Dunafalva Község Önkormányzatának
9/2002.(XII.13.)KT.sz.rendelete

a gépjárműadóról
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1991.évi XX. törvény felhatalmazása alapján a
gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény keretei között a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§.

A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő
külföldön nyilvántartott gépjármű, pótkocsi (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót
(továbbiakban adót) kell fizetni.
Adókötelezettség, az adó alanya
2.§.

Adókötelezettség terheli a Dunafalva Községi Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, székhellyel
illetve telephellyel rendelkező, a gépjármű forgalmi engedélyének tulajdonosi rovatában az év első napján
feltüntetett tulajdonost.
Az adó alapja
3.§.

(1) Az adó alapja – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a gépjárműnek a forgalmi engedélyben feltüntetett
saját tömege (önsúlya).
(2) Tehergépjármű esetében – ide nem értve a nyergesvontatót – az adó alapja a forgalmi engedélyben
feltüntetett saját tömeg (önsúly) növelve a terhelhetőség (raksúly) 5o%-ával.
Az adó mértéke
4.§.

(1) Az évi adótétel – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a 3.§-ban meghatározott adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után 800,- ft.
(2) A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó adója 5.000,-ft/év.
(3) Az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott személyszállító gépjármű után minden megkezdett
hónapra havi 2.000,- ft, míg tehergépjármű után minden megkezdett hónapra havi 5.000,- ft adót kell fizetni.
Az adó megfizetése
5.§.

A gépjárműadót félévenként két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve az adóév szeptember 15-ig
kell megfizetni.
Záró rendelkezések
6.§.

Ez az önkormányzati rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.
Értelmező rendelkezések
7.§.

E rendelet alkalmazásában:
1. Gépjármű : az olyan szállító- vagy vontatóeszköz, amelyet beépített erőgép hajt, használata közben közutat
vesz igénybe és rendszámmal, valamint forgalmi engedéllyel rendelkezik.
2. Pótkocsi : a gépjármű által vontatható teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi, lakópótkocsi, műhelykocsi vagy
hasonló jellegű más nem önjáró jármű, amelyet rendszámmal és forgalmi engedéllyel láttak el.
3. Motorkerékpár : olyan gépjármű, amelynek két vagy három kereke van, és saját tömege nem haladja meg a
400 kg-ot, továbbá az ilyen gépjárművel vontatható egytengelyű utánfutó.
Dunafalva, 2002. december 12.
Elmer István
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.
Dunafalva, 2002. december 13.
Gál Vilmosné
jegyző

Bár Község Önkormányzatának
13/1999.(XII.15.)Kt.sz.rendelete
a gépjárműadóról szóló
12/1995.(XII.18.)Kt.sz.rendelet módosításáról
Bár Község Önkormányzatának Képviselőtestület az 1991.évi XX.tv. felhatalmazása alapján, a gépjárműadóról
szóló 1991.évi LXXXII.tv. keretei között, a 12/1995.(XII.18.)Kt.sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet)
módosítását rendeli el az alábbiak szerint:
1.§.
A Rendelet 4.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az évi adótétel – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a 3.§-ban meghatározott adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után 700,- forint.”
2.§.
Ez az önkormányzati rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.
Bár, 1999.12.15.
Weitzl Magdolna
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző

Ez az önkormányzati rendelet Bár községben kihírdetésre került.
Bár, 1999.12.15.
Gál Vilmosné
jegyző

Dunafalva Község Önkormányzatának

13/2003.(XII.15.)KT.sz.rendelete

a gépjárműadóról szóló 9/2002.(XII.13.)Kt.sz.rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1991.évi XX. törvény felhatalmazása alapján a
gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény keretei között, figyelemmel a következőket rendeli el:
1.§.
A gépjárműadóról szóló 9/2002.(XII.13.)Kt.sz.rendelet 2003. december 31. napjával hatályát veszti.
2.§.
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetésekor lép hatályba, és a kihirdetését követő első hónap első napján hatályát veszti.
Dunafalva, 2003.12.15.

Magosi György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.
Dunafalva, 2003.12.15.
Gál Vilmosné
jegyző

