
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi adókról 

 

-módosításokkal egységes szerkezetben- 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban (1) bekezdés 13. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

Bükkszék Község Önkormányzata illetékességi területén a következő adókat vezeti be: 

a) helyi iparűzési adó, 

b) idegenforgalmi adó, 

c) telekadó. 

 

2. § 

 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. § 

 

(1) Az adóhatóság csak az 1.000 Ft-ot meghaladó adótartozásnál kezdeményez 

végrehajtási eljárást. 

 

(2) Az adóhatóság törli a tárgyév december 31-én fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó 

adótartozást. Az így törölt tételekről az adóhatóságnak külön nyilvántartást kell 

vezetni. 

 

 

II. fejezet 

Az egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. Helyi iparűzési adó 

 

4. § 

 

Az adó mértéke: 

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti 

adóalap 1,8%-a. 



b) a Htv. 37. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ideiglenes jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység után az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft. 

 

2. Idegenforgalmi adó 

 

5. §
1
 

 

Az adó mértéke a Htv. 30. §-ban foglalt adókötelezettség esetén személyenként és 

vendégéjszakánként 300 Ft. 

 

6. § 

 

(1) Az idegenforgalmi adó beszedésére a Htv. alapján kötelezettek kötelesek vendégkönyvet 

vezetni. 

 

(2) A nyilvántartások vezetését az adóhatóság ellenőrzi. 

 

3. Telekadó 

 

7. § 

 

Az adó alapja a telek m
2
-ben számított területe. 

 

8. § 

 

Az adó mértéke évi 25 Ft/m
2
. 

 

9. §
2
 

 

(1) Teljes adómentességben részesül  

a) a bükkszéki lakóhellyel rendelkező magánszemély, továbbá 

b) az a magánszemély, akinek a telke nem beépíthető, így különösen, akinek a telke 

szerinti utcában a közmű alaphálózat (víz-, csatorna- és elektromos hálózat) még 

engedély szinten sem biztosított. 

 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményt az önkormányzati adóhatóság a 

közműszolgáltatók évenkénti nyilatkozata alapján mindaddig biztosítja, amíg az adózó telke 

szerinti utcában a közművek hiányoznak. 

 

(3) Amennyiben az adómentességben részesített adózó telke teljes közművesítésre kerül, a 

rákötési engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül bejelentési 

kötelezettséggel tartozik az önkormányzati adóhatóság felé. 

 

 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

                                                           
11

 Módosította a 13/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. február 1-jétől. 
2
  Módosította a 13/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. január 1-jétől. 



 

10. § 

 

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti  

a) a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi 

adóról szóló 13/2000. (XI.7.) önkormányzati rendelete, valamint a módosítására 

kiadott 13/2002. (VIII.16.) önkormányzati rendelet, 15/2003. (XI.26.) 

önkormányzati rendelet, 1/2006. (II.1.) önkormányzati rendelet és a 18/2010. 

(XII.22.) önkormányzati rendelet, 

b) a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési 

adóról szóló 16/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelete, valamint a módosítására 

kiadott 22/2004. (XII.30.) önkormányzati rendelet, 

c) a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi telekadóról 

szóló 17/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelete, valamint a módosítására kiadott 

8/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet és az 5/2005. (II.16.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

Bükkszék, 2015. november 20. 

 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

 


