
BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

9/2004. (V. 28.) RENDELETE 

AZ EGYES HELYI ADÓKRÓL 

Babót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 

I. FEJEZET 

 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 

1. § 

Az adó mértéke 

(Htv. 26. §-hoz) 

Az adó évi mértéke adótárgyanként 12 000 Ft. 

2. § 

Adómentesség 

(Htv. 13. §hoz, 19. §-hoz) 

Mentes az adó alól 
a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 
b) az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges helyben szokásos mértéket (1000 m2) 
meghaladó földrészlet. 

3. § 

Adókedvezmény 

(1) Az önkormányzat a babóti állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek részére a következő 
kedvezményeket nyújtja: 

a) a Htv. 12. § szerinti adótárgy esetén 9 000,-Ft/ év, 
b) a Htv. 18. § szerinti adótárgy esetén 7 000,-Ft/ év,  
c) a Htv. 24. § szerinti adótárgy esetén 9 000,-Ft/év. 

(2) Az adókedvezményt érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. 



II. FEJEZET 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

4. § 

Az adó mértéke 

(Htv. 40. §-hoz) 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 13 ezreléke. 

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

a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 800,- forint, 

b) a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 2500,- 
forint. 

5. § 

Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2004. június 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 1-től kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Babót Község Önkormányzata Képviselő- 
testületének 

- a helyi adók bevezetéséről szóló 10/1997. (VII. 1.) rendelete, valamint  
- a helyi adók bevezetéséről szóló 10/1997. (VII. 1.) rendelet módosításáról szóló  

- 14/1997.( XI. 1.),  
- 15/1997. (XII.19.)  
- 11/1998. (XII.21.),  
- 13/1999. ( XII. 23.), 
- 14/2000. ( XII. 2.),  
- 12/2002. ( XII. 13.)  
- 11/2003. (XII. 19.) rendeletek. 

Babót, 2004. május 27. 

 Molnár János Kissné Degovics Ildikó 
 polgármester jegyző 
 


