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 A helyi adókról 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

  

1. A helyi adók típusai 

 

1. § (1) Bakonyszombathely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) az építményadót 

b) a magánszemélyek kommunális adóját 

c) az idegenforgalmi adót és 

d) a helyi iparűzési adót 

vezeti be. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókat határozatlan időre vezeti be. 

   

2. Az építményadó 

 

 2. § (1) Az építményadó alapja  az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.  

 (2) Az építményadó mértéke 170 Ft/m2/év. 

 (3) Mentes az építményadó alól: 

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás, lakrész, valamint az ezzel azonos helyrajzi 

számon lévő egyéb építmény, ha azt nem vállalkozási célra hasznosítják. 

 b) Az a) ponton kívüli további külterületi építmény, amennyiben nem vállalkozási célra 

hasznosítják. 



3. Magánszemélyek kommunális adója 

 

3. § (1) Az adó mértéke: 4.720 Ft/év. 

(2)  Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól: 

a) az a magánszemély, aki építményadót fizet. 

b) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól az a magánszemély, aki egyedül él és 

a 60. életévét betöltötte. 

(3) Adókedvezmény illeti meg az adózót, ha a lakásban kettő 60 év feletti  bejelentett 

lakcímmel rendelkező személy él. Az adókedvezmény mértéke  50 %. 

(4)  A mentességet és a kedvezményt a meghatározott életkor betöltését követő év első 

napjától kell figyelembe venni. 

    

4. Idegenforgalmi adó 

4. § (1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft. 

   

5. Helyi iparűzési adó 

5. § (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

esetén az adóalap 2 %-a. 

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 1.000 Ft. 

  

6. Záró rendelkezések 

6.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1.-jén hatályba. 

 (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 3/2005 (I.25.) rendelet.  
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