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A helyi adók bevezetéséről szóló 27/2011. (2012.01.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

1. §. 
 

A helyi adók bevezetéséről szóló 27/2011.(2012.01.01) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 6. §. (3.) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
(Az adókötelezettség) 
„a) mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek minősülő telek esetében 
a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszűnését vagy a telek művelés alól 
kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján, 
 
b) termőföld esetén a művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási 
átvezetését követő első napján,”  
(keletkezik) 

2. §. 
 
A Rendelet 7. §. (1.) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az adókötelezettség) 
„b) belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
vagy mezőgazdasági művelésének megkezdése évének utolsó napján szűnik meg,” 
 

3. §. 
 
A Rendelet 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az adó mértéke adótárgyanként: 7.000.-Ft/év” 
 

4. §. 
 
A Rendelet 11. §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) bekezdés: ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység-végzés esetén az 
adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti 
szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak 
valamennyi naptári napja.” 
 

5. §. 
 

A Rendelet 13. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap   
      1,7 %-a.” 
 
 



 
 
 

6. §. 
 

A Rendelet 15. §. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7)Telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve 

a) a halastó kivételével a termőföldről szóló törvény szerint mező-, 
erdőgazdálkodási művelés alatt álló belterületi földnek minősülő földterületet, 
feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, 

b) a termőföldet, 
c) a tanyát, 
d) a közút területét, 
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, 
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény - temető fogalma alá tartozó 

földterületet. 
g) a halászatról és a horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét” 
 

7. §.  
 

Záró rendelkezések 
 

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Ibrány, 2012. november 13. 
 
 
 

Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária  
polgármester   jegyző 

 
 


