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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…………. /2019. (XI……..)  

 

Önko rm ány zat i  R END E LE TE  

 

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( t e r v e z e t )  
 
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (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.§ (1) A helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi adó 

rendelet) 2.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „b) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti kereskedelmi egység, valamint az egyéb, az a) 
és c)-e) pontok alá nem tartozó, nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 550 Ft/m
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,”  

 

(2) A helyi adó rendelet 2.§ (2) bekezdése a következő d-e) ponttal egészül ki: 

 „d) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti szálláshely esetén, ha a szobák száma 
kevesebb, vagy eléri a 20 szobát, 550 Ft/m

2
, 

e) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti szálláshely esetén, ha a szobák száma 

meghaladja a 20 szobát, 750 Ft/m
2
.” 

 

2.§ A helyi adó rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.§ Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 420 Ft.”  
 

3.§  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 

 

 
Bánk, 2019. november ….. 

 

 
  Torma Andrea  Henczné Hekli Bernadett 

  polgármester  jegyző helyettes 

 

 

 
Kihirdetési záradék: 

 
A rendelet kihirdetve: 2019. november……-én. 

 

 Henczné Hekli Bernadett 

 jegyző helyettes 
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a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…../2019. (XI……...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 

 

Általános indokolás 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 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. 
 

 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

Meghatározásra kerülnek a 2020. január 1-jétől érvényes egyes adómértékek. 

 

2.§-hoz 

A rendelet – figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. törvény 

32.§-ában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§ a) pontjában előírtakra -  2020. január 

1-jén lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél fogva a 

hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  
 


