
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
9/2015.  (IV.30.) önkormányzati rendelete  
a 6/2015. ( III. 26.) önkormányzati rendelet kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő 
hatályba lépéséről 

Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében 
foglaltakra a következőt rendeli el:  

1. § 
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.26.) önkormányzati 
rendeletének 1. §-a a kihirdetettől eltérő alábbi szöveggel lép hatályba:  
 

Az építményadóról szóló 15/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiban: 
Rendelet) 4. § az alábbiak szerint módosul: 
 

„4. § 
(1) Mentes az építményadó alól: 

 
a) Komfort nélküli lakás alapterületből 100 m2  
b) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a köznevelési 

intézmény feladatellátási helyéül szolgáló helyiség 
c) A lakáshoz és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, úgymint 

tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince  
d) Valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli 

hozzátartozója által életvitelszerűen lakásként használt ingatlan. Több 
tulajdonos esetén az adómentesség csak azon tulajdonost illeti meg aki az 
előző mondatban rögzített feltételnek megfelel.  

e) A d) pont szerinti tulajdonosok második és további lakása vagy 
üdülőépülete. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentességek nem vonatkoznak a 
vállalkozó üzleti célt szolgáló épületére, épületrészére.” 

 
2. § 

Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. ( III. 26.) önkormányzati 
rendeletének 2. §-a a kihirdetettől eltérő alábbi szöveggel lép hatályba:  

 
A Rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul: 

  
„10. § 
 

Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: olyan ingatlan, ahol a tulajdonos, 
haszonélvező illetve közeli hozzátartozója bizonyítottan az életviteléhez szükséges 
tevékenységeket rendszeresen, legjellemzőbben folytatja, így különösen étkezés, 
főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybe vétele, az 
ingatlan elérhetőségi címként történő megjelölése.”  



3. § 
 

E rendelet a 2015. május 1. napján lép hatályba és a 2016. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
                              Gyói Gábor                                       dr. Babák Zoltán 
                             polgármester                                                jegyző 
 
 
 


