
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2018. (XI. 07.) önkormányzati rendelete 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi adókról szóló 8/2014. (X. 9.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Szentbékkálla 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.  §  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi  adókról  szóló
8/2014.  (X.9.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:  Rendelet)  2.  §  (2a)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A reklámhordozó után fizetendő építményadó évi mértéke 0 Ft/m2.”

2. § A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)  A  (2)  bekezdéstől  eltérően  az  építményadó  évi  mértéke  a  belterületen  lévő  garázs,
műhely, gépjárműtárolás vagy műhely céljára szolgáló gazdasági épület esetén 50 Ft/m2.”

3. § A Rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a főépülettel egy helyrajzi számú ingatlanon lévő gazdasági épület;”

4. § A Rendelet 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt mentesség nem vonatkozik a gépjárműtárolás vagy
műhely céljára szolgáló gazdasági épületekre.”

5. § A Rendelet 2. §-a a következő (8)-(12) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) E szakasz alkalmazásában főépület azon épület, mely lakás vagy üdülő.
(9)  E  szakasz  alkalmazásában  gazdasági  épület  az  az  épület,  mely  az  ingatlan-
nyilvántartásban gazdasági épületként került feltüntetésre.
(10)  E  szakasz  alkalmazásában  garázs  az  az  épület,  mely  az  ingatlan-nyilvántartásban
garázsként, vagy gépjárműtárolóként került feltüntetésre.
(11)  E  szakasz  alkalmazásában  műhely  az  az  épület,  mely  az  ingatlan-nyilvántartásban
műhelyként került feltüntetésre.
(12)  E  szakasz  alkalmazásában  gépjárműtárolás  vagy  műhely  céljára  szolgáló  gazdasági
épület  az  a  gazdasági  épület,  mely  kialakításánál  fogva gépjármű  tárolásra,  vagy műhely
kialakítására alkalmas és gépjármű tárolás céljára vagy műhelyként használják.”



6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                 
 Molnár Endre       Tóthné Titz Éva

                         polgármester   jegyzőt helyettesítő aljegyző

A kihirdetés napja: 2018. november 07. 

    Tóthné Titz Éva
   jegyzőt helyettesítő aljegyző


