
Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(X.2.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi adókról 

(A 14/2014. (XI. 28.) és a 21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

Bakonybél Község Önkormányzata 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. Általános rendelkezések 

1.§  Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testülete közigazgatási területén, 

határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be: 

a) építményadó 

b) helyi iparűzési adó 

c) idegenforgalmi adó. 

2. Építményadó 

 

2.§ (1)
1
 Az adó évi mértéke az építmény m2-ben megállapított hasznos alapterülete után 

300 Ft/m2. 

 (2) Adómentes az életvitelszerűen lakás céljára használt lakóingatlan. 

(3) Azt az adóköteles építményt, amelynek ivóvíz ellátása közműre csatlakozással nem 

oldható meg, vagy elektromos vezetékhálózathoz nem csatlakoztatható 10-10 %-os 

kedvezmény illeti meg. 

(4) Nem illeti meg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.)  

52. § 26. pontjának hatálya alá eső adóalanyt sem (2) bekezdésben meghatározott 

mentesség, sem a (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény a vállalkozási célra 

használt adótárgy után. 

3. Helyi iparűzési adó 

 

3. §  (1)
2
 Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az 

adóalap 1,7 %-a. 

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

naponként 1.000 forint 

(3)
4 

Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvost és a védőnő vállalkozót, ha 

annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem 

haladja meg. 

 

4. Idegenforgalmi adó 

 

4.§
3
 Az adó mértéke minden megkezdett vendégéjszaka után személyenként és 

vendégéjszakánként 300 Ft. 

 

5. §  (1) E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti: 



1. Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi adókról 

szóló 7/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelete. 

 

2. Bakonybél Község Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes helyi adókról 

szóló 7/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló18/2004.(XII.22.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

  Baky György Kerper Erika 

  polgármester jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. október 2. 

 

 

Kerper Erika 

jegyző 

 

 

 

 

 
A helyi adókról szóló 12/2014. (X.2.) rendelet 2.§ (1) bekezdését a 14/2014 (XI.28.) önkormányzati 

rendelet 1.§.-a  módosította 2015. január 1-jei hatállyal. 
A helyi adókról szóló 12/2014. (X.2.) rendelet 3.§ (1) bekezdését a 14/2014 (XI.28.) önkormányzati 

rendelet 2.§.-a  módosította 2015. január 1-jei hatállyal. 
A helyi adókról szóló 12/2014. (X.2.) rendelet 4.§-át  a 14/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ 

módosította 2015. január 1-jei hatállyal. 
A helyi adókról szóló 12/2014. (X.2.) rendelet 3.§-át a 21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1.§ 

módosította 2015. január 1-jei hatállyal. 
 


