Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (XI.23.)
Önkormányzati RENDELETE
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi
adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ A helyi adó rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 380 Ft.”
2.§ Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Bánk, 2016. november 22.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. november23-án.
Torma Andrea
jegyző
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a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
12/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
Általános indokolás
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6.§ rendelkezése alapján az
Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a helyi sajátosságokhoz,
az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan
– a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa.
A rendelet-tervezet a kivetett helyi adó közül az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, és
az idegenforgalmi adó mértékének módosítását tartalmazza. A módosításra kerülő adómértékek a
képviselő-testület döntésének megfelelően kerülnek rögzítésre a rendeletben. A rendelet tervezet a helyi
iparűzési adó mérték változtatását nem tartalmazza.
Részletes indokolás
1-5.§-hoz
Az önkormányzat által bevezetett adónemeket és adómértékek meghatározását tartalmazza, megtartva a
hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelő kategóriákat.
6.§-hoz
A rendelet – figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. törvény
32.§-ában, valamint a Htv. 6.§ a) pontjában előírtakra - 2017. január 1-jén lép hatályba, és miután
beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
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