
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

36/2013. (XII.13.) önkormányzati
r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló 57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.
törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § a), b) és c) pontjában, 6. §-ában kapott felhatalmazás
alapján,
az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1.  § (1)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  helyi  adókról  szóló
57/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a kiegészül új (5)
bekezdéssel alábbiak szerint:

„(5) Mentes a telekadó alól a 300 m2-t meg nem haladó alapterületű telek vagy a
hatályos Helyi  Építési  Szabályzat  és  Szabályozási  Terv szerint  az adott övezetben
kialakítható  telek  méreténél  kisebb  telek,  amennyiben  arra  építési  engedély  nem
adható ki és erről a tényről az I. fokú építésügyi hatóság igazolást állít ki.”

(2) A Rendelet 8. §-a kiegészül új (6) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(6)  Az  (5)  bekezdésben  meghatározott  méretű  teleknél  nagyobb  méretű  telek
esetében – amennyiben arra építési engedély nem adható ki és erről a tényről az I.
fokú  építésügyi  hatóság  igazolást  állít  ki  –  a  fizetendő  adó évi  mértéke  az  adott
övezetre előírt mérték 50%-a.”

(3) A Rendelet 8. §-a kiegészül új (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(7) Mentes a telekadó alól az a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv szerinti beépítésre szánt területen lévő telek, amelynek geometriai alakja vagy a
terület  egyéb  adottságai  építési  engedély  kiadását  nem teszik  lehetővé  és  erről  a
tényről az I. fokú építésügyi hatóság igazolást állít ki.”

2. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

V á r p a l o t a , 2013. december 12.
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