
Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2008.(II.07.) számú rendelete a helyi adókról 
 
 
 
1Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
1.§:  A kommunális adó mértéke: 

- építmény (lakóház) 
- telek 
- lakásbérleti jog 

 
Egységesen 14.000,- Ft/év 
 
 
 
2.§. Adókedvezmény, adómentesség 
Adómentesség illeti meg azt a tulajdonost, aki lakóháza, telke előtti területen új csapadékelvezető 
árkot és átereszt létesít - egy év kommunális adókedvezményben részesül 
 
2(2) „ Az önkéntes tűzoltó egyesületnek a szaktevékenységet végző tagja és a készenlétet ellátó 
önkormányzati és létesítményi tűzoltó számára 50%-os kedvezményt biztosít a magánszemélyek 
kommunális adójának éves összegéből.” 
3(3) A kedvezmény igénybevételéhez kérelmet kell benyújtani, amihez csatolni szükséges az 
egyesület elnökének igazolását a tagságról. 
4(4) 
 
 
3.§.A helyi iparűzési adó mértéke: 

a) az adóalap 2%-a 
b) 5 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 5000 forint 
 
 
 
4§. Az adóalanynak bejelentése, bevallási kötelezettségeire az adózás rendjéről szóló szabályok az 
irányadók. 
 
 
 
 

                                                 
1
  Módosítva a 24/2013.(XII.18.) rendelet alapján 

2
 Módosítva a 16/2014.(XII.11.) rendelet1.§-a alapján 

3
 Kiegészítve a 12/2014.(XI.13.) rendelet 1.§-a alapján 

4
 Hatályon kívül helyezve a16/2014.(XII.11) rendelet 3.§ (2) bekezdése 

5
 Módosítva a 24/2013.(XII.18.) rendelet 1. §-a alapján – hatályos 2014.január 01-jétől 



5.§: Az adó mérséklése, elengedése 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv 134.§ (1-3) bekezdései az irányadók. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
6.§. (1) E rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló, többször 
módosított 1990.évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvényben 
foglaltak szerint kell eljárni. 
 
(2) E rendelet 2008.február 07-én lép hatályba. 
 
(3) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 5/2001.(VII.30.); a 10/2002.(XII.16.); 
7/2003.(V.5.); 2/2004.(I.20.); 16/2006.(XII.13.), 14/2007.(XII.12.) számú önkormányzati 
rendelet. 
 
(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 
 
 
 
 
Kocs, 2008.február 07. 
 
 
 
 _____________________ ________________ 
 Szabó Ferencné  Bódis Jánosné 
 jegyző  polgármester 


