
Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
13/2012.(XI. 28.) onkormanyzati rendelete 
A helyi adokrol 

Egyseges szerkezetben 

Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a helyi adokrol szolo 1990. evi C. 
torveny l.§ (1) bekezdeseben, es az 5.§-ban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. 
cikk (1) bekezdes h) pontjaban, valamint a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 
2011. evi CLXXXIX. torveny 13.§ (1) bekezdes 13. pontjaban meghatarozott feladatkoreben 
eljarva a kovetkezoket rendeli el: 

1. Altalanos rendelkezes 

1. § Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete hatarozatlan idore 
a) epitmenyadot, 
b) maganszemelyek kommunalis adojat, 
c) helyi ipariizesi adot vezet be. 

2. § Jelen rendeletben nem szabalyozott kerdesekben mas, magasabb szintii anyagi es 
eljarasjogi jogszabalyokban foglaltak az iranyadoak. 

2. Epitmenyado 

3. § (1) Az ado alapja az epitmeny m^-ben szamitott hasznos alapteriilete. 
(2) Az ado eves merteke 900 Ft/ mVev. 
(3) Az adokotelezettseg az epitmeny valamennyi helyisegere kiterjed, annak 
rendeltetesetol, illetve hasznositasatol fiiggetleniil. 
(4) Nem terjed ki az adofizetesi kotelezettseg azokra az epitmenyekre, ami utan 
maganszemelyek kommunalis adojat fizetnek. 
(5) Mentes az ado alol a belteriileten levo epitmeny. 
(6) Az epitmenyadot Sajobabony Varos Onkormanyzat 11734004-15349112-
02440000 szamu epitmenyado beszedesi alszamlajara kell teljesiteni. 

3. Maganszemelyek kommunalis adoja 

4. § (1) ' ' 
(2) Az ado merteke adotargyankent 12.000 Ft / ev. 
(3) Mentes az adokotelezettseg alol 

a) a kulteriileten levo lakas, 
b) a nem lakasceljara szolgalo epiilet, 
c) a telek. 
d) '*az a lakas, berlemeny, amelyben 70 even feliili tulajdonos vagy berlo egyediil 

vagy 70 even feliili hazastarsaval vagy elettarsaval egyiitt lakik, ketszemelyes 
haztartasban, amennyiben jovedelme, illetve az egyiitt lako hazastarsak vagy 
elettarsak egyuttes jovedelme a nyugdijminimum negyszereset nem haladja 
meg." 

' Modositottaa 13/2014. (X1.26.) onkormanyzati rendelet 1. §-aHatalyos: 2015. janu^Ol. 

^ Hatalyon kivUl helyezte a 15/2015. (VIII.26.) onkormanyzati rendelet 1. §-a Hatalyos 2015. szeptember 01. 

^ Modositotta a 15/2015. (V1I1.26.) onkormanyzati rendelet 2. §-a Hatalyos 2015. szeptember 01. 
'* Beiktatta a 2/2013. (1.30.) Onkormdnyzati rendelet 1. §-a. Hatalyos: 2013. februar 01. 



(4) ^ 50%-os adofizetesi kedvezmenyben reszesiilhet nyilatkozatara az adoalany, aki 
betoltotte a 60. eletevet, amennyiben az adokotelezettseggel terhelt lakasban, 
berlemenyben egyediil el, es jovedelme nem haladja meg az oregsegi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszegenek a negyszereset. 
(5) A maganszemelyek kommunalis adojat Sajobabony Varos Onkormanyzat 
11734004-15349112-02820000 szamu maganszemelyek kommunalis adoja beszedesi 
alszamlajara kell teljesiteni. 

4/A.§^ A (3) es (4) bekezdesben megallapitott mentesseg nem alkalmazhato amennyiben a 
helyi adokrol szolo rendelkezes ertelmeben az adoalany a vallalkozo. 

4. Helyi iparuzesi ado 

5. § (1) Az adokotelezettseg kiterjed Sajobabony varos illetekessegi teriileten allando vagy 
ideiglenes jelleggel vegzett vallalkozasi tevekenysegre. 
(2) Az allando jelleggel vegzett ipariizesi tevekenyseg eseten az ado evi merteke 
adoalap 2 %-a. 
(3) Ideiglenes jelleggel vegzett ipariizesi tevekenyeg eseten az ado merteke naptari 
naponkent 2.000 Ft. 
(4) Mentes a helyi ipariizesi ado megfizetese alol az a vallalkozo, aki az onkormanyzat 
illetekessegi teriileten allando jellegii ipariizesi tevekenyseget vegez es a vallalkozasi 
szintii adoalapja eves szinten nem haladja meg a 2,5 millio forintot. 
(5) Az ipariizesi adot Sajobabony Varos Onkormanyzat 11734004-15349112-
03540000 szamu ipariizesi ado beszedesi alszamlajara kell teljesiteni. 

5. Zaro rendelkezesek 

6. § (1) Ez a rendelet 2013. januar 1-jen lep hatalyba. 
(2) Hatalyat veszti 

a) Sajobabony Nagykozseg Onkormanyzatanak a maganszemelyek 
kommunalis adojarol szolo 18/2002.(XII. 11.) alaprendelete es az azt modosito 
13/2007.(XI.28.) rendelete, a 12/2003.(XI.26.) rendelete, a 13/2007.(XI.28.) 
rendelete es a 16/2010.(XI.17.) rendelete, 
b) Sajobabony Nagykozseg Onkormanyzatanak a helyi iparuzesi adorol es az 
epitmenyadorol szolo 13/2005.(V.25.) alaprendelete es az azt modosito 
12/2007.(XI.28.) rendelete es a 10/2010.(IV.28.) rendelete. 

Likai-Toth Adel sk. /-o 

Egyseges szerkezetbe foglalva: 2015^ au] 

Nagy Imre sk. 
polgdrmester 

^ Modositotta a 15/2015. (V11I.26.) onkormanyzati rendelet 3. §-a Hatalyos 2015. szeptember 01. 
^ Beiktatta a 15/2015. (VIII.26.) Onkormanyzati rendelet 4. §-a Hatdlyos 2015. szeptember 01. 


