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Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének  

25/2013.(XII.03.) önkormányzati rendelete 
 

- a helyi adók bevezetéséről - 
 
 
Ibrány Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) 
bekezdésében valamint 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el.  
 

1. § 
 

Az önkormányzat illetékességi területére kiterjedően 
a magánszemélyek kommunális adója, 
helyi iparűzési adó 
helyi adókat vezeti be. 
 

2. §.  
 

A magánszemélyek kommunális adója 
 
(1) Az adó mértéke adótárgyanként: 7.000.-Ft/év. 
 
(2) Mentes magánszemélyek kommunális adó alól:  

  a) A nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész 
  b) Az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő 

építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén    
az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészletet meghaladó földrészlet.   
 
(3) Az egyébként megállapított magánszemélyek kommunális adó 50 %-át kell 
megfizetnie:  

a.) - a 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatárelérését követő évtől,  
b.) - a 70. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő   
       évtől 
c.) - annak az idős házaspárnak, akik közül ugyancsak az egyikőjük töltötte  

   be a 70. életévét, de csak egy nyugdíjjal – és más rendszeres  
   jövedelemmel nem rendelkeznek, a korhatár elérését követő évtől.  

d.) Annak a házaspárnak, aki az adókötelezettség keletkezésének időpontjában és annak 
fennállása alatt saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról 
gondoskodik. (a kollégiumi ellátásban részesülő gyermek a kedvezmény 
szempontjából saját háztartásban eltartottnak minősül.) 
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3. §. 

 
A helyi iparűzési adó 

 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 
1,7 %. 

 
(2) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) bek. a) és b) pontja szerint 

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke  
a tevékenység – végzés után naptári naponként 1.000.-Ft/nap 

 
4. §. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

 
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi 
C. törvény, valamint az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
5. §. 

 
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 27/2011. (2012.01.01.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszíti. 
 
Ibrány, 2013. november 26. 
 
 
    Berencsi Béla                           Bakosiné Márton Mária 
    polgármester                                           jegyző 
 
 
 


