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Mez6zom bor krizs6g 6nkormd nyzata

8120t5. (Vlll. 18.) iinkormdnyzat rendetet

az idegenforgalmi ad6r6l, az 6pitm6nyad6r6l6s a tetekad6r6l sz6l6 LLIZOLO. (X1.14.)

iinkormdnyzati rendelet m6dosftdsd16l 6s kieg6szitds616l

Mez6zombor kcizs6g 0nkormiinyzata K6pvisel6-testlilete az Alaptcirv6ny 32. cikk (1) bek. a.) ds h.)
pontjaiban meghatdrozott feladatk016ben eljiirva, Magyarorszdg helyi onkormdnyzatai16l sz6l6 2011.
6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. 5 (1) bek. 13. pontjdban 6s a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. tcirv6ny
(toviibbiakban: Htv.) 1. 5 (1) bek., a a. 5. a.) valamint az 5. S a.) pontjaiban kapott felhatalmazds
alapjdn az idegenforgalmi ad616l, az 6pitm6nyad6161 6s a telekad616l sz616 1UZO1,O. (X1t.14.)

6nkormSnyzati rendelet6t ( a toviibbiakban; R) az aliibbiak szerint m6dositja 6s egesziti ki:

1.5

(1) Az R. 2. 5. (2) bek. az aldbbiak szerint m6dosut:

,,Az ad6 alapja a Htv. 32. 5. a.) pontja 1. megjelol6se szerint a megkezdett vend6g6jszakiik
szdma."

{21 Az R. 2. 5. (3) bekezd6se az aldbbiak szerint m6dosut:

,, Az ad6 m6rt6ke a Htv. 6.5 c.) pontja, valamint 33. S a,) pontja alapjiin szem6lyenk6nt 6s

vend6g6jszakii nk6nt 300 Forint.,,

2.5

(1) Az R. 3. 5. (3) bek. az aldbbiak szerint m6dosul:

,, Mentes az ad6 a16l:

a.) a magiinszem6lyek tulajdondban, haszniilatilban ldv6 lakds,

b.) a magdnszem6lyek tulajdondban, haszndlat6ban 6116, kiilteri.lleti ingatlanon 16v512
n6gyzetm6tert meg nem halad6 6pitm6ny,

c.) a magiinyszem6ly;iltal haszniilt gazdasdgi 6prilet, 96pj6rm( tdroliis6ra szolgii16

6pitm6ny.

(2) Az R. 3. 5-a az aldbbi (3/A. ) bekezd6sseleg6szi.il ki:

,,Amennyiben a Htv. rendelkez6sei 6rtelm6ben az ad6 alanya v6llalkoz6, 0gy a (3)

bekezd6sben megii lla pitott mentess6g nem a lkalmazhat6."

3.$

(1) Az R. 4. 5 (4) bekezd6se az aliibbiak szerint m6dosul:

,,Mentes az ad6 a16 megfizet6se al6l a mag6nyszem6ly tulajdon6ban l6v6 telek. A

mentess6get 6lvez6 ad6alany mentes a bevalldsi kotelezettsdg teljeslt6se a16l is."

il





(2)Az R.4. 5-a az alSbbi (5) bekezd6ssel eg6szi.il ki:

,,Amennyiben a Htv. rendelkez6sei 6rtelm6ben az ad6 alanya vdllalkoz6, fgy a ( )

bekezd6sben megdllapitott mentess6g nem alkalmazhat6."

4.5

Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napjiin l6p hatiilyba.

a-\:1N
Rad6 86la

pol96rmester

ckovffiot0t-
Oledrn6 dr. K6das Marianna

Cimzetes I6iecvz6

iI

,x

6"ffi\
.,4, 

ffi{f/ 
*,

\dto,.,,uo/




