
Sormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 

Sormás Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény 

(továbbiakban: Htv) 1.§ /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk /1/ 

bekezdés a/és h/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következő 

rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1.§ A képviselő-testület Sormás község illetékességi területén a következő helyi adókat  vezeti be: 

a.) magánszemélyek kommunális adója 

b.) idegenforgalmi adó 

c.) helyi iparűzési adó 

I. Fejezet 

Magánszemélyek kommunális adója 

2.§ Az adó évi mértéke adótárgyként és lakásbérleti jogviszonyonként:   

a.) belterületen 12.000 Ft 

b.) külterületen 2.450 Ft 

3.§ A kommunális adóból 20 % adókedvezmény illeti meg a külterületi ingatlanok tulajdonosát a 

külterületen található minden további építménye után. 

4.§ Mentes az adó alól a beépítetlen telek, a lakásbérleti jog, illetőleg a külterületen lakás céljára 

szolgáló épület. 

II. Fejezet 

Idegenforgalmi adó 

5.§ Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakáként: 400 Ft. 

III. fejezet 

Helyi iparűzési adó  

6.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap: 

1,7 %-a.1 
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 (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 

5000 Ft/nap. 

7.§ (1) Mentes az adó alól az 1990.évi C tv 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A§ vagy 39/B. 

alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. 

 (2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén napi 4000 Ft adókedvez- 

ményben részesül a piaci és vásározó tevékenységet folytató vállalkozó. 

IV. fejezet 

Hatályba léptető rendelkezések 

8.§ (1) Ezen rendelet 2016. január 01-jén lép hatályba,  egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 

8/2013 (VI.01), a magánszemélyek kommunális adóról szóló 2/2004. (II.11.), és az 

idegenforgalmi adóról szóló 18/2007 (XII.13) számú rendelet hatályát veszti. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Sormás, 2015. szeptember 16. 

 

Pőcze Edit Márta sk.      dr. Szekeres András sk. 

polgármester       jegyző  

 

A rendelet kihirdetve 2015.szeptember 30. 

 

dr Szekeres András sk. 

jegyző 

Sormás, 2019. október 31. 

 

 

Neubauer Tibor        dr. Zsoldos Jákob Bence 

polgármester         jegyző 

 

Záradék: 
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Egységes szerkezetbe szerkesztette: dr. Zsoldos Jákob Bence jegyző 

 

         dr. Zsoldos Jákob Bence 

          jegyző 


