
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és (2) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet célja, hatálya 

(1) A rendelet célja Jászladány nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlanon – a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) és a 
helyi településképi rendelet szerint – elhelyezett reklámhordozók után az 
adókötelezettség megállapítása. 

(2) A rendelet területi hatálya Jászladány nagyközség teljes közigazgatási területére 
kiterjed. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Jászladány nagyközség közigazgatási területén 
állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató 
magánszemélyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetekre, akik/amelyek Jászladány nagyközség közigazgatási területén 
reklámhordozót kívánnak elhelyezni. 

2. § Az adó alanya 

Az adó alanyát a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 12/A. §-a 
határozza meg. 

3. § Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

Az adókötelezettség keletkezését és megszűnését a Htv. 14. § (5) bekezdése határozza 
meg. 

4. § Az adó alapja 

Az adó alapját a Htv. 15/A. §-a határozza meg. 

5. § Az adó mértéke 

Az adó mértéke 0 Ft/m2. 

6. § Bevallás, az adó megfizetése 

(1) Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adó megállapításához szükséges 
adatokról, körülményekről bevallási, illetve bejelentési kötelezettség terheli. 

(2) Az adózónak az (1) bekezdésben meghatározott bevallási, illetve bejelentési 
kötelezettséget a bekövetkezéstől számított 15 napon belül az az önkormányzati 
adóhatósághoz írásban, az erre a célra szolgáló nyomtatványon kell megtennie. 



(3) Az adózó a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó építményadót félévenként, két 
egyenlő részletben pótlékmentesen fizetheti meg, az adóév március hó 15. napjáig, 
illetve szeptember hó 15. napjáig. 

7. § Fogalom meghatározás 

Reklámhordozó: a reklámhordozó fogalmát a Tvtv. 11/F. § 4. pontja határozza meg. 

8. § Záró rendelkezés 

(1) Jelen rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

Kelt: Jászladány, 2017. november 23. 

 

 

 

Bertalanné Drávucz Katalin. Lovász Imre 
polgármester jegyző 

 

 

 

Jelen rendelet 2017. november 28. napján került kihirdetésre. 
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