
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 35/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 24/1995. (XI. 30.) ÖT. számú rendeletének módosításáról 

 

 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 24/1995. (XI. 30.) ÖT. számú rendelet (a továbbiakban: 

rendelet) megjelölése helyébe a következő megjelölés lép:  

 

”Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/1995. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról” 

 

2.§   A rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 
 

3. § A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § (1)  Az adómentességre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv.) 13. és 13/A.§-a az irányadó. 

  

 (2) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló, nem lakás célú építmény. 



 (3) Személyi adómentesség illeti meg a 70. életévét betöltött személyt – az életkor 

betöltését követő év első napjától – a vele élő házastársával, élettársával együtt, 

feltéve, hogy rajtuk kívül a lakásban más nem lakik. 

 

 (4) Mentes az adó alól kérelemre a készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, 

a készenléti szolgálat nyújtásának évében.” 

 

4.§  A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „4. § Az adó mértéke összkomfortos és komfortos lakás esetén 5000 Ft/év, 

félkomfortos és komfort nélküli lakás esetén 2000 Ft/év.” 

 

5. §   A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„10. §  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

6. §  Hatályát veszti a rendelet: 

a) 2. §-a, 

b) 5. §-a, 

c) 6. §-a, 

d) 11. § első mondata. 
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7. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2013. szeptember 27. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs     Dr. Nyíkos Sára 

 polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


