
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 

28/2015. (XI.26.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1 § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 28/2015. (XI.26.) rendelete (a 

továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

(1) A R. 1. § (1) bek. b) pontját követően a következő ponttal egészül ki: 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Petőfibánya Község illetékességi területén a 

következő helyi adókat vezeti be: 

 

„c) idegenforgalmi adó.” 

 

 

(2) A R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Építményadó) 

 

„2.§ (3) Az adó mértéke 250 Ft/m2/év.” 

 

(3) A R. 2. § (4) bek. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(4) Mentes az adó alól a Htv. 13. §-ában foglaltakon túlmenően 

 

„ a) a magánszemély tulajdonában lévő nem vállalkozási célra szolgáló lakás és 

garázs,” 

 

(4) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 

adóalap 1,5 %-a.” 

 

(5) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az iparűzési adóelőleget két félévi részletben az adóév március 31-ig, 

illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.” 

 

(6) A R. 4. §-át követően a 4/A. §-sal egészül ki: 

 



„4/A. § 

Idegenforgalmi adó 

 

(1) Az adókötelezettségre és az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv.) 30. §-a az irányadó. 

(2) Az adómentességre a Htv. 31. §-a az irányadó. 

(3) Az adómentességről az adó beszedésére kötelezett köteles vezetni. 

(4) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

(5) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint. 

(6) Az adó beszedésére kötelezettre a Htv. 34. §-a az irányadó.” 

 

2. § A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és 2018. január 2-án hatályát veszti. 

     

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                   Dr. Gyirán Viktor sk. 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

 

Záradék:  

 

A rendeletet 2017.11.30. napján kihirdettem.  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

 


