
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15l20l5. (XI. 27 .) önkormányzati

rendelete

a helyi adókról

Ladánybene Község Önkorniányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szolo I99O. évi C.
törvény l, § (1) bekezdésében, a 39lC. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva
Ladánybene Község Örrkormányzaía Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatárol szőlő 5l20I1. (V. 26.) örrkormányzati rendeletérrek 29. § (1) bekezdése
alapján a Pénzügyi - és EllerrőrzőBizottságvélernérryérrek kikérésével - a következőket rendeliel:

I. Fejezet
Helyi iparűzési adó

1. Adókötelezettség, az adő alanya

1.§ Adóköte\es az önkonnányzat illetékességi teruletén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékerrység).

2.§ Az adó alanya avállalkozó,

2. Az adó mértéke

3.§ ( l ) Áilarrdó jelleggel végzett iparűzési tevékerrység esetén az adó évi rrrértéke az
adóalap 1.5 oÁ-a.

(2) Ideiglenes jelleggel r,égzett iparűzési tevékenység esetén az adó rnértéke naptári
rraporrkérrt 1.000 Ft.

(3) Mentes az adő nregfizetése alól a váIlalkozó háziorvos, védőnő a lrelyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39lC § (4) bekezdésében rneglratározott
esetben,

II. FEJEZET
MAGÁNSZEMELY KOMMUNÁUS ADÓJA

3. Adókötelezettség, az adő alanya

4. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkorrnányzat illetékességi
területérr a Htv. 24. § szerínti tulajdon joggal, vagyoni értékű joggal" illetve bérleti joggal
rendelkezik.

4. Adókedvezmény

5.§ (1) Az e rendelet 6. § - a alapján megállapított éves adó összegének 50 %-átkell
megfizetnie az életvitelszerűen helyben lakó az alább felsorolt tulajdonosnak,
haszoné ivezőnek vagy bérlőnek:
a,) 65. évet betöltött egyedülálló személy,
c.) 70. évet betöltöttházaspár, ha mindketten betöltötték,



d.) csak egy nyugdíjjal és más rendszeres havi jör,edelemmel nem rendelkező házaspár,
korhatár nélkül.

(2) Az adókedvezményre való jogosultságot az ériníett magánszemélynek a jegyzőnél be

kell jelentenie és megfelelő módon igazolnia kell.

5. Az adó mértéke

6. § Az adó évi rnértéke adótárgyanként 3.000 Ft.

III. FEJEZET
ZLn:Ó RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Jelen rendelet 2016. január 1.-én lép hatályba.

8. § Ezze\ egyidejűleg hatályát veszti Ladánybene Község Örrkormányzat
Képviselő-testületének
(1) a helyi iparűzési adóról szőIő 612004. (VI. 01.) önkormányzatt rendelete
és az azt módosító 1612005. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a

17 12004. (XII. 3 1.) önkorrnányzati rendelet.

(2) a ttagánszernélyek kommunális adójáról sző|ő 512004. (VI. 01.)

önkorrnányzati rendelet és az azt rnódosító I8l2004. (XII. 31,) önkorrrrányzatí
rendelet, a 1112006, (XII. 31,) önkonnányzati rendelet valamint a 412009. (IL

1 6. ) önkorm ányzati rendelet

9. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., és a mindenkor
hatályo s adőzás rendj éről szó ló törvény rendelkezé seit ke11 alkalmazni.
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Kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző
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szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2015. november 27-én kihirdetésre került.
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