
Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

16/2010. (XII.21.)

önkormányzati  rendelete

a helyi adókról
(egységes szerkezetben a 10/2016. (V.31.) és a 8/2017. (IV.28) önkormányzati rendelettel)

Nagyecsed  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.
törvény  1.§  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  –  az  Alkotmány  44/A  §  (1)
bekezdés d)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló
1999.  évi  CXXI.  törvény  37.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Kereskedelmi  és Iparkamara  véleményének kikérésével  a
következőket rendeli el:

1. Magánszemély kommunális adója

1.§ Az adó éves mértéke adótárgyanként 6.000,-Ft.

2.§ Mentes az adófizetési kötelezettség alól:
    a) a külterületi és zártkerti ingatlan felépítménye
    b) az építési tilalom alatt álló beépítetlen építési telek a tilalom ideje alatt 
    c)  lakásnak,  üzletnek,  műhelynek,  irodának,  rendelőnek,  üzleti  célú  raktárnak  nem
minősülő egyéb építmény, helyiség.

2. Helyi iparűzési adó

3.§  (1)  Az  állandó  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adó  évi  mértéke  az
adóalap 2%-a.

(2) 1

3/A.§ (1)2 Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a Htv. 52. § 23. pontja alapján
háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg.
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Záró rendelkezések

4.§ (1) Ez a rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti:
    a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003.(XII.22.) önkormányzati 
rendelet, 
    b) a helyi iparűzési adóról szóló 19/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet.

  Kovács Lajos                                                     Dr. Bölcsik István  
  polgármester                                                              jegyző

                                                   1. melléklet a 10/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez12 

2. melléklet a 38/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelethez13

1Hatályon  kívül  helyezte:  a  8/2017.  (IV.28.)  önkormányzati  rendelet:  Hatálytalan:  2017.
január 1-től.
2 Beiktatta: a 10/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 1-től
3-13  Hatályon kívül helyezte:  a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati  rendelet:  Hatálytalan:  2017.
január 1-től.



                                                   

11-12  Hatályon kívül helyezte: a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet: Hatálytalan: 2017.
január 1-től.
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