
 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

20/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

(Egységes szerkezetben a 13/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelettel) 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés 

h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. Általános rendelkezések 

1. §  Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vajta község illetékességi területén a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül 

határozatlan időre 

a) magánszemély kommunális adóját, 

b) helyi iparűzési adót, 

c) idegenforgalmi adót, 

d) telekadót 

vezeti be. 

2. Magánszemély kommunális adója 

2. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12-18-§-ában meghatározott magánszemélyt, 

továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem 

magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.1 

3.§  Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, 

illetőleg lakásbérleti jogonként 3.000 Ft. 

4. §  (1) Mentesül a kommunális adó megfizetésének kötelezettsége alól, aki a 70. életévét 

betöltötte.  

(2) A mentesség kezdete a 70. életév betöltését követő év első napja. 

3. Helyi iparűzési adó 

5.§ Adóköteles az önkormányzati illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység.) 

6.§ Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-

a.  

7. § Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

 naponként 1000 forint. 

4. Telekadó2 

8. §  3 

9. § 4 
10. § 5 

11. § 6 

                                                 
1 A 2. § -t  a  13/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos 2017.01.01. napjától. 
2  A 4. fejezetet a  13/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a hatályon kívül helyezte. Hatályos 2017.01.01. 

napjától. 
3 A 8. §-t  a  13/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a hatályon kívül helyezte. Hatályos 2017.01.01. napjától. 
4 A 9. §-t  a  13/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a hatályon kívül helyezte. Hatályos 2017.01.01. napjától. 
5 A 10. §-t  a  13/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a hatályon kívül helyezte. Hatályos 2017.01.01. napjától. 
6 A 11. §-t  a  13/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a hatályon kívül helyezte. Hatályos 2017.01.01. napjától. 



 

 

5. Idegenforgalmi adó 

 

12. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

13. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

14. §  (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 

15/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelete. 

(3) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 

15/2004. (XII.22.) rendelet módosításáról szóló 5/2005. (IV.6.) önkormányzati rendelete. 

(4) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 

15/2004. (XII.22.) rendelet módosításáról szóló 17/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelete. 

(5) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 

15/2004. (XII.22.) rendelet módosításáról szóló 16/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete. 

(6) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 

19/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelete. 

(7) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 

19/2004. (XII.22.) rendelet módosításáról szóló 6/2005. (IV.6.) önkormányzati rendelete. 

(8) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 

19/2004. (XII.22.) rendelet módosításáról szóló 16/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete. 

(9) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének idegenforgalmi adóról szóló 

20/1994. (XII.31.) önkormányzati rendelete. 

(10) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének idegenforgalmi adóról szóló 

20/1994. (XII.31.) rendelet módosításáról szóló 13/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelete. 

(11) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének idegenforgalmi adóról szóló 

20/1994. (XII.31.) rendelet módosításáról szóló 10/1996. (XII.1.) önkormányzati rendelete. 

(12) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének idegenforgalmi adóról szóló 

20/1994. (XII.31.) rendelet módosításáról szóló 12/1997. (XII.20.) önkormányzati rendelete. 

(13) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének idegenforgalmi adóról szóló 

20/1994. (XII.31.) rendelet módosításáról szóló 16/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelete. 

(14) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 20/2004. 

(XII.22.) önkormányzati rendelete. 

(15) Hatályát veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 20/2004. 

(XII.22.) rendelet módosításáról szóló 7/2005. (IV.6.) önkormányzati rendelete. 

 

 Térmeg György Dr. Marinka Nikolett 

   polgármester aljegyző 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Vajta, 2015. november 30. 

 

Dr. Marinka Nikolett 

aljegyző 

Egységes szerkezetbe foglalta: Dr. Marinka Nikolett 

Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2017.01.02. 


