
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelete 

 a helyi adókról  
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § b) 
és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra a magánszemély 

kommunális adóját és a helyi iparűzési adót vezeti be. 
 
2. § (1)1  A magánszemély kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti 

jogonként 6 000 Ft. 
 

(2) Mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki külterületen 
lakás és nem lakás céljára szolgáló épülettel rendelkezik. 

 
(3)2 Mentes az adó alól az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, valamint az a belterületi 

beépítetlen terület, amely a helyi építési szabályzat alapján nem építhető be. 
 
3. § (1)3 Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2,0 %-a. 
 

(2)4  
 
(3)5  Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, 

feltéve ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húsz 
millió forintot. 

 
4. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről 

szóló törvény rendelkezései az irányadók. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1 -jén lép hatályba. 
 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzati 
Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1995 (IX.18) 
önkormányzati rendelet és Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 
iparűzési adóról szóló 3/1995. (XII.20.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 

Fülöp Zoltánné       Rostási Mária 
polgármester      jegyző 

 
Záradék: 
E rendelet kihirdetésre került: 2014 . szeptember 10. 
 

Rostási Mária 
jegyző 
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