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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő -testületének
57/2010. ( XII.20.) önkormányzati
r e n d e l e t e
a helyi adókról
Várpalota Város Önkor mányzati Képvisel ő -testülete az Al kotmány 44/A § d)
pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva,
a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör vény 1.§ (1) bekezdésében, 5.§ a), b), és c)
pontj ában, a 6.§ -ában kapott felhatal mazás alapj án a követ kezőket rendeli el: 1
1. Általános rendel kezések
1.§ A rendelet hatál ya Várpalota város közi gazgatási terület ére terjed ki.
2. Építményadó
Az adó alapja és mértéke
2. § (1) Az adó alapj a az épít mény m 2 –ben számított hasznos alapterülete.
(2) Az adó mértéke az épít mény adókötelezettség alá eső mi nden m 2 -e után évi
750 Ft.

2 /A. § 2
(1) Az adó alapj a a reklámhordozó reklámközzé tételre használható,
négyzet méterben – két tizedesj egy pontossággal – számított felület e.
(2) Az adó mértéke reklámhordozó minden m2 -e után évi 0 Ft.
Adókedvezmények
3. § Az épít mény adókötelezettség alá eső mi nden m 2 –e után
a) 450 Ft összegű kedvezmény illeti meg, akinek adókötelezettsége
magánszemél yek t ulaj donában lévő és vállalkozási tevékenységet nem
szol gáló garázsok után kele t kezett.
b) 590 Ft összegű kedvezmény illeti meg azt a magánszemél yt, akine k
adókötelezettsége lakása után kelet kezett.
3/A. § 3
(1) Az adóalanyt a megfizetendő épít ményadó 50% -ának megfelel ő mértékű
adókedvezmény illeti meg, amennyiben a tárgyévet megelőző évben
Várpalota város közi gazgatási területén 6 hónapot meghaladó időtartamban
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folyamatosan pol gárőri szol gálatot látott el és ezt a pol gárőrség vezetőj e
igazolj a.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezményt az adóalany kérelem alapj án,
nevére kiállított igazolás csatolásával egyidej űleg, évente j anuár 31 -i g, egy
lakás ingatlanra vonatkozóan kérheti Várpalota Város Jegyzőj étől, mint I.
fokú Adóhatóságtól.
(3) Nem illeti meg a Ht v. 52. § 26. pontj ának hatálya alá eső adóalanyt az (1)
bekezdésben meghatározott kedvezmény a vállalkozás i célra használt
adótárgy után.
3. Iparűzési adó
Az adó mértéke
4. § (1) Állandó j elleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a
helyi adókr ól szóló 1990. évi C. tör vényben (továbbiakban: Ht v.) meghatározott
adóalap 2% -a.
(2) Idei glenes j elleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mért éke a Ht v.
37.§ (2) bekezdésének a) és b) pontj ában me ghatározott tevékenység végzése
esetén, naptári naponként 5.000 Ft.
4/A. § 4 Mentes az adó megfi zetése alól az a házior vos, védőnő vállal kozó, vagy
vállal kozás, akinek, vagy amel ynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapj a az
adóévben a 20 millió f orintot nem haladj a meg.
4. Telekadó
Adókötelezettség
5. § (1) 5 Adóköteles az önkor mányzat illetékességi területén lévő telek.
(2) 6 A belterületi övezeti lehatárolást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Az adó alapja
6. § Az adó alapj a a telek m² -ben számított területe.
Az adó mértéke
7. § Az adó évi mértéke
(1) Az I. övezetben
(2) A II. övezetben
(3) A III. övezetben
(4) 7 A IV . övezetben:
(5) 8 Az V. övezetben:

150 Ft/ m²,
75 Ft/ m² ,
40 Ft/ m² ,
1 Ft/ m².
0 Ft/ m².
Az adómentesség

8. § 9 A Ht v 19.§-ában f oglalt men tességen túl mentes az adó alól a vállal kozó üzleti
célt szol gáló tel ke ki vételével:
A rendeletet 4/A.§-sal kieg. a 4/2016. (II.23.) ör. 1.§-a
Az 5.§ (1) bek. mód. a 47/2011. (XII.22.) ör. 4.§-a
6
Az 5.§ (2) bek. mód. a 37/2012. (XI.30.) ör. 1.§-a
7
A 7.§ (4) bek. mód. a 37/2012. (XI.30.) ör. 2.§-a
8
A 7.§-t új (5) bek. kieg. a 37/2012. (XI.30.) ör. 3.§-a
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(1) 10 a lakóház építésére alkal mas telektulaj don – amennyiben a magánszemél y
nyilat kozi k, hogy a beépítést váll alj a – négy év időtartamra.
A beépítés tényét az adóalany köteles i gazolni j ogerős használat bavételi engedél y
vagy a használatbavétel tudomásul vételéről szóló hatósági bi zonyít vány
bemutatásával. Amennyiben vállalt köt elezettségét nem telj esíti az adót
visszamenőlegesen – négy évre – tartozi k megfi zetni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendel kezést 2011. j anuár 1 -j étől kezdődően kell
alkal mazni.
(3) 11 A nem üzleti cél ra szol gáló – az épület, épületrész hasznos alapterületét
meghaladó – telekrész.
(4) 12 Az I-III. övezet ben a vállal kozási célt szol gáló épülettel beépített telek
esetében – amennyiben azon ténylegesen vállalkozási tevékenység fol yi k - a
fizetendő adó évi mért éke 20 Ft/ m² .
(5) 13 Mentes a telekadó alól a 300 m2 -t meg nem haladó alapterületű telek vagy a
hatályos Hel yi Építési Szabál yzat és Szabál yozási Ter v szerint az adott övezetben
kialakítható telek méreténél kisebb telek, amennyiben arra építési engedél y nem
adható ki és erről a tényről az I. fokú építésügyi hatóság i gazolást állít ki.
(6) 14 A hatál yos Hel yi Építési Szabál yzat és Szabál yozási Terv szerint az adott
övezetben kialakítható telek méreténél nagyobb méretű telek esetében - amennyi ben
arra építési engedél y nem adható ki és erről az I. fokú építésügyi hatóság i gazolást
állít ki - a fi zetendő adó évi mértéke az adot t övezetre előírt mérték 50% -a.
(7) 15 Mentes a telekadó alól a (6) bekezdésben meghatározott feltételeknek
megfelelő azon telek, amel ynek geometriai alakj a vagy a terület egyéb földraj zi
adottságai sem teszi k lehetővé az építési enge dél y kiadását és erről az I. fokú
építésügyi hatóság i gazolást állít ki.
8/A. § 16 Bevallás-benyújtási kötelezettség alóli mentesség
A Ht v. 43. § (2) bekezdése alapj án bevallás -benyúj tási kötelezettség alól mentesség
illeti meg az adóalanyt a 2/A. § (2) bekezdésben, valamint a 8. § (3) bekezdésben
foglalt adómentességi feltétel fennállása eset eiben.
5. Záró rendel kezések
9. § (1) Ez a rendelet 2011. j anuár 1 -j én lép hatályba.
(2) Hatál yát veszti V árpalota Város Önkor mányzati Képviselő -t estületének a
helyi adókról szóló 11/2009. ( II.18.) önkor mányzati rendelete, és az azt
módosító 56/2009. (X II.02.), 10/2010. ( III. 30.) 15/2010. (V.05.) önkor mányzati
rendelete.
10. § 17
11. §

A 8. § első mondatát mód. a 23/2018. (IX.28.) ör. 1.§-a
A 8.§ (1) bek. mód. a 12/2015. (IV.28.) ör. 2.§-a
11
A 8.§ (3) bek. mód. a 47/2011. (XII.22.) ör. 5.§-a
12
A 8.§-t új (4) bek. kieg. a 37/2012. (XI.30.) ör. 4.§-a
13
A 8.§-t új (5) bek. kieg. a 36/2013. (XII.13.) ör. 1.§ (1) bek.
14
A 8.§ (6) bek. mód. a 23/2018. (IX.28.) ör. 2.§ (1) bekezdése
15
A 8.§ (7) bek. mód. a 23/2018. (IX.28.) ör. 2.§ (2) bekezdése
16
A 8/A. §-t mód. a 26/2017. (XII.01.) ör. 2.§-a
17
A 10.§ és 11.§ hk. helyezte a 21/2016. (XII.15.) ör. 1.§ (1) bekezdése, hatálytalan: 2017.01.01-jétől
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