
Felsőtelekes Kiizség Onkormán yzata Képviselő-testületének
18/201 1.(xII. 13.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Felsőte1ekes I(ozség Önkormányzatánai<Képviselo_testtilete a helyi onkormányzatokrói szóló

1990. évi LXV. i6.'$ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján' a helyi adókról szóló

1990. évi C. törvény i 's'r'l bekezdésében és 5. $-ában meghatározott feladatkörében eljárva

a következoket rendeli el:

1. $ Felsőtelekes Község Önkormányzata Felsotelekes teleptiiés illetékességi területén az

ataüui típusú adókat vezeti behatározaÍlan időre:

a) kommr-ináIis jellegii adók: magánszemélyek kommunális adóia'

b) helyi iparűzési adó'

2. $ A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként 14'000,-Ft'

3. $ (1) A I(épviselő-testiilet a magánszemélyek kommtrnális adója esetében az alábbi

kec1veznrényeket á1lapítj a me g :

a) tiresen á11ó építmérry esetén a magánszemélyek kommtrnális adójának évi mértéke

aclótárgyanként 7. 000,-Ft,

b) aZ építményben életvitelszerűen egyedül é1ő személy esetében a magánszemélyek

Lo'-'.,'nu,-'á1is adójának évi mértéke adótárgyanként 1 0'000,-Ft'

(2) Az (i) bekezdésben meghatározott kedvezményre való jogosultságot az adőhatőság az

iáoro bejelentésé re. az általa benyújtott bevallás adatai alapján állapítja meg'

4. s (1) A helyi iparŰrzési

eselell az adóalap 2 o'r'a'

(2) A helyi iparűzési adó

esetén naptári naponként 5'

adó évi mér1éke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység

5. $ (1) Ez a rendelet 2OI2.január 1' napján lép hatályba'

(2) Hatályát veszti:

a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/1999.(XII'16') rendelet,

b) a magánszeméIyek kommunális adójáról szóló 13/1999.(KI'16') rendelet kiegészitésérőL

szóló 1 5l2O01.(vI.25') rendelet,

c) a rnagánszemélyek kommr-rrrális adójáró1 szóló 
-I5:2-O_91.(VI'25') 

rendelettel kiegészített

13/1999.(XII'16.)rendeletmódosításárólszóló2212001.(XI'19')renc1elet,

d) a n'iagánszeméIyek kommtrrrális adójáról szt;lt:']|tJ001'(XI.19') és 15l2001'(VI'25')

rendeletekkel kiegészített és módosítoti 13/1999.(XII.16.) rendelet módosításáról szóló

1 2 I 2002.(XII. i 2.) rendelet,

évimértékeideiglenesjelleggelvégzettiparűzésitevékenység
000,-Ft.
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e) a magánszemé|yek kommunális adójáró1 szóló r2l2002.(XIl.12.), 2212001.(XI'19.) és

I'51200L(VI.25.) rendeletekkel kiegészített és módosított 13l1999.(XII.16.) rendelet

módosításáró1 szó1ó 2012003.(XII' 1 5.) rendelet,

Í) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló z0l2003.(XII.15.), L2l2002-(Xil.12.),

)ztzoot1yr.rq.) és |5:2OOI.(VI.25.) rendeletekkel kiegészített és módosított

13/1999.(XII.16.) rendelet módosításáról szóló 1112004.(XI.22.) rendelet,

g) a magánszemélyek kommunális adójáró1 szóló 1712004.(XI.22'), 2012003.(XII.l5.),

1ztzooz.1xII.12.)' 22]2OOI.(XI.19.) és I5I2OOI.(VI.25.) rendeletekkel kiegészített és

rnódosított 13lIg99.(XII'16.) rendelet módosításáról szóló 1,412005.(XI.30.) rendelet'

h) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló I4l2005.(XI.30.), 11 l2004.(XI-22.),

2otzooi.1xll.15.), |2l2OO2.(Xil.I2.), 22|2OOI.(XI.19.) és I5l200I.(VI.25.) rendeletekkel

kiegészített és módosított 13l1999.(XII.16.) rendelet módosításáról szóló 1312006. (XI.20.)

rendelet,

i) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1312006. (X1.20'), I4l2005-(XI.30.)'

htzoo+.(xI.22'),2O;2OO3.(XII.15.), r2l2O02.(XII.12.), 22l2001.(XI.i9.) és 15/2001.(VI.25.)

rendeletekkel kiegészített és módosított 13l1999.(XII.16.) rendelet módosításáról szóló

13 12007 .(XI.28.) rendelet,

j) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló l3l200].(XI.28.), 1312006. (XI.20')'
'í+tzoos.(xI.30')' 

17l2OO4.(XI.22.),20l2OO3.(XII'15.), I2l2002.(XII'12.),22l200l.(XI'19.) és

15;2OOI'(VI.25.) rendeletekkel kiegészített és módosított 1,3l1999'(XII.16.) rendelet

móclosításáról szó1ó 1 8/2008.(XII.03.) rendelet,

k) a magánszemélyek kommr-rnális adójáró1 szóló 18/2008.(XII.03.), 1312007.(XI.28.)'

|3t2006. (xI.zo.;, r4t2oo5.(xi.30.), t7t2oo4.(xr.22.),2012003.(xII.15.), r212002.(xrr.12.),

221200L (XI. 19') és 15:2OOL (VI'25 ') rendeletekkel kiegészített és módosított

i3l1999'(XlI.16.) renclelet módosításáról szóló i0/2009'(XI'30.) rendelet,

l) a magánszemélyek kommtrnális adójáról szóló 10/2009.(XI.30.), 18/2008.(XII.03'),

13t2oo7.(xI.28.), 1312006. (XI.20.), I4lz}Os.(XI.30.), 1712004.(x1.22.),2012003.(xll15.)'

12l2OO2.(XII.I2.),22l2OO1.(XI.19.) és r5l2OO1.(VI.25.) rendeletekkel kiegészített és

módosított 13/1999.1XII. 16.) renclelet módosításáról szóIő 1,012010.(v .27 .) renclelet,

m) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló I0l2010.(V.27.), 10/2009.(XI.30.)'

idtzoos.(xrl.03.), 13t2ooi.(xr.28.), 13t2oo6. (xI.20.), r41200s.(x130.), 1712004.(xr.22.),

2O]2OO3.(XII.15.), 1,2l2OO2.(XU'12')' 22l2OO1.(XI.19.) és I5l200I'(VI.25.) rendeletekkel

kiegészített és módosított 13/1999.(XII.16.) rendelet módosításáról szóló 15/201O'(XII.14.)

rendelet.

(3) Hatályát veszti:

a) a helyi iparűzési ac1óról szóló

b) a lrelyi ipariizési adóról
9 12001.(V 21 .) rendelet,

| 41 1999.(XII. 1 6.) rendelet,

szóló I4l1999.(XII.16.) rendelet módosításáról szóló
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c) a helyi iparűzési adóról sző!ő 9l2O01.(V'21.) rendelettel módosított 1'4|I999.(KI'16')

rándelet módosításáról szóló 21 l2}0l.(XI. 1 9.) rendelet,

d) a lrelyi iparűzési aclóról szőIő 2Il2O01.(XI.19.) és 9!299l'(V'21') rendeletekkel módosított

1411999.(XII.i6.) rencielet módosításáról szóló 1312002.(XII'12') rendelet'

e) a helyi iparuzési adóról szóló13l2OO2.(XI]^I}.), 21,:2OOI'(XI'19') és 9l200I'(V'21')

rendeletekkei módosított |4l1999.(XII.16.) rendelet módosításáról sző|ő 1'912003'(XiI'15')

rendelet,

fl a lrelyi iparŰrzési aclóról szőlő 1'912003.(XII.ó.), \3]2002'(XII'I2'),2112001'(XI'19') és

9l20O1'(V.21.) rendeletekkel módosított I4l1999.(XII.16.) rendelet módosításáról szóló

I 4 I 2OO9 .(XII. 1 5.) renclelet,

g) a l'relyi iparűzési adóról szóIő I4l2009.(X['É.), 1gl2)03.(XII'15'), 13:2002'(XII'12')'

2I1200L(XI.19.) és 9]2OOL(V.21.) rendeletekkel módosított I4l1999.(XII.16.) rendelet

módosításáról szóló 8/2010.(V'27') rendelet'

aÁ"-'
Feaske Sárrdor
po1gármester

Iap ""'r,..,'DÜ'lr 1' lfKenézné Fóris Hilda
körjegyző


