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Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2015.(IV.28.)
Önkormányzati rendelete

.

A helyi adókról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cilck (1) bekezdés a) és Ii) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkorrnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
I. Általános rendelkezések

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről
szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Helyi iparűzési adó
2. ~
A helyi iparűzési adó mértéke:
a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az éves mérték az adóalap
%-a
b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a naptári naponként az adó mértéke:
3•°°°r forint.
3. Magánszemélyek kommunális adója
3.

~.

Az adó éves mértéke:
a) lakásonként, illetve lakásbérleti jogonként évi 5.000,- forint.
b) garázsok után évi 3.600,- forint,
c) műhelyek, raktárak után évi 6.000,- forint,
d) rendelő után évi 6.000,- forint,
e) üzem után évi 6.000,- forint,
1)100 m2, vagy airnál kisebb alapterületű üzlet után évi 6.000,- forint,
g) 100m2-nél nagyobb alapterületű üzlet után évi 8.600,- forint.
.

4.
Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól
a) a külterületi telek,

~.

2
b) a 3.~-ban Fel nem sorolt épület, épületrész.

4. Idegenforgalmi adó

(1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250.- forint.
(2) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és
összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizónylatot
ad. A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű
analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy
személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen
eltöltött vendégéjszakák számát, az adómenetességre jogosító tartózkodás pontos
megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.
(3) A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén, aimak feltételeit,
utólag ellenőrizhető módon igazolni kell, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

5. Záró rendelkezések
6.

~.

Ez a rendelet 2015. június 15. napján lép hatályba.
‘7.

~.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti,
a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló I 3/2004.(XII. I.) önkormányzati rendelet,
b) a helyi iparűzési adóról szóló 10 201 2.(Vll.02.) önkormányzati rendelet,
c) az idegenforgalmi adóról szóló 2 2013(11.07.) önkormányzati rendelet.
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2015. április 27.

Szűcs Lajos
polgármester
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