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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2010.(XII.20.) önkormányzati RENDELETE 

a helyi adókról  
 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 

Általános rendelkezés 
 
1.§  A képviselő-testület Tolmács község területén a következő helyi adókat vezeti be: 

- magánszemélyek kommunális adója 
- helyi iparűzési adó 

 
A magánszemély kommunális adója 

 
2.§1  
 
3.§2  A magánszemély kommunális adója mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 5.000 Ft. 
 
4.§ Az egyedül élő adóalany évi 1.000 Ft adókedvezményre jogosult.  
 
5.§3 Mentes az adó alól: 

a) annak a teleknek a tulajdonosa, amely az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló Kormányrendelet, vagy Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi építési 
szabályzatról szóló önkormányzati rendelete értelmében a beépítés feltételeinek nem felel meg; 

az adóköteles épülethez, épületrészhez, illetve lakásbérleti joghoz tartozó be nem épített telek tulajdonosa. 
 

A helyi iparűzési adó 
 
6.§4  (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2  %-a.. 
  (2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3.000 forint. 
 

Záró rendelkezés 
 
7.§. (1) Ez a rendelet 2011. január 1–jén lép hatályba. 
       (2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 6/2004. (VI.3.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító  
            7/2008. (XII.18.) és a 7/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  
            9/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 12/2007. (XII.20.), és a 7/2008. (XII.18.)  
           önkormányzati rendelet. 
 
 
Tolmács, 2010. december 20. 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea  
 polgármester  körjegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2010. december 20-án 

 
   Torma Andrea 
      körjegyző 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelete. Hatályát vesztette: 
2014. július 31-én. 
2 Módosította: Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. augusztus 1-től. 
3 Módosította: Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. augusztus 1-től. 
4 Módosította: Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete. Hatályát vesztette: 2012. 
december 31-én. 
Módosította: Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2013. január 1-jétől. 


