
 

 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

7/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

 

a nagykörűi helyi adókról 

 

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a.) és h.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában biztosított feladatkörében 

eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1
1. Építményadó 

 

2
1. § 

3
2. § 

2. Helyi iparűzési adó 

 

3. § 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.   

 

3. Idegenforgalmi adó 

 

4. § 

Az adó mértéke: 

 

a) személyenként:              200 Ft/vendégéjszaka, 

b) 4
 

 

 

5. § 

 

Mentes az idegenforgalmi adó alól a Htv. 31. §-ában foglaltakon túlmenően a Htv. szerinti 

adó alanya, ha a 70. életévét betöltött magánszemély. 

 
4.

5
 Magánszemély kommunális adója] 

 

5/A. § 

(1) Adókötelezettség terheli a magánszemélyt a Nagykörű Község illetékességi területén lévő 

a) lakás, 

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 

                                                           

1 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2017. január 1. 

2 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2017. január 1. 

3 Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-sa. Hatályos: 2017. január 1. 
4
 Hatályon kívül helyezte a 2/2018 (III. 8) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2018. március 9-től 

5
 Kiegészítette a 9/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2017. január 1-től. 



c) telek esetén, 

d) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogviszonya után. 

(2) Az adó mértéke az (1) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti adótárgyanként 15.000 Ft/év. 

      Az adó mértéke az (1) bekezdés c) pontja szerinti adótárgyanként 8.000 Ft/év. 

(3)
6
 A Képviselő-testület a 2017. év első félévi adófizetési kötelezettség teljesítési határidejét a megállapító 

határozat jogerőre emelkedését követő 15. nappal határozza meg. 

 

(4) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, a helyi jelentőségű természeti értékek védetté 

nyilvánításáról és a helyi építészeti örökség védelméről szóló 3/2004. (III. 4.) önk. sz. rendelet szerinti homoki 

történelmi cseresznyés 3001-3499 hrsz-ig. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. július 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 19/2003.(XII.18.) önk.sz. rendelet, az építményadóról szóló 

3/1992.(III.26.) önk.sz. rendelet és az idegenforgalmi adóról  szóló 5/1998. (IV.16.) Kt sz. rendelet. 

 

Kelt: Nagykörű Községi Önkormányzat 2015. május   26.-ai képviselő-testületi ülésén. 

 

 

Szabó Szidónia  s.k.                                                                                          Marsi Istvánné s.k. 

   jegyző                                                                                                        alpolgármester 

 

Kihirdetési záradék: 

Nagykörű, 2015. május    27.  

 

     /: Szabó Szidónia :/s.k. 

               jegyző 

 

Kivonat hiteléül: 

Nagykörű, 2017. március 16. 

 

 

/: Szabó Szidónia :/ 

         jegyző 

 

 

 

                                                           
6
 Kiegészítette a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-sa. Hatályos: 2017. március 15-től. 


