
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 28/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelete, az idegenforgalmi 
adóról szóló 30/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi iparűzési 

adóról szóló 31/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az építményadóról szóló 28/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdés 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(3. § (1) Lakás)                                                                                                      „350 Ft/m2

               de, ha az ingatlan-nyilvántartásban lakásként van bejegyezve és azt kizárólag 
               az adóalany használja életvitelszerűen lakóhelyként (állandó lakóhely bejelentéssel) 
                                                                                                                                 150 Ft/m2”

(3. § (2) Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény)

                 „a)  üdülő                                                                                        650 Ft/m2

                            de, ha a tulajdonos, vagy családtagja az üdülőbe lakóhelyként bejelentett 
                       lakcímmel rendelkezik, akkor a lakás adómértéket kell alkalmazni
                                                                                                                          350 Ft/m2

                  b)  garázs                                                                                         450 Ft/m2

                       de , ha az adóalany egyetlen garázzsal rendelkezik; vagy több garázstulajdona
                       van, akkor azok közül az egyikre az adómérték
                                                                                                                         200 Ft/m2

 c)  üzlet, raktár, iroda, egyéb építmény              1000 Ft/m2

de, az első 100 m2-ig, vagy a központi városrész területén kívül helyezkedik el
                                                                                                600 Ft/m2

                 d)   zártkerti gazdasági épület                                                         150 Ft/m2

                 e) műhely               1000 Ft/m2

de, az első 150 m2-ig, vagy iparterületen, ipari parkban helyezkedik el 
                                                                                                                                        600 Ft/m2

      f) ker. szálláshely                                                 450 Ft/m2”

A rendelet megalkotásának napja: 2011. december 14.



2. §

Az idegenforgalmi  adóról  szóló  30/2002.(XII.20.)  önkormányzati  rendelet  3.  §  helyébe  a 
következő rendelkezés lép:

„ 3. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.”
 

3. §

A helyi iparűzési adóról szóló 31/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 
%-a.”  

4. §

Ez a rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba és 2012. január 02-án hatályát veszti.

…………………………………………. ………………………………………
                       Michl József    dr. Kórósi Emőke

polgármester jegyző



INDOKOLÁS

Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  az  építményadóról  szóló  28/2002.
(XII.20.),  az idegenforgalmi adóról  szóló 30/2002.(XII.20.),  valamint a helyi iparűzési 
adóról szóló 31/2002.(XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításához.

A központi jogszabály változások hatására jelentős helyi adóbevétel növekedés nem várható 
2012. évben.
Az önkormányzat 2008. évtől nem emelte a helyi  adók mértékét.  A vállalkozásokat érintő 
helyi iparűzési adó mértékét 2009. évtől 2 %-ról 1,9 %-ra csökkentette a képviselő-testület, 
valamint  az iparűzési adó alól mentes  adóalap összegét a törvényi  maximum 2,5 M Ft-ra 
emelte.
Az elhúzódó gazdasági  válság miatt  kialakult  gazdasági  környezet  indokolja  a  helyi  adók 
mértékének módosítását.


