MÉLYKtJT
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVlSELŐ_TESTÜLETÉNEK
'l7 l2015.|X1.25.| számú ónkormányzati

a helyi adókról.

rendelete

MélykútVáros Önkormányzat Képviselö-testülete a helyi adókról szóló 199o. évi c.
törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6_ § d) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, Alaptörvény

32, cikk (1) bekezdés h)

pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményénekkikéréséVel
a következóket rendeli el:

í. Általános rendelkezés
1.§
Mélykút Város Önkormányzat Képviseló-testülete az alábbi helyi adók bevezetését
lendeli el:
- magánszemélyek kommunális adója
- helyi iparűzési adó.
2. Magánszemélyok kommunális adója

2.§
Az adó mértékeaz adó alapját képezó:
- belterüIeten elhelyezkedó adótárgyanként: 8000,- Ft
- kúlterületen elhelyezkedó adótárgyanként; 4000,- Ft.

3.§
Mentes az adó alól:

a) jöVedelemszerzö

tevékenység folytatására szo19áló adóköteles

in9atlanhoz tartozó nem lakás céljára szolgáló építmény

b) külön jogszabály szerint íogyatékossági támogatásban részesüló
személy, Vagy ilyen személy közös házartásában éló közeli
hozzátaftozója (PTK 8:1, § (1) bekezdés 1. pont szerinti)

c)

tulajdonában |éVó adótárgy

az

önkormányzat

Gondozási Központ ldósek

gondozottja tulajdonában |éVó adótárgy.

otthonának

3. lparúzési adó

4.§
Az adó mértéke:
a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységesetén 2

%

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári
naponként 5000 Fvnap.
4.

záró rondelkozógek

5.§
(1) E rendelet 20,16, január 0,1-én lép hatályba,

(2)Hatályát Veszti Mélykr]t Nagyközségi Önkormányzat Képviseló-testülete
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1998. (Xl1.10) rendelet,
valamint az aá módosító alábbi rendeletek: 16/1998. (Xl1.20) önkormánrzati
rendelet, 16/2000, (x1.1) önkormányzati rendelet, 6/2001. (V,1) önkormányzati
rendelet, 2612001, (Xl1,31) önkormányzati rendelet, 9/2002. (X.1) önkormányzaii

endelet, 2212002. (xl1.31) önkormányzati rendelet, 30/2003.

önkormányzati

(Xl1.15)

rendelet, és a 30/2004, (Xll.,l) önkormányzatai rendelet,

vesái MélykútNagyközségi Önkormányzat Képviseló-testülete helyi
iparúzésiadóról szólő 25D0'lo. (xl1.22) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát

2015. november 24.
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kovács Tamás
polgármester
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A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal
kifü9gesáéssel megtörtént.

hirdetőtábláján való

Mélykút,2015. november 25,
'
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