
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi adókról szóló  
20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. tv. 1. §-ában, az 5. és 6. §-ban, valamint a 39/C. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
 

„2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények 
közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.” 

 
2. § Az Ör. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„3. § Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonos, aki a 70. életévét 
betöltötte, az adómentességre feljogosító életkor elérését követő év január 01-
től. A mentesség egy gépjárműtárolóra érvényes.” 

 
3.§ Az Ör. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „5. § Az adó mértéke: 

a) üdülő és gépjárműtároló (garázs) esetében 200,- Ft/m2, 
b) a kereskedelmi egységek közül a kereskedelmi üzlet, bolt, ABC, 

áruház és üzletház  esetében  
ba) 500 négyzetméter hasznos alapterületig 160,- Ft/m2, 
bb) 500 négyzetméter feletti rész hasznos alapterülete után 800,- 
Ft/m2, 

c) minden egyéb adóköteles építmény esetében 160,- Ft/m2.” 
 
4.§ Az Ör. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 “6. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.” 
 
5. § Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„7. § (2) A HTV 37. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes tevékenységet folytató 
vállalkozók adóátalánya naptári naponként 5.000,- Ft.” 
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6. § (1) E rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Ör. 7. § (3)-(4) bekezdése. 

 

 (Dr. Dancsó József sk.) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2011. december 23-án 

 
 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
 


