
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(II.17.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 28/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelete, a telekadóról szóló 
29/2002. (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  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Az építményadóról  szóló  28/2002.
(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő  3/A. §-sal egészül ki:

 „3/A.  §  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  építményadó  bevezetésének 
időtartamát  határozatlan időtartamra állapítja meg.”    

2. §  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének A telekadóról szóló 29/2002. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 3.§-a a következő  3/A. §-sal egészül ki:

„3/A.  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekadó bevezetésének időtartamát 
határozatlan időtartamra állapítja meg.”

3. § §  Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testületének Az idegenforgalmi  adóról szóló 
30/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelet  3.§-a a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az idegenforgalmi  adó bevezetésének 
időtartamát határozatlan időtartamra állapítja meg.”

4. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi iparűzési adóról szóló 31/2002.
(XII.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A.   Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  iparűzési  adó bevezetésének 
időtartamát határozatlan időtartamra állapítja meg.”

5.§ Ez a rendelet 2012. február 20. napján lép hatályba és 2012. február 21. napján hatályát 
veszti.

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

polgármester jegyző

A rendelet megalkotásának napja: 2012. február 15. 



INDOKOLÁS

Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  az  építményadóról  szóló  28/2002.
(XII.20.), a telekadóról szóló 29/2002. (XII.20.), az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002.
(XII.20.),  valamint  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  31/2002.(XII.20.)  önkormányzati 
rendeletének módosításához.

1- 4. §- hoz

A helyi önkormányzat adó-megállapítási jogának kereteit a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
tv.  szabályozza.,  amelynek  6.§  b)  pontja  alapján  az  önkormányzat  az  adó  bevezetésének 
időpontját és idő tartamát (határozott  vagy határozatlan időre) meghatározza. Az időtartam 
valamennyi helyi adórendeletbe beépítésre kerül.

5. §- hoz

A  rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről rendelkezik.
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