
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2015. (XI.30.) számú rendelete 

az építményadó bevezetéséről és mértékéről  
 

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló – módosított - 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§, (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

Értelmező rendelkezések 
1.§ 

E rendelet alkalmazásában a Htv. 52. §-ában lévő értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni 
 

Az adó tárgya 
 

2.§. 
1(1) Az adó tárgyát a Htv. 11.§ (1) bekezdése és 11/A. §-a állapítja meg. 
 

Az adó alanya 
 

3.§. 
2(1) adó alanyát a Htv. 12.§ és 12/A. §-a állapítja meg. 
 

Az adómentesség 
 

4.§. 
(1) Az alanyi adómentességre vonatkozó szabályokat a Htv. 3.§. és 3/A. §-ai szerint kell 
alkalmazni. 
(2)  A tárgyi adómentességre vonatkozó szabályokat a Htv. 13.§. és 13/A. §-ai szerint kell 
alkalmazni. 
(3) Mentesek az építményadó hatálya alól mindazok az épületek, amelyeknek a tulajdonosait 

és azzal egy tekintet alá eső használóit, az önkormányzat a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló rendelete alapján a magánszemélyek kommunális adójával terhelt. 

 
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése, az adó felfüggesztése 

 
5.§. 

(1) Az adókötelezettség keletkezésére, változásra és megszűnésre vonatkozó szabályokat a Htv. 
14.§-a  állapítja meg. 
(2) Az adófelfüggesztésére vonatkozó szabályokat a Htv. 14/A.§-a állapítja meg. 
 

Az adó alapja 
  

6.§. 
(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.  
3(2) A reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedes jegy pontossággal 
– számított felülete. 
                                                             
1 Módosította a 17/2017.(XI.24.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
2 Módosította a 17/2017.(XI.24.) számú rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
3 Kiegészítette a 17/2017.(XI.24.) számú rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. január 1-től. 



  
Az adó mértéke 

 
7.§. 

(1)  Az adó mértéke: 
a)  üdülésre pihenésre alkalmas üdülő épület, vagy épületrész esetén 800Ft/m2/év. 
   Az adóalanyiság és az adókötelezettség abban az esetben is fennáll, ha az 

üdülőingatlanban életvitelszerűen tartózkodnak.  
b) az önkormányzat illetékességi területén működő vállalkozásoknak a vállalkozás célját, 

üzleti eredményét szolgáló épülete vagy épületrésze esetén 400Ft/m2/év. E rendelet 
alkalmazásában üzleti célú az épület, vagy épületrész, ha az a vállalkozás székhelye, 
telephelye, fióktelephelye, kézbesítési címe a cégbírósági bejegyzéstől függetlenül, 
továbbá attól is hogy  engedélyköteles, vagy nem engedélyköteles gazdasági 
tevékenységet végeznek. 

c) az önkormányzat illetékességi területén működő vállalkozásoknak  olyan épülete, vagy 
épületrésze esetén amelyben termelő előállító, javító karbantartó tevékenységet végeznek 
- ilyen különösen a pékség, cukrászüzem, varroda, szerelőműhely – 0 Ft/m2/év 

4d) reklámhordozó esetén, 12.000,-Ft/m2/év. 
 

Adóbevallás 
 

8.§. 
(1) Az adóbevallásra vonatkozó szabályokat a Htv. 42/C.§-a  állapítja meg. 
 

Záró rendelkezések 
 

9.§. 
(1) Ez a rendelet  2016. január 1-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 
építmény utáni adó bevezetéséről és mértékéről szóló 24/2010. (I.01.) számú rendelete. 
 
Dunapataj, 2015. november 11. 
 
 
Dusnoki Csaba        dr. Botykai János  
polgármester         jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2015. november 30-án megtörtént. 
         dr. Botykai János  
         jegyző 
 

                                                             
4 Kiegészítette a 17/2017.(XI.24.) számú rendelet 4.§-a. Hatályos 2018. január 1-től. 


