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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatót tett közzé a 2013. évre módosítani tervezett 
önkormányzati adórendeletek előkészítésével, az elfogadott adórendeletek kihirdetési 
határidejével kapcsolatban az önkormányzati adóhatóságok, Kormányhivatalok részére.  
 
A tájékoztatóban felhívják a figyelmet, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét 
bővítő, az adó mértékét növelő, illetve adókedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály 
kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. E rendelkezés az 
önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik.  
Ebből következően valamely adóév 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet 
bevezető vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték, adómentességi rendelkezés 
tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető 
hatályba.  
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § a) pontjában foglaltak 
alapján és a Stabilitási törvény említett szabályának összefüggése értelmében: „adóéven belül 
az adónemhez kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem módosítható”, illetőleg, ha az 
adórendelet 2013. január 1-jétől az adómérték növelésére, az adókedvezmény/mentesség 
korlátozására vonatkozó módosító szabályát 2012. december 2-áig nem hirdetik ki, akkor 
annak – a „súlyosbítás tilalmára” tekintettel – 2013. évközi hatályba léptetésére nincs 
lehetőség. 
 
A rendeletek felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy azok - a jogszabályhelyek ismétlése 
miatt - nincsenek összhangban a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltakkal, melyek a 
jogszabályok megalkotására, megszerkesztésére és megszövegezésére vonatkozó 
követelményeket határozzák meg. 
 
Fontos szabály, hogy az önkormányzati rendeletben nem szerepelhetnek magasabb 
szintű jogszabályban szereplő előírások. Szó szerinti, vagy tartalmi idézés helyett 
hivatkozást kell alkalmazni. 
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A helyi adókról adójáról szóló többször módosított 15/2008.. (XII. 12.) és az 
építményadóról és telekadóról szóló  többször módosított 16/2004. (XII.16.) önkormányzati 
rendeletünk szerkesztési módja nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, hiszen a teljesebb 
tájékoztatás érdekében egyes fejezetei, szakaszai szó szerint idézik a jogalkotásra 
felhatalmazást és egyben keretszabályozást is tartalmazó Htv. egyes rendelkezéseit. 

A javasolt deregulációs jellegű módosítások az Önkormányzat Képviselő-testületének 
jogalkotási kompetenciájába tartozó rendelkezéseket lényegileg nem érintik, kizárólag a Htv.-
ből korábban beemelt szövegrészeket veszi ki a rendeletekből, s helyettük konkrét 
jogszabályhelyekre hivatkozik.  

Az eszközölt változtatások - joghatásukat tekintve - nem módosítják a Képviselő-
testület korábbi döntései alapján megalkotott helyi szabályrendszert.  

Ténylegesen sem az adókötelezettségek köre, sem az adómentességek, 
adókedvezmények, sem pedig az adómértékek nem változnak a rendelettervezetek elfogadása 
esetén, mindössze a magasabb rendű jogszabályoknak megfelelően hatályosítottuk azokat. 

 
 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a helyi adókról szóló valamint az építmény és telek adóról 

szóló helyi rendeletek felülvizsgálatához 
 
1. Társadalmi hatások  
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szabályai szerint átdolgozott helyi adókról szóló rendeletek 
egyértelmű szabályozást adnak az adóalanyoknak és a jogalkalmazóknak.  
2. Gazdasági, költségvetési hatások  
A tervezetek az adó mértékének emelésével nem számolnak, ezért a költségvetés bevételeinek 
növekedése az új szabályozások szerint nem várható.  
3. Környezeti hatások  
A rendeletekben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
4. Egészségi követelmények  
A rendeletekben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.  
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
A rendeletekben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.  
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
A jogrendszer egységességének, illetve a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való 
összhang biztosítása érdekében indokolt a rendeletek megalkotása.  
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek  
A jogszabályok alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 

Indokolás 
 

a helyi adókról szóló valamint az építmény és telek adóról 
szóló helyi rendeletek felülvizsgálatához 

 
A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (Htv.) biztosítja a helyi 
önkormányzatok számára az adómegállapítás jogát. Az önkormányzatok szuverén módon 
dönthetnek arról, hogy feladataik ellátásához és az ehhez szükséges forrásképzés érdekében 
bevezetnek-e adókat, és ha igen milyen mértékben és feltételekkel. 
A helyi adókkal kapcsolatos jogi szabályozás alapját a Htv. és a helyi önkormányzati 
rendeletek alkotják. 
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A Htv. 1. § (1) bekezdése, 5-6. §-a a következőket rögzíti: 
E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-
testülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a 
továbbiakban: adót) vezethet be. 
Az önkormányzat rendeletével: 
a) vagyoni típusú adók, 
b) kommunális jellegű adók, továbbá 
c) helyi iparűzési adó 
bevezetésére jogosult. 
Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy: 
a)12 az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett 
adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven 
belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, 
b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) 
meghatározza,  
c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez 
és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben meghatározott felső 
határokra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) 
pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan 
közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet 
megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt 
összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – 
megállapítsa, 
d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további 
mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel 
rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, 
lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban 
lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse. 
 
Újhartyán Község Önkormányzata a lehetséges helyi adók közül a magánszemélyek 
kommunális adóját és a helyi iparűzési adót, valamint  az építmény és telekadót vezette be. 
 
Az adórendeletek pontosítása és a magasabb szintű jogszabályokhoz történő igazítása 
indokolják a  rendeletek  felülvizsgálatát. 
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Újhartyán Község Önkormányzatának 
/2012. (XII.     ) sz. Önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 15/2008. (XII.12.) sz.  rendelet módosításáról 
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkorében eljárva, illetve a helyi adókról 
szóló módosított 1990. évi C. tv. 1 § (1) bekezdése és 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján  
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. Általános rendelkezések 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

E rendelet hatálya Újhartyán község közigazgatási területére terjed ki. 
 

Az adó megállapítás joga és az adókötelezettség 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában adóalany: 
         a) a magánszemély, 
         b) a jogi személy, a jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, egyéb szervezet 
         c) a magánszemélyek  jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 
 

3. § 
Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki: 
        a) az ingatlantulajdonra, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra, 
        b) a gazdasági, iparűzési tevékenysége (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 

Az adómentesség 
 

4. § 
(1) Adómentesség meghatározásáról  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a 
továbbiakban: Htv) 3. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek. 
 
 

5. § 
 Az Önkormányzat Jegyzője - egyedi elbírálás alapján (képviselő testület előzetes 
tájékoztatása mellett)- amennyiben a kivetett adó megfizetése az adózó számára aránytalanul 
nagy terhet jelentene - kérelmére 
a) az adót mérsékelheti, 
b) részletfizetést engedélyezhet, vagy az adó  megfizetésére max. l évre halasztást 
engedélyezhet, 
c) az adó megfizetése alól a tárgyévre mentesítést adhat. 
 

Az adózás rendje 
 

6. § 
(1) A Polgármesteri Hivatal minden év március 16-ig közli a magánszemély adóalanyokkal a 
tárgyévi adófizetési kötelezettségüket.  
 
(2) Az az adóalany, aki ledolgozást vállal, minden év március 16-ig bejelentheti szándékát a 
Polgármesteri Hivatalban. 
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(3) A kivetett adó összegét az adóalany folyó év október 15-ig dolgozhatja le az 5. §-ban 
meghatározottak szerint és szerezhet ezáltal mentességet az adó megfizetése alól. 
 
(4) Az adómentesség mértékét - a közösségi munkákon való részvétel összegzését - a 
Polgármesteri Hivatal minden év október 30-ig köteles megállapítani és november 15-ig 
közölni az esetleges adóhátralékot az adóalannyal. 
 
(5) Az adóalany az adófizetési kötelezettségének minden év március 16-ig és szeptember 15-
ig köteles eleget tenni. Aki ledolgozást vállal, ám azt a (3) bekezdésben megjelölt határnapig 
nem teljesíti, adópótlékot szintén az adófizetési határnaptól számítva köteles fizetni. 
 
 

II. Kommunális jellegű adók 
 

7. § 
Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló 
infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására vezeti be.  
 

1. Magánszemélyek kommunális adója 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

8. § 
A kommunális adó alanya a Htv. 12. §-ában, , a 18. §-ában, valamint a 24. §-ában 
meghatározott magánszemély. 

9. § 
Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 14. §-ában, a 20. §-ában illetőleg a 
25. §. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 

10. § 
(1) A   lakásbérleti jog esetén  az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. § 
(2)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 

Az adó mértéke 
 

11. § 
Az adó  a 8. és 9. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4000.- 
Ft. 

 
Az adómentesség 

 
12. § 

 A 4. , 5. . §-ban meghatározottak szerint. 
 

13. § 
(1) Személyi adómentességet élvez a lakás céljára szolgáló építményben állandó 
lakcímbejelentéssel tartózkodó tulajdonos, haszonélvező, vagy bérlő abban az esetben, ha a 
lakásban állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó közeli hozzátartozók között az egy főre jutó 
havi jövedelem nem éri el a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat, az élettársat 
és a PTK 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat. 
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(3) Az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni: 
 a) a munkabért, 
 b) a másod- és mellékfoglalkozásból származó jövedelmet, 
 c) nyugdíj, járadék rendszeres folyósítását, 
 d) mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmet ( kertművelés, fólia, kertészet, stb.),  
     állattartásból származó jövedelmet, 
 e) vállalkozási tevékenységből származó jövedelmet, 
 f) föld bérbeadásból származó jövedelem, 
 g) egyéb jövedelmet. 
 
(4) Nem szabad figyelembe venni a következő jövedelmeket: 
a) szociális segély, 
b) gyámügyi nevelési segély, 
c) temetési segély, 
d) anyasági segély, 
e) családi pótlék, 
f) gyermekgondozási segély, 
g)közép- és felsőfok iskolai hallgatók, illetve szakmunkástanulók ösztöndíja, továbbá 
szociális támogatása  
h) az intézeti vagy állami nevelésbe vett kiskorú családban történő gondozásáért, neveléséért 
kapott díjazás, 
i) ápolásra kihelyezett beteg gondozásáért kapott díjazás, 
j)lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott szociálpolitikai kedvezmény, hiteltörlesztési 
támogatás, továbbá munkáltatói, illetve helyi támogatás. 
k) megváltozott munkaképesség dolgozók rendszeres szociális járadéka, 
l) életkezdési támogatás, 
m) letelepedési támogatás, 
n) állami szociálpolitika keretében nyújtott juttatás. 
 
(5) Az adómentességre való jogosultságot a Polgármesteri Hivatalban igényelhetik, továbbá  
bejelentési kötelezettsége van az időközbeni változásokkal kapcsolatosan. 
 
14. §  Mentességet élvez: 
a)  az a tulajdonos, aki az adóévet megelőző évben a 70. életévét betöltötte és az ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa, használója, 
b)az ingatlan több tulajdonosa esetén  a 70. életévét betöltött tulajdonos, tulajdoni hányada 
arányában.  
c) aki érvényes építési engedéllyel rendelkezik, az építési engedély kiadását követő év január 
1-től a használatbavételi engedély kiadási évének december 31-ig, de maximum 3 évig. 
 
15. §  
Tárgyi adómentességet élveznek 
a) a lelkészlakások,  
b) az illetékes hatóság által elrendelt építési tilalom alá eső telkek. 
 

2. Vállalkozók kommunális adója 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 
16. § Hatályát vesztett  (2011. január 1-től) 
 

Az adó alapja 
 

17. § Hatályát vesztett  (2011. január 1-től) 
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Az adó mértéke 
 

18. § Hatályát vesztett ( 2011. január 1-től) 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

 19.§ Hatályát vesztett (2011. január 1-től) 
 

III. Ipar űzési adó 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
 

20. §  
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 
(2)Az adó alanya a Htv. 35. §. (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó. 
 
21. § 
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 
22. § 
A vállalkozó állandó és ideiglenes  jellegű iparűzési tevékenységének meghatározásáról a 
Htv. 37. §  rendelkezik. 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

23. § 
 Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a HTV 38. §-ában foglaltak az irányadók  

 
Az adó alapja és mértéke 

 
24. §  
(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának meghatározása a HTV 39. §-ában a 39/A 
§-ában és a 39/B §-ában foglaltak az irányadók 
 
(2) Az iparűzési adó mértéke rendszeresen folytatott iparűzési tevékenység esetében    1,6 %. 
 
25. §  
(1) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak 
számit 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány mértéke naptári 
naponként 5000.- Ft 
 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

26. §  
Az  adóelőleg megállapítására a Htv. 41. §-ában  valamint az Art. 32. § (1)-(2) bekezdéseibe, 
a 33. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.  
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27. § Hatályát vesztett 
 
 
28. § 
 Az adóelőleg és az adó megfizetésre az  Htv 41. §-a, 42. § (1)-(3) bekezdései, valamint az Art. 
2. sz. mellékletének II. részében foglaltak az irányadók. 

 
IV. Értelmező rendelkezések 

 
29. § Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52. §-a és az Art 178. §-a tartalmazza. 

 
Záró rendelkezések 

 
30. §  
(1) Ez a rendelet  a kihirdetése napján lép hatályba. Ezen rendelet hatályát a jegyző 
figyelemmel kíséri és szükség esetén kezdeményezi a módosítást. 
 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók 
 
(3) Jelen rendeletet bárki megtekintheti a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában 
ügyfélfogadási időben. 
 
Újhartyán, 2012…………………………………. 
 
 
 
 
 Schulcz József      Göndörné Frajka Gabriella  
   polgármester                  jegyző 
       
 
Jegyzői Záradék: 
 
 
Kihirdetve: 2012……………………. 
 
 
 
 
                         Göndörné Frajka Gabriella  
                                                                                                                jegyző 
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Újhartyán Község Önkormányzatának 
/2012. (XII.     ) sz. Önkormányzati rendelete 

a z építmény és telekadóról szóló 16/2004. (XII.16.) sz.  rendelet módosításáról 
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése h) 
pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében  
biztosított jogkörében eljárva az építményadóról és a telekadóról a következő rendeletet 
alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § 
(1) Az építményadó és  a telekadó az önkormányzat saját bevételi forrásának kiegészítésére 

szolgál. 
 

(2) A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területére terjed ki. 
 

(3) A beszedett adó összegéről az önkormányzat évenként köteles a költségvetési beszámoló 
részeként a település lakosságát tájékoztatni. 

 
I.  
 

Építményadó 
 

Az adó alanya 
2. § 
Adó alanya meghatározásáról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
3. §. (1) bekezdése, valamint a 12. §. rendelkezik.  
 

Adómentességek 
3. § 
Mentes az adó alól: 
(1) a lakás. 
(2) a szükséglakás 

      (3) 
(4)garázs 
(5)FL-1 és FL-2 övezetben lévő nem lakás céljára szolgáló építmény 

      (6)  
(7)a Htv. 13. §-a szerini építmény. 
(8) Adómentes a Htv. 3. § (2)-(5) bekezdéseiben megjelölt  szervezetek. 
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Az adókötelezettség szabályai 
 

4.§ 
(1)Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész ( a továbbiakban együtt: építmény). 
(2) 
(3)Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, 
illetőleg hasznosításától függetlenül. 

 
 

5. § 
 

    Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére  a Htv. 14. §-ában foglaltak az   irányadók. 
 

Az adó alapja és mértéke 
 

6. § 
Az adó alapja az építmény   m2 -ben számított hasznos alapterülete. 
 
7. § 
Az adó évi mértéke a 6. § szerinti adóalap után, 1500 m2 –ig 300.-Ft/m2, 1501 m2-től 600.-
Ft/m2   

 
II. 
 

Telekadó 
 

Adókötelezettség  
 

8. § 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek . 
 

Az adó alanya 
9. § 
Adó alanya meghatározásáról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
3. § (1) bekezdése, valamint a 18. § és 12. § rendelkezik.  
 

Adómentesség 
 

10. § 
Mentes az adó alól: 
 (1) a Htv. 19. § a.) pontjában foglalt telek   . 
 (2) 
 (3) a Htv. 19 § b. ) pontjában foglalt telek. 
 (4) FL-1 és FL-2 övezetben lévő telek. 
 (5)  A Htv. 19. § c.) pontjában foglaltak  
(6) IG-3 és IG-4 övezetben lévő telek ( a rendelet hatályba lépése napján tulajdonjoggal,      
illetve vételi joggal rendelkező tulajdonosa, e jogosult tulajdonjoga fennállása időtartamára) 
(7) 1000 m2 alatti telekrész 
(8) mentes a hasznosítás nélkül kivett külterületi földterület  
 

 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
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11. § 
      Az adókötelezettség keletkezésére  és megszűnésére a Htv. 20. §-ában foglaltak az irányadók. 

 
 

Az adó alapja 
12. § 
Az adó alapja a telek  m2 -ben számított hasznos alapterülete . 

 
Az adó mértéke 

13. § 
(1)Az adó mértéke a 12. §. alapján számított adóalap: 

a.)   Belterületi övezetben lévé telek esetén: 90.-Ft/m2   

b.)  Külterületi övezetben lévő telek esetén: 10.-Ft/m2 

 
III. 

 
A bejelentés szabályai, az adó bevallása és megfizetése 

14. §. 
(1)  Az adó bevallására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban : 
Art)  32. § (2)-(3)  bekezdéseiben, a 33. §-ában, az Art 2. sz. mellékletének II részében 
foglaltak az irányadók. 
 
15. § 
Az adózónak az építményadót és a telekadót félévenként két egyenlő részletben kell  az adóév 
március 15-éig , illetve szeptember 15-éig megfizetnie az önkormányzat telekadó , illetve 
építményadó beszedési számlájára. 
 

IV. 
 

Értelmező rendelkezések 
16. § 
(1) Az értelmező rendelkezéseket a Htv. 52. §-a és az Art178. §-a taltalmazza. 
(2) FL-1 és FL-2 övezet: falusias lakóterület a 11/2007. (X.31.) sz. helyi építési szabályzat 
alapján 
(3) IG-3 és IG-4 övezet: ipari- gazdasági övezet a 11/2007.. (X.31.) sz. helyi építési 
szabályzat alapján 

 
V. 
 

Záró rendelkezések 
 
17. § 
(1) Ez a rendelet  a kihirdetése napján lép hatályba. Ezen rendelet hatályát a jegyző 

figyelemmel kíséri és szükség esetén kezdeményezi a módosítást. 
 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 
1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, és a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
(3) Jelen rendeletet bárki megtekintheti a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában 
ügyfélfogadási időben. 
 
Újhartyán, 2012. december  
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Göndörné Frajka Gabriella   Schulcz József  

                 jegyző                 polgármester 


