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DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 
9/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 

 
 

Dávod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször 
módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Htv.)1. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Bevezetett adók 
 

1. §. 
 

(1) Az e rendelet keretében bevezetett adók célja, hogy  Dávod község közigazgatási 
területén az önkormányzat saját, vagy részben saját pénzeszközeiből megvalósítsa a tervezett 
infrastrukturális, környezetvédelmi beruházásokat, fejlesztéseket. 
 
(2) Dávod Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dávod Község illetékességi 
területén határozatlan időre a következő helyi adókat vezeti be: 
a) kommunális adó 
b) idegenforgalmi adó 
c) helyi iparűzési adó 

 
Kommunális adó 

 
2.§. 

 
Az adó mértéke:  6000,-Ft/év/adótárgy 
 

Idegenforgalmi adó 
 

3.§. 
 

(1)Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma 
 
(2)Az adó mértéke: 300,-Ft/személy/vendégéjszaka 
 
 

Helyi iparűzési adó 
 

4.§. 
 

Az adó mértéke: 
(1)Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a 
(2)Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 3.000,-Ft  

 
 

Záró rendelkezések 
 

5.§. 
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(1)E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. 
(2)E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dávod Önkormányzat 
képviselőtestületének a kommunális adóról szóló 7/2004.(IV.28.) önkormányzati rendelete, az 
idegenforgalmi adóról szóló 6/2004.(IV.28.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi 
iparűzési adóról szóló 8/2004.(IV.28.) önkormányzati rendelete. 
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény, valamint az adózás rendjéről   szóló 2003. évi XCII törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
(3)A rendelet kihirdetéséről a helyben szokások módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
Dávod, 2012. november 29 
 
 
     Hirtenberg János Sándor                                             Szűcsné István Ilona 
 polgármester                                                                  jegyző  
 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. december 1-én  
 
 
                                                                                          Szűcsné István Ilona 
                     jegyző 

 
 


