
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi adókról 

 
 
 

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a helyi adókról a következőket rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
1. § 
 

(1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C törvényben (a 
továbbiakban: Hatv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki. Jelen 
rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hatv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvényben foglaltak az irányadók. 
 
(2) Zalaigrice Község Önkormányzata  

a) magánszemély kommunális adóját 
b) helyi iparűzési adót  

vezet be. 
2. Magánszemély kommunális adója 

2. § 
 

Az adó éves mértéke a Hatv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg 
lakásbérleti jogonként 12.000 Ft. 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzati adóhatóság kérelemre adómentességet állapíthat meg annak a 
magánszemélynek   
a) aki rendszeres szociális segélyben részesül, 
b) akinek a jövedelmi és vagyoni helyzete miatt az adó megfizetése a megélhetését 
veszélyeztetné. 
(2) A megállapított évi adóból 10.000 Ft adókedvezmény illeti meg az adóalanyt azon lakás 
után, melyben a tárgyév január 1-jén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. 
 
 

3. Helyi iparűzési adó 
4. § 
 

(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 1.000 Ft. 
 
 
 



5. § 
 

Mentes az iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Hatv. 39. § (1) 
bekezdése, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja 
nem haladja meg a 200.000 Ft-ot. 

 
4. Záró rendelkezések 

6. § 
 

(1) E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Zalaigrice Község  Önkormányzatának a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1998. (XII. 8.) rendelete, valamint ezen 
rendeletet módosító 10/2000. (XII. 18.), a10/2003. (XII. 10.), a 4/2004. (IV. 22.) és a 7/2009. 
(VII. 14.) számú önkormányzati rendelet, továbbá Zalaigrice Község Önkormányzatának a 
helyi iparűzési adóról szóló 11/2004. (XII. 15.) rendelete és az azt módosító 4/2005. (VI. 16.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
 


