
RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
10/2019. (VII.11.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi adókról 

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2020. december 29.) 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. Építményadó 

1. § 
 
(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
(2)  Az adó éves mértéke: 600 Ft/m2. 
 

2. §1 
   
 

3. § 
 

A Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő 
belterületi lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló 
építménye. 
 

4. § 
 

50%-os mértékű adókedvezményre jogosult a magánszemély adóalany a külterületi, 
ténylegesen, életvitelszerűen is lakóhelyéül szolgáló építménye után. 

 
2. Magánszemély kommunális adója 

5. § 
 

(1) Mentes az adó alól:  
a) a Htv. 12. §-ában meghatározott adóalany nem lakás céljára szolgáló épülete, 

épületrésze,  
b) a Htv. 18. §-ában meghatározott adóalany telke, és 
c)  a Htv. 12. §-ában meghatározott adóalany külterületi lakás céljára szolgáló épülete, 

épületrésze. 
(2) Az adó éves mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 8.000 Ft. 

 
 

3. Idegenforgalmi adó 
 

6. § 
 
(1)  Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft. 
 
 

1 Hatályon kívül helyezte a 10/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályon kívül helyzés napja: 2020. szeptember 29. 

                                                 



 
 

7. § 
 

(1)  Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a 
tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz bevallania és befizetnie. 

(2)  Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a 
megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántartást (a továbbiakban: 
nyilvántartás) vezet és az adózónak bizonylatot (nyugtát) ad. 

(3) Az adóhatóság a helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti a nyilvántartás vezetését. Ha a 
nyilvántartás nincs vezetve vagy a helyszínen tapasztaltak mást mutatnak, az adóhatóság 
jogosult a vendégek számáról más módon is meggyőződni. 

 
 

4. Helyi iparűzési adó 
8. § 

 
(1)2 Az adó mértéke az adóalap 2 %-a. 
(2)3   
 

 
 

5. Záró rendelkezések 
9. § 

 
(1) E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló 7/2013. (IV.30.) Ör. rendelete. 
 
 
Raposka, 2019. július 9. 
 
 
 
                  Bolla Albert sk.                                                      dr. Németh Mária Anita sk. 
                  polgármester                                                                         jegyző 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. szdecember 29. 
 
 
 

     dr. Iker Viktória sk. 
    jegyző 

2 Módosította a 12/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2021. január 1. 
3 Hatályon kívül helyezte a 12/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
  Hatályon kívül helyzés napja: 2021. január 1. 
 

                                                 


