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sZADA NAGYKÖZsÉc ÖNxomrÁNYZAT rÉpvrsnr,o-rnsrÜr,nrÉNrx
7

/2015. Gt.26.) önkormányzati

RENDELETE

AHELYIADÓKRÓL
a 912016. (IX. 22.), és a 15l20l7. (XI.24.) önkormányzati
egységes szerkezetben

rendeletekkel

Szada Nagykőzség Önkormanyzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) és h) pontjában meghatalozott feladatkörében eljárva, valamint a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. $ (1) és 43. $ (3) bekezdésében (továbbiakban: Htv.),
valamint a helyi öntormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat_ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. $
(3) bekezdés a)-Í) pontjában kapott felhatalmazása alapj án a következő rendeletet alkotja.r

I.

Epítményadó

1.$
Adóköteles az örlkotl.nÍnyzat illetékességiterületén a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 11.
$ (1) bekezdésébenmeghatározott építmény.

S'
3. $'
2.

(1)

Az adó alapja az építménym2-ben számított hasznos alapterülete.

(2)

a) Az adó mértékeaz 500 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építményesetén
350'-Ft/m2/év'
b) Az adó mértékeaz

5OO

m2-Í megnem haladó hasznos alapterületLi építményesetén

O'-Ftlm2lév.

c) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetén O,-Ftlm2 l év.

4.So
Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő azon építmény,amelyet kommunális
adó fizetési kötelezettség telhel.

'Vódoslloltaal5/2ol7'(xl'24'lrnLormán}7aIi!endeIel-hala1}o\2o18
I

2

Hatályon kívtil helyeáe a /20l7' (XI'24') önkormányzati

ol'0Iröl

rendelet _ hatályos 2018. ol 'o1-tő]

'\4ódosllollaa l5/20l7 (xl 24]önlormán}/allrendelel-hatal}0520l80l'0l-röl

4

Módosllona a 15/2017 axl' 24'} ÖnkormánvzaLl rendelcl- hatalvos 20l8'01

0l{öl

2

il.

Helyi iparűzési adó
5.S

t

6.S

(1)

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti
adőalap 2 %o-a.

(2)

Ideiglenes jelleggel végzeÍt iparúzésitevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.$
(2) bekezdése szerinti tevékenység-végzésutríLn naptári naponként 5000 forint.

7.$u

III'

Magánszemélyekkommunális adója
8.$

1) Adókötelezettség alá esik az önkorményzat illetékességi területén lévő

(

a)

magánszemély tu1ajdonában lévő lakás' üdülő' hétvégi'ház,

b)nem magánszemély tulajdonában á1ló lakás bérleti joga,
c)

magánszemély tulajdonában lévő beépítetlenbelteriileti telek'

9.$'
10.$t
(1)

Az adó évi mérlékeadótargyanként, ill. lakásbérleti j ogviszonyonként:

haz:
nem magánszemély tulajdonában á1ló lakás bérleti joga:
c) magánszemély tulaj donában lévő beépítetlenbelterületi telek:
a)
b)

magánszemély tulajdonában lévő lakás, üdülő, hétvégi

11.Sn

IV.

Telekadó
12.S

(1) Adóköteles az önkon'nányzat illetékességi területén lóvő telek.
(2)'o

5

Hatályon kívül helyezte a l5/2ol7' (xl'24') önkormányzati

6

Hátallyon kív(]l helyezle a 9/20t6' (]x'22') őnkorná.yzati

?

Hatályon kívül helyeÍe a 15/2017' (xI'24.) önkormányzati

8
9

rendelet- hatályos 2018'o1'0]-től
rendelel

-

hatá]yos:

rendelet- hatályos

20l?'01'oi-től
20l8.ol.oI-től

Módo(ilol!áaI5/20l7'(x]'24')önkormán)Zatirendelet_halál)os20l8'0l'0l-Lól
HatáIyon kivÍil helyezte a l5/2ol7' (xI.24') önkormányzati

l0

Íendelet _ hatályos 20] 8. ol 'ol -tö]
_ hatályos 20I8'o1.o1_től

Hatályon kivul helyezte a l5/2oI7' (xl.24') Önkormányzati Íendelet

16.000,_Ft/év

16.000,-Ft/év
11. 000,-Ft/év

13.St'
14.$
(1)

(2)

Az adó alapja:

a telek m2_ben számított területe.

Az adő mértéke: 12
a) 20.000 -2-t 12 Hu-g

meghaladó, az ingatlan nyilvántartáSi adatok alapjrin a művelési
ága szerint kivett besorolású telek, valamint kivett út besorolású telek 200,-Ft/m2léV

b) abban az

esetben, amennyiben a telek része vagy egésze az ingatlan nyilvántar'tási
adatok alapján természetvédelmi területnek minősül, az ad,ó mérlékelO,-FÍlmzlév

c)

a 20.000 m2-t (2 Ha-t) meg nem ha\ado, az ingatlan nyilvántartási adatok alapján a
művelési ága szerint kivett besorolású telek, valamint kivett út besorolású telek
0,-Ft/m2lév

ls.$
Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő azon telek, amelyet kommrrrrális adó
13
fiZetési kötelezettség terhel.
Y'

Záró rendelkezések
16.$

(1) A rendelet 2016.januar 1{ől lép hatályba' kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

a helyberr

szokásos módon.

(2) Ezzel egyidejűleg Szada Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
telekadóról és helyi építményadóról szóló többször módosított I4l2011. (12.09')
önkormányzati rendelete, Szada Község Önkormányzat Képviselő_testületének a helyi
iparűzési adóról szóló többször módosított 17/2011. (12.15.) önkormányzati rendelete,
valamint Szada Község Önkormányzat Képviselő-testiiletének a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló módosított 912005' (04.05.) önkormányzati rendelete hatályát
veszti.

S z a d a" 2017 . november 23

.

Jámbor Lajos sk.

jegyző

oroszi Sándor sk.

Zárad'ék:
A rendelet kihirdetése 2017. november 24-én megtőÍént.

ll

rendelet _ hatályos 20l8'o1'01-től
(xI'24')
Mó,tosította a ] 5/20l7'
önkornlányzali Íendelet hatályos 20l8'0l'01-től
l3
Módositotta a 15/2ol7' (XI'24') önkormányzati rendelet hatátyos 20l8'ol'o1-től

l2

Hatályon kjvill helyczte a l5/20l7. (XI'24.) önkormányzati

polgármester

