
Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017.(X.2.) önkormányzati rendelttel módosított 

  11/2015.(XI.17.)  önkormányzati rendelete  

a helyi adókról 

( egységes szerkezetben )  

 

 

Pirtó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 

pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezés 

 

1.§. 

 

Pirtó Község Önkormányzata Képviselő-testülete  helyi adóként  határozatlan időre 

 

a) magánszemélyek kommunális adóját, 

b) helyi iparűzési adót,  

c) telekadót vezet be. 

 

2.§. 

 

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi 

jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

 

 

2. Magánszemélyek kommunális adója 

 

3.§. 

(1) Az adó mértéke adótárgyanként 

 a)  belterületen 6.000.- Ft/év,  

 b)  külterületen a Táncsics utca belterületi határától D-i irányban a Forgó dűlőig, a Forgó    

dűlő és az 53.sz. főút közötti területen, továbbá az 53.sz. főúttal párhuzamosan a település É-i 

helységnévtáblája, a vasútvonalig terjedő mélységben a  és a Forgó dűlő útcsatlakozásig  

4.200.- Ft/év, 

 c)  a b)  pontba nem besorolható külterületen  3.000.- Ft/év 

(2) Mentes az adó  alól a nem lakás céljára szolgáló építmény. 

(3) Az önkormányzat illetékességi területén egyedülálló, 65 év feletti adóalany  

     30 %-os adókedvezményben részesül. 

 

 

3. Helyi iparűzési adó 

 

4.§. 

 

(1) Az adókötelezettség kiterjed Pirtó község illetékességi  területén állandó vagy ideiglenes 

jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre. 

(2) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap  

1,4  %-a. 



(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári  

naponként 5000.-Ft/nap. 
 
1(4) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó 

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. 

Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben 

meghaladja az adómentes adóalap mértékét, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A 

tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. 

 

4. Telekadó  

5.§ 

 (1)  Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe,  

(2) Az adó  mértéke  4.- Ft/m2. 

(3)  a) Mentes az adófizetési kötelezettség alól az az ingatlantulajdonos, aki a telek 

beépítésére jogerős építési engedélyt szerzett az építési engedély megszerzését követő év 

januárjától számított három évig.  

b) Mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek kommunális 

adója megfizetésére köteles. 
 
1(4) Mentes az adó alól az a vállalkozóadózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó 

vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. 

Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben 

meghaladja az adómentes adóalap mértékét, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A 

tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

6.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a  Kommunális adóról szóló 16/2003.(XI.27.) önkormányzati   rendelet. 

(3)Hatályát veszti a  Helyi iparűzési adóról szóló 19/2003.(XII.29) önkormányzati  rendelet 

(4) Hatályát veszti a Telekadóról szóló 18/2005.(X.28.) önkormányzati   rendelet. 

  Nagy Ferenc      Dr. Ferenczi Mária 

   polgármester               jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet  Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Pirtói Kirendeltsége hirdetőtábláján 

2015. november 17-én kihirdetésre került. 

 

Pirtó, 2015. november 17. 

 

        Dr. Ferenczi Mária 

                 jegyző 

 
1.Kiegészítette a 10/2017.(X.2.)önkormányzati rendelet 1.§-a 

 (Hatályba lép  2017.10.03-án, rendelkezéseit 2017.01.01-től kell alkalmazni )  


