéssel érintett földrészletre az ezt követően
hatályos, és az adóhatóság által megállapított telekadót, építményadót és iparűzési adót kell
megfizetnie. Az adófelfüggesztéssel felfüggesztett telekadót ettől a naptól követően kamat és
késedelmi pótlék nem terheli. Az adóhatóság évente a megfizetett telekadó, építményadó és
iparűzési adó mértékével csökkenti a felfüggesztett telekadó és járulékainak a mértékét.
(4) Az adófelfüggesztés megszűnik
a) az ingatlan elidegenítése esetén az átruházásról szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz
való benyújtásának napjával,
b) az adóalany iparűzési adóköteles tevékenységének megszüntetésének napjával,
c) az adózó halálával, kivéve, ha a jogerős hagyatékátadó végzésben megállapított örökösök
a tevékenységet folytatják,
d) az adóalany az adófelfüggesztésre irányuló kérelmét visszavonja.
(5) Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti kérelmét
nyilvántartásba veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartama alatt évente az éves adóról
határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket. A feltételeknek való megfelelés esetén az adóhatóság minden év február 15.
napjáig az adóévre előírt adóról szóló határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a
tárgyévi adóösszeg és annak e törvény szerinti kamatai jelzálogjog keretén belül történő
bejegyzése iránt.
(6) Az adófelfüggesztésre való jogosultság megszűnésének tényét a kötelezett a megszűnés
napjától számított 8 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Az adóhatóság az
adófelfüggesztés időtartamára eső, esedékessé vált adó és annak kamatai megfizetéséről az
adófelfüggesztés megszűnését követően határozatot hoz.

4. Alcím
A helyi iparűzési adó
8. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adóalap 2%-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5000 Ft.
(3) A Htv. 39/C. § (2) bekezdése alapján adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a
vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az egy millió forintot.
(4) A Htv. 39/C. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén adómentes a
Páty Község illetékességi területén folytatott háziorvosi, védőnői vállalkozói tevékenység.
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5. Alcím
A magánszemélyek kommunális adója
9. § (1) Az adó éves mértéke a Htv. 26. §-ban meghatározott korlátra is figyelemmel
adótárgyanként 12 000 Ft.
(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól annak a lakásnak a tulajdonjoga vagy
bérleti joga, amely a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontja alapján
szükséglakásnak minősül.

6. Alcím
Az idegenforgalmi adó
10. § (1) Az idegenforgalmi adó megállapításakor Páty Község Önkormányzata a Htv. 30. §
(1) bekezdés a) pontja szerint jár el.
(2) Az idegenforgalmi adó mértéke a Htv. 33. § a) pontja alapján 300 Ft személyenként és
vendégéjszakánként.

7. Alcím
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napjától hatályos.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 26/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelet, az azt módosító
46/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 34/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet, 5/2010.
(VI. 10.) önkormányzati rendelet és a 13/2010. (VI. 10.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a telekadóról szóló 27/2005.
(IX. 16.) önkormányzati rendelet, az azt módosító 44/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet,
a 32/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet és a 6/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelet.
(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a helyi iparűzési adóról szóló
45/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 1/2010. (I. 28.) önkormányzati
rendelet.
(5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az építményadóról szóló
9/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, az azt módosító 33/2008. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet, 12/2009. (VII. 14.) önkormányzati rendelet és a 14/2010. (VI. 10.) önkormányzati
rendelet.
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polgármester
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