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Az idegenforgalmi ad6r6l, az 6pitm6nyadrir6l6s a telekad6r6l
Mezozombor k<izs6g Onkorm6nyzataaHelyi cinkorm6nyzatokrol sz6l6 1990. 6vi LXV.
torv6ny 16. $. (1) bekezd6s6ben, valamint a Helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. tv. l. $ (1)
bekezdds6ben (tov6bbiakban: Htv) foglalt felhatalmazds alapjdn tdrv6nyben nem szab6lyozott
vagy att6l - a helyi saj6toss6gokra is figyelemmel - elt6r6 jogok 6s kdteless6gek
szab 6ly ozirsir a az al6bbi rende letet alkod a :

l.SArendelethatrilya
(1) Jelen rendelet hatiiyaMezozombor kozs6g kozigazgat6si tertiletdre terjed ki.
(2) A rendelet id6beli hattiyahatftrozatlan idore sz6l.

2. $ Idegenforgalmi ad6

(l)

Az ad6 alanya a Htv. 30 $. (1) bek. a.) pontj6ban meghatdrozott mag6nszemely.
(2) Az ad6 alapja Htv.32. $. A:9 bek. 1. pontja szerint a megkezdett vend6g6jszak6k
szitma.

(3) Az ad6 m6rt6ke a Htv. 6. $ c.) bek., valamint a 33. $. a.) bek. alapjfin szemdlyenkdnt
6s vend6g6jszak6nk6nt 300.- .
(4) A (3) bek. szerinti ad6kdtelezetts6g al6l mentesek a Htv. 3l. $-ban felsorolt
mag6nszemdlyek.
(5) a.) A 2. $ alapjan fizetendo ad6 beszed6s6re, ezen kivtil az cinkormftnyzatr ad6hat6s6g
reszere bevall6s benyrijtds6ra 6s a beszedett (bevallott) ad6nak az 6nkorm6nyzat
idegenforgalmi ado beszeddsi szitmli$iratdrt6no befizetds6re a Htv. 34. $-ban
meghatir ozottak kcite le se k.
(6) A (5) bek. szerint fizetend6 idegenforgalmi ad6t az adobeszed6sre kotelezett akkor is
tartozlk befizetni, ha annak beszeddsdt elmulasztotta.

3.

$ Epitm6nyadri

(1) Az ado alapja az epitmeny m2-ben sz6mitott hasznos alaptertilete.
(2) Az ad6 evi m6rt6ke: 800 Ft/m2.
(3) Mentes az ado alol:
a.) a magirnszemdly tulajdon6ban , haszn6lat6ban l6v6 lak6s, feltdve, hogy azt nem
tizleti cek a haszntlia,
b.) a mag6nszem6ly tulajdon6ban, haszn6lat6ban ktilteriileti ingatlanon l6vo,12
m2-t meg nem halad6 6pitmdny, kivdve a v6llalkoz6 tizleti cdlt szolg6l6
6piilete/6pi.il etr6 sze,

c.)

amagdnszemdly 6ltal nem tizleti c6lra haszniit gazdasitgi 6ptilet, g6pj6rmri
titr olisbr a szol 9616 6pitm6ny.
(4) Az ad6 megfizet6se al6l mentesitett ad6alanyok mentesek a bevall6si kotelezetts6g
teljesit6s al6l is.

4. g. Telekad6

(1) Ad6kdteles Mezozombor kozs6g illet6kess6gi tertilet6n l6vo Htv. 17. $-6ban
meghatinozott be6pitetlen belteri.ileti frildr6szlet (tov6bbiakban: telek).
(2) Az ad6 alapja a Htv. 21. $. a.) pontja szerinti meghat6roz6s szerint a telek m2-ben
sz6mitott alaptertilete.
(3) Az ado m6rt6ke a(2) bekezd6sben meghatSrozott m6rt6k szerint: 200.-Ftlm2lev.
(4) Mentes az ado megfizetdse al6l a mag6nszem6ly tulajdonriban l6vo telek kiv6ve,
ha azt v6llalkoz6si c6lra haszniilja. A mentess6 get 5lvezi| ad6alany mentes a
bevall6si kdtelezetts6g teljesit6se al6l is.
5. $ 2r[16 rendelkez6sek

(1) A helyi ad6val kapcsolatos elj6r6sbataze rendeletben nem szab6lyozott
k6rd6sekben a Helyi adokr6l szol6 1990. 6vi C. tv. 6s az Ad6zas rendjdrol sz6l6
2003.6vi XCII. torv6ny hat6lyos rendelkez6seit kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2011. janu6r 1 . napj6n lep hat6lyba.
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