
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

12/2002. (XII.12.)ÖR. sz. rendelete 

A helyi adókról szóló 10/1998.(XI.27.)ÖR. sz. rendelet módosításáról 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján , 

valamint a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1.§(1) bekezdésében biztosított 

jogkörében a helyi adókról szóló 10 /1998.(XI.27.)ÖR. sz. rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja . 

 

2.§. 

 

A rendelet 8.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Az adó mértéke 

 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként , illetőleg 

lakásbérleti jogonként: 

a.)belterületi építmény és bérlet esetén 6.000-Ft., 

b.) beépítetlen belterületi és beépített külterületi földrészlet esetén 1.200-Ft. 

 

 

3.§. 

A rendelet 12. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából  befolyó bevételét a 

mindenkori költségvetésében felhalmozási célra különíti el  és ilyen célra hasznosítja.   

 

4.§. 

 

A rendelet 16.§-ának (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

16.§.(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány 

naptári naponként 5.000 Ft. 

 

 

Az eva-ra vonatkozó rendelkezések 

 

Az alaprendelet 14.§-a az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített 



meghatározása. 

 

l4(4) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapján - 

a helyi adókról szóló törvény 39. §. (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §.-ban foglalt 

előírásoktól eltérően – az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is 

megállapíthatja. 

 

14(5) Az adó alapjának a (4) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az 

erről szóló bejelentést a helyi adókról szóló törvény 39/A. §. (5) bekezdése szerint 

kell megtenni. 

 

14(6) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól 

kikerül, akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény 

szerinti adóévére a (4) bekezdés szerint a naptári év hátralévő részére a helyi adókról 

szóló törvény 39. §. (1) bekezdése, vagy a 39/A. §. előírásai szerint kell 

megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A. §-ban foglalt feltételek egyébként 

fennállnak. 

 

14(7) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól 

kikerül, akkor 

a./ köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak, s ezzel 

egyidejűleg a naptári év hátralévő részére bejelentést tenni a várható adó összegéről. 

A bejelentett várható adó összege alapján az adóhatóság megállapítja az adóelőleg 

összegét; 

 

b./ az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévéről szóló 

bevallást az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott 

időpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett előleg és 

a tényleges fizetendő adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti 

vissza. 

 

 

5.§. 

 

A rendelet 16.§-ának (3), (4),(5), (6) bekezdései ,17.§-a hatályát veszti. 

 

 

6.§. 

 

(1)A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal , hogy rendelkezéseit 2003. 

január 1.-től kell alkalmazni. 

(1) 2003. január 1.-től hatályát veszti a 13/2000.(XI.24.)ÖR. sz. rendelet. 

 

 

 



 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Hajdúbagos, 2002. december 12. 

 

 

(: Szabó Lajos :)sk     (: Dr. Szabó Adrienn :)sk 

   polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


