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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete 

a helyi adókról 
 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról 
szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §. /1/ bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 
 

Általános rendelkezések 
 
1. §.    A rendelet hatálya kiterjed Mezőfalva Nagyközség közigazgatási                 
           területének egészére. 
 
2. §.     /1/ Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete        
                  helyi adóként kommunális adót és iparűzési adót vezet be. 
 
           /2/ A helyi adó kizárólag Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 
                bevételét képezi, tőle el nem vonható. 
 
 
 

Kommunális adó 
 

Magánszemélyek kommunális adója 
 

3. §.    Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények 
           közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület,    
           épületrész, továbbá az illetékességi területen lévő beépítetlen  
           belterületi  földrészlet.  
 
4. §.    Kommunális adókötelezettség terheli a 5. §-ban meghatározott 
           magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat                

illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában            
           álló lakás bérleti jogával rendelkezik.  
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Az adó alanya 
 
5. §.    /1/ Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan   
                 tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni  
                 hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant  
                 az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog  
                 terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. /A tulaj- 
                 donos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban            
                 együtt: tulajdonos./ 
         
           /2/ Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóható- 
                 sághoz benyújtott megállapodásban az /1/ bekezdésben foglaltaktól 
                 el lehet térni. 
 
 

 Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 
6. §.    /1/ Az adókötelezettség a tulajdonjog, illetőleg a bérleti jog meg- 
                 szerzését követő év első napján keletkezik. 
         
           /2/ Az adókötelezettség megszűnik a tulajdonjog, illetve a bérleti 
                 jog megszűnése évének utolsó napján. 
 
           /3/ A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése 
                esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 
 

 Az adó mértéke, méltányosság 
 

7. §.   /1/    Az adó évi mértéke a 3. §-ban meghatározott adótárgyanként, 
                  illetőleg bérleti jogonként belterületen 4.000,- Ft, külterületen 
                  3.000,- Ft.   
 
             /2/ Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adó- 
                   tartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha annak megfizetése az 
                   adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 
                   veszélyezteti. 
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Vállalkozók kommunális adója 
 
 

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

 
 
 
 
8.§.    /1/ Kommunális adókötelezettség terheli a /2/ bekezdésben meg- 
                határozott vállalkozót, függetlenül a 4. §. alapján egyébként 
                fennálló adókötelezettségtől. 
                Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany   
                székhelye vagy csupán telephelye / részlege / található az ön- 
                kormányzat illetékességi területén. 
 
 
          /2/ E rendelet alkalmazásában vállalkozónak kell tekinteni az 1990. évi C. 
               törvény /továbbiakban Htv. / 52. §. 26. pontjában foglalt személyeket. 
                
 
 
 
9. §.    Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi te- 
           rületén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 
 
 
 

Az adó mértéke  
 
 
10. §.    /1/ Az adó évi mértéke a 9. §. alapján számított létszámra vetítve 
                   2.000.- Ft/ fő. 
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Helyi iparűzési adó 
 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
 

11. §.      /1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó,  
                   vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység  
                   / a továbbiakban: iparűzési tevékenység/. 
 
             /2/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőség- 
                  ben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló 
                  tevékenysége. 
 
             /3/ Az adó alanya a 8.§. /2/ bekezdése szerinti vállalkozó. 
 
 

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
 
 
12. §.    /1/ A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az  
                 önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel         
                 rendelkezik függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy 
                egészben székhelyén / telephelyén / kívül folytatja. 
 
           /2/ Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkor- 
               mányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telep- 
               hellyel nem rendelkező vállalkozó 

 a/  piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat 
               b/ építőipari tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást 
                    tár fel, vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megsza- 
                    kításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 
                    napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.  Ha a tevékeny- 
                    ség folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a 
                    tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, 
              c./ bármely – az a./ és b./ pontba nem sorolható – tevékenysége,  
                   ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, felté- 
                   ve, ha egyetlen önkormányzat területén sem rendelkezik szék- 
                   hellyel, telephellyel.** 
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Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

 
13. §.    Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének 
             napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjá- 
             val szűnik meg. 
 
 

Az adó alapja 
 
 

14. §.     /1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az  
                  adó alapja az értékesített termék , illetőleg végzett szol- 
                  gáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk be- 
                  szerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, 
                  valamint . 
  
                   a/  1998. évben az anyagköltség 33%-ával, 
                   b/  1999. évben az anyagköltség 66%-ával,  
                   c/   2000. évtől az anyagköltséggel. 
 
 
 
             /2/ Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén  
                   végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az  
                   adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jel- 
                   lemzően - a vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatáro- 
                   zottak szerint megosztania. 
   
             /3/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében  
                  az adót a tevékenység végzésének naptári napjának alapján  
                  kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak szá- 
                  mít. 
 
 
 

/4/ Az (1) bekezdéstől eltérően állapíthatja meg az adó alapját 
a Htv. 39/A §, valamint 39/B § hatálya alá tartozó vállalkozó* 

 
 
 

 



 6

 
 

Az adó mértéke 
 
 

15. §.     /1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az  
                  adó évi mértéke az adóalap  1,8%-a. 
 
             /2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
                   adó mértéke : 
                   a./ a 12. §. /2/ bekezdésének a./ pontja szerint tevékenység 
                        végzés után naptári naponként 1.000,- Ft,  
                    b./ a 12.§. /2/ bekezdésének b./ és c./ pontja szerinti tevékeny- 
                        ség végzés után naptári naponként 2.000,- Ft. ** 
 
             /3/ Székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az  
                   adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak össze- 
                   géig terjedően - levonható az ideiglenes jellegű tevékeny- 
                   ség után az adóévben megfizetett adó. 
  
             /4/ Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, 
                   illetve telephely/ek/  szerinti önkormányzatokhoz fizetendő  
                   adóból a vállalkozás szintjén  képződő teljes törvényi adó- 
                   alap és az egyes /székhely, illetve telephely/ek/ szerinti/  
                   önkormányzatokhoz  kimutatott törvényi adóalapok  ará- 
                   nyában vonható le. 
 
 

Adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 
 
16. §.     /1/ A vállalkozó a kommunális és az iparűzési adóra adóelőle- 
                  get köteles fizetni. 
           
             /2/ Az adóelőleg összegére a Htv. 41.§./2/, /3/ /4/ bekezdés rendel-  
                  kezései az irányadók.* 
 
             /3/ A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésé- 
                   től számított, illetőleg az önkormányzati adót bevezető ren- 
                   deletének hatálybalépését  követő 15 napon belül az adó- 
                   évre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatóság- 
                   hoz. 
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             /4/ Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adó- 
                   bevallás,  illetőleg a várható adó bejelentése alapján fizeté- 
                   si meghagyásban közli. 
                                                          
 
 
            /5/ Ha a vállalkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn 
                 az egész évben az adó /adóelőleg/ megállapításához az egy  
                 főre meghatározott évi adómérték egy hónapra  eső hánya- 
                 dát szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állományi  
                  létszámnak és az adókötelezettség hónapjainak számával.  
                  Ennek során minden megkezdett hónap egész hónapnak 
                  számít. 
 
 
           /6/  Az adózással összefüggő bevallási, fizetési kötelezettségre  
                 az Adózás rendjéről szóló 2003. évi  XCII. törvény /továbbiakban Art./  
                 rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

Adómentesség 
 

17. §.   /1/  Mind a kommunális, mind az iparűzési adó alól mentes- a Htv. 
                  3. §. /2/ bekezdésében foglaltakon túlmenően - minden kezdő 
                  vállalkozó vállalkozásának első két évében. A mentességet az a  
                   vállalkozó jogosult igénybe venni, aki arra már 2003. március 31-ig  
                   jogosultságot szerzett, vagy legkésőbb 2003. december 31-ig meg- 
                   kezdi a mentességi feltétel teljesítését. 
 
                   Nem minősül kezdő vállalkozásnak a mentesség szempontjából: 

- a jogutódlással, átalakulással, egyesüléssel, beolvadással és szét- 
                            válással létrejött vállalkozás, 

- az a gazdasági társaság, amelynek bármely természetes személy 
vagy jogi személy tagja az adóévben, vagy az adóévet megelőző 
évben gazdasági tevékenységet folytatott, vagy jelenleg is folytat, 
és tevékenységi köre akár részben is egyezik az adómentességért 
folyamodó kezdő vállalkozás tevékenységi körével, 

- az olyan gazdasági társaság, amely törzstőkéjének legalább 40 %-át 
tulajdonló tagjai 1 éven belül a helyi iparűzési adó alanyai voltak, 
vagy jelenleg is azok. 
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                      Nem minősül kezdő vállalkozónak a mentesség szempontjából: 
- az az egyéni vállalkozó, aki a vállalkozás megkezdését megelőző  
      1 éven belül már rendelkezett vállalkozói igazolvánnyal, 
- az az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, aki az adóévet megelőző 

évben és az adóévben más olyan gazdasági társaság tagja, illetve 
egyéni vállalkozó, vagy egyéni cégnek tagja volt, vagy jelenleg is 
az, amely azonos tevékenységet is folytatott. 

 
 
            /2/ Mentes az iparűzési adó fizetése alól az a vállalkozó, akinek, amelynek 
                 az 1990. évi C. tv. 39.§. (1) bekezdése, illetőleg a 39/A .§. vagy 39/B §. 

alapján számított /vállalkozási színtű / adóalapja nem haladja meg a 
400.000,- forintot.. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

18. §.    /1/ Ez a rendelet 2003. január 1. napjától lép hatályba, egyben a helyi  
                  adókról szóló 16/1997. /XII.20/ ÖK. sz. Rendelet és az azt módosító 
                  12/1998. /IV.1./ ÖK. sz. Rendelet, 20/1998. /XII.15./ ÖK. sz. Rendelet 
                  9/2000. /IV.19./ ÖK. sz. Rendelet, valamint a 14/2000. /XII.13./ ÖK.sz 
                  Rendelet hatályát veszíti. 
 
              /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
              /3/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben A helyi adókról szóló 
                   1990. évi C. törvény és Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
                    rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
Mezőfalva, 2002. december 12. 
 
 
Dr. Woth László                                                                    Varga László    
        jegyző                                                                              polgármester 
 
• *   5/2003.(III.26.) Ök. sz. rendelettel megállapított szöveg (2003.01.01-től) 
• **13/2003.(XII.17.) Ök.sz. rendelettel megállapított szöveg (2004.01.01-től) 
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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
13/2003. /XII. 17./ ÖK. sz. Rendelete 

a helyi adókról szóló 10/2002. /XII.12./ ÖK. sz. Rendelet 
módosításáról 

 
 

1. §. A Rendelet 12. §. /2/ b/ pontja az alábbiak szerint módosul és a következő  
          c/ ponttal egészül ki egészül ki: 
         
         „b/ építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel  
               vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal vég- 
               zett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de 
               nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 
               180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telep- 
               helynek minősül, 
           c/ bármely – az a/ és b/ pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak 
               folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen  
               önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, 
               telephellyel.” 
 
 

2. §. A Rendelet 15. §. /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
        „/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
               mértéke: 
           a/ a 12. §. /2/ bekezdésének a/ pontja szerinti tevékenység-végzés után 
               naptári naponként 1.000,- Ft, 
           b/ a 12. §. /2/ bekezdésének b/ és c/ pontja szerinti tevékenység-végzés 
               után naptári naponként 2.000,- Ft.” 
 

3. §.  A Rendelet 16. §. /6/ , valamint a 18. §. /3/ bekezdésében szereplő „1990. 
           évi XCI. törvény” szövegrész helyébe a „2003. évi XCII. törvény”  
           szövegrész kerül. 
 

4. §. /1/ Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 
              ettől az időponttól kell alkalmazni. 
 
        /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Mezőfalva, 2003. December 17. 
 
 

Dr. Woth László                                                    Varga László 
       jegyző                                                                polgármester 
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