
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ab) 501-1000 m2 között van: 900 Ft/ m2,”

2. §

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

„b) egyéb nem lakás és nem magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény 
esetén: 700 Ft/ m2”

3. §

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § (1) Adóköteles a Htv. 11. §-ban meghatározott építmények közül a lakás céljára szolgáló
épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Kommunális adókötelezettség terheli az építmény után a Htv. 12. §-ban meghatározott
magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén
nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

(3) Az adó éves mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adótárgyanként, illetőleg 
lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.”

4. §

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az adózó egyetlen építménye, bérleménye után sem veheti igénybe a 70. életév
betöltéséhez kapcsolódó mentességet, az adómentességet vagy adómérséklést, ha az adózó és
a vele együtt élő közeli hozzátartozó az ingatlan-nyilvántartás szerint több építmény 
tulajdonosa, vagy több vagyoni értékű jog gyakorlója.” 

5. §

A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a
tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz bevallania, és befizetnie.” 

6. §

A R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A nyilvántartást az adó beszedésére kötelezett a tárgyévet követő év március 31. napjáig 
köteles a közös önkormányzati hivatal jegyzője részére leadni.” 

7. §

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Tapolca, 2013. november 22.

 Császár László sk.    Ughy Jenőné sk.   
 polgármester jegyző

Kihirdetve: 2013. november 25.

       Ughy Jenőné sk. 
             jegyző 


