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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

26/1994.(XI.24.) önkormányzati rendelete 
A magánszemélyek kommunális adójáról 

*10 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés 
jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
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 1 §. Hatályon kívül helyezve 
*11 
    2. § Hatályon kívül helyezve  

 
 3. §. Hatályon kívül helyezve *8 

 
Az adó mértéke 

*3, *4 
 4. §.  A kommunális adó éves összege 7.000.- Ft, (2010.I.1-től 9.000 Ft) melynek 

emeléséről a képviselőtestület minden év november 30-ig dönt. 
 

 
5. §. Hatályon kívül helyezve *10 
 
 6. §.  Tárgyi adómentességet élvez: 
 

(1) A város területén épült garázsok. *10 
 

(2) A lakás céljára szolgáló épület mellett épült nem lakás céljára szolgáló 
építmény. 

 
(3) A lakás céljára szolgáló épület hiányában az öt évet meg nem haladó 

időtartamra létesített átmeneti, ideiglenes építmények. 
 

(4) Lelkészlakások. 
 

(5) Szükséglakás 
 

Adókedvezmény 
*7 
7. §. (1) 50 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek 

tulajdonában 
a. üresen álló lakás van 
b. beépítetlen telek van 
c. tanyaépület van 

    (2)   Hatályon kívül helyezve *10 
      

Hatályon kívül helyezve *8 
 
     8. §. Hatályon kívül helyezve *8 



 2

 
Záró rendelkezések 

 
 9. §.  (1) Hatályon kívül helyezve *5 
 

(2) Az e rendelet alapján megállapított adók befizetésére a polgármesteri hivatal 
készpénzbefizetést nem fogadhat el. 

 
 10. §. (1) Hatályon kívül helyezve *8 
 

(2) E rendelet 1995. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 
1991. évi 17. sz. önkormányzati rendelet, valamint annak módosításáról szóló 
16/1992./VI.4./, 3/1993./I.28./, 14/1993./IV.30./, 20/1993./VII.3./, 
26/1993./XI.25./ és a 2/1994./I.28./ sz. rendelet. 

*2 
(3) Hatályon kívül helyezve. 

 
 11. §. Az e rendelet alapján befolyt kommunális adóbevételekről az önkormányzat a város 

lakosságát évente egy alkalommal tájékoztatja a helyi sajtó útján. 
 

Értelmező rendelkezések 
 
    12. §. Az értelmező rendelkezéseket a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-a 

szerint kell alkalmazni.  
 
 
         Huber Ferenc                                                                                           Buzás Istvánné 
         polgármester                                                                                                   jegyző 
 
(Kihird.:2004.XII.23.) 
 
*1 A 24/2005.(IX.30.) önk.rendelettel mód. (hatálybalép: 2006.jan.1.) 
*2 A 22/2006.(VI.1.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2006.VI.1-től, de a 7. §. b.) pontjának 
módosítására vonatkozó rendelkezést 2007. jan. 1-től kell alkalmazni.) 
*3 A 11/2007.(IX.28.) önk.rendelettel mód. (A 7.000 Ft-os adó 2008.jan.1-től) 
*4 A 18/2009.(X.2.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2010.jan.1-től) 
*5 A 13/2010.(III.31.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2010.IV.1.) 
*6 A 21/2011.(IV.7.) sz. önk. rendelettel mód. (hatályos 2011 május 1-től) 
*7 A 3/2012.(I.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. február 1-től, de rendelkezéseit 2012. 
január 1-től kell alkalmazni. 
* 8 A 42/2012.(IX.28.) rendelettel mód. (hatályos 2012. október 1-től) 
*9 Az 56/2012.(XI.23.) rendelettel mód. (hatályos 2013. január 1-től) 
*10 A 21/2014.(XI.26.) rendelettel mód. (hatályos 2015. január 1-től) 
*11 A 6/2015.(III.31.) rendelettel mód. (hatályos 2015. április 1-től) 


