
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete 
 a magánszemély kommunális adójáról 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében és 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetékességi területén a kommunális 
jellegű adók közül bevezeti a magánszemély kommunális adóját. 

 
2. § Az adó évi mértéke, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11. §-a és 17. §-a szerint 
meghatározott – a rendelet 3. §-ában foglalt kivételekkel – adótárgyanként, illetve a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 24. §-a szerinti lakásbérleti jogonként 12 000 Ft. 
 
3. § Mentes az adó alól a külterületen lévő pince, présház, egyéb gazdasági célra használt 
építmény, továbbá az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet. 
 
4. § (1)A rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  
a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 
b) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2001. (III. 28.) önkormányzati rendelet, 
c) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 21/2002 (XII. 12.) önkormányzati rendelet, 
d) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 9/2003. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 
e) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 30/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelet, 
f) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 10/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet, 
g) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 23/2006. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet, és 
h) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 32/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. 
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