
KUNHEGYES  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

a 48/2004. (XII.16.), 26/2007. (XII.14.), 24/2008. (XII.23.), 19/2013.(XI.27.), 
14/2014.(XI.28.), 11/2015.(IV.29.) és a 6/2018.(III.28.) önkormányzati rendelettel mó-

dosított 
30/2004. (VII.16.) 

r e n d e l e t e 
 

a magánszemélyek kommunális adójáról 
( egységes szerkezetben ) 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé-
sének a) és h) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben, valamint a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Az adókötelezettség, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
1. §1 

 
 

2. §2 
 
 

Az adó alanya 
3. §3 

 
 

Adómentesség, adókedvezmény 
4. § 

 
 

Kérelemre mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:4 
 
(1)5 
 
(2) A külterületi földrészleten lévő lakás, és nem lakás céljára szolgáló építmény. 
 
(3)6 az egyedülálló, 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött tulajdonos, haszon-

élvező és bérlő magánszemély. 
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. június 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. június 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. június 1-től. 
4 A rendelet szövegét a 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. január 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. június 1-től. 
6 A rendelet szövegét a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. június 1-től. 
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(4) Az adóalany, ha családjában az együtt élő közeli hozzátartozók egy főre számított 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 80 %-át. 

 
 

Az adó mértéke 
5. §7 

 
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 7.000,-Ft, azaz Hét-
ezer- forint. 
 

Bevallás, az adó megfizetése 
6. §8 

 
 

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezés 
7. §9 

 
 

Értelmező rendelkezések 
8. §10 

 
 

Záró rendelkezések 
9. § 

 
 

(1)11 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször mó-
dosított 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
(2) Ez a rendelet 2004. január 01. napjával lép hatályba. Egyidejűleg a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 32/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályát vesz-
ti. 

 
Kelt: Kunhegyesen, 2004. július 15. napján  
 
Kontra József       Rentzné dr. Bezdán Edit 
polgármester       jegyző 
 
 
 
 
ZÁRADÉK: 

 

                                                 
7 A rendelet szövegét a 48/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2005. január 1-től. 
8 Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. június 1-től. 
9 Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. június 1-től. 
10 Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. június 1-től. 
11 Hatályon kívül helyezte a „2003. évi XCII.” szövegrészt a 6/2018.(III.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. 

Hatálytalan: 2018. április 1-től. 
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Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2004. (IV.09.) rendelete 
24.§. (1)-(2) bekezdése alapján 2004. július 16-án. 
 
        Rentzné dr. Bezdán Edit 
        jegyző 


