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Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2013. (XI.28.) 

önkormányzati rendelete 

 

a helyi adókról  

 

(A jogszabály egységes szerkezetbe foglalva.) 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, a Htv. 6. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés d) és e) pontjaiban, továbbá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdéseivel, Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
40. § (1) bekezdés 10. pontjában és (3) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága és 
Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések1 

 

Értelmező Rendelkezések 
 

 

1.§. 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete az önkormányzat illetékességi területén 
az alábbi helyi adókat vezeti be: 
a) építményadó, 
b) magánszemélyek kommunális adója, 
c) helyi iparűzési adó 
 
 

1/A. §2 
 

I. Fejezet 
 

Az építményadóról 
 

2. §3 
 
(1) Az adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)11.-11/A. §-
aiban meghatározott adókötelezettséggel azonos. 
(2) Az adó alapja: 
a) a Htv. 15. § a) pontjában meghatározott esetben az építmény m2-ben számított hasznos 
alapterülete, 
b) a Htv. 15/A. §-ában meghatározott esetben a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-
ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. 

                                                 
1 Kiegészítette Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 1. §-a . 

Hatályos: 2016. XII. 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) 

önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  szóló 

rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. II. 25-től. 
3 Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XI. 23.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 1.§-a. 

Hatályos  2018. I. 1-jétől 
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3. §4 

 
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti építmény esetén az adó évi mértéke 150 forint 
négyzetméterenként.  
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti reklámhordozó esetén az adó évi mértéke 3000 
Ft/m2. 

4. § 
 

Mentes az építményadó alól – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § és a 13/A. §-ában 
foglaltakon túlmenően – a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás.  
 

II. Fejezet 

 
A magánszemélyek kommunális adójáról 

 
5. §5 

 
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10.000 forint. 

 

6. § 

 

(1) Mentes az adó alól: 

a.) aki az adóévet megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltött 

lakástulajdonos vagy lakásbérlő, és saját vagy vele állandóan együttlakó közeli 

hozzátartozók tulajdonában egynél több adóköteles ingatlanja nincs.  

b.) a nem lakás céljára szolgáló építmény 

 

(2) 50 %-os adókedvezmény illeti meg kérelemre azt, az egyedül élő személyt, aki adóévet 

megelőző év december 31-ig 65. életévét betöltötte és saját vagy vele állandóan együttlakó közeli 

hozzátartozók tulajdonában egynél több adóköteles ingatlanja nincs. A kedvezmény feltételeinek 

fennállásáról adózó az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyilatkozatot tesz.  

 

(3) Akinek a saját vagy a vele állandóan együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában egynél 

több adóköteles ingatlan van, az (1) (2) bekezdésben meghatározott adómentesség, adókedvezmény 

igénybevételére nem jogosult. 
 

(4) 6Mentes a kommunális adó alól az a telek, amelynek nincs közúttal vagy magánúttal 

rendelkező kapcsolata. 
 

III. Fejezet 

 
A helyi iparűzési adóról 

 
7. § 

 
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2%.  
 

                                                 
4 Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (XI. 23.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 2.§-a. 

Hatályos  2018. I. 1-jétől. 
5 Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 21/2014. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelete hatályos: 2015. I. 1-jétől. 
6 Kiegészítette Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 1. §-a. 

Hatályos: 2016. I. 1-jétől 
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7/A. §789 
 
(1) Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos és védőnő vállalkozó, amennyiben vállalkozási szintű 
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.. 
 

8. § 
 
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (továbbiakban Hatv.) 37. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység 
végzése után naptári naponként 3.000 forint. 

 
9. § 

 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hatv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 

10. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

 (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

Hajdúsámson, 2013. november 28. 

 

 

  Bagolyné Szűcs Mariann    Hamza Gábor 

      jegyző    polgármester 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Hajdúsámson, 2013. november 28. 

 

 
Bagolyné Szűcs Mariann 

   jegyző 
 
 
 

                                                 
7 Kiegészítette Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 2. §-a. 

Hatályos: 2016. I. 1-jétől 
8 Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 2. §-a . 

Hatályos: 2016. XII. 1-től 2017. II. 24-ig 
9 Módosította  Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  szóló rendelet 2. §-a. 

Hatályos 2017. II. 25-től 


