Kiegészítés
a IV/1. számú előterjesztéshez
(Helyi adórendeletek módosítása)
Tisztelt Képviselő-testület!
Az építményadóról szóló 32/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításról
szóló rendelet-tervezet 1. §-ban egy technikai jellegű elírás történt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott rendelet-tervezet
helyett, az alábbi rendeleteket fogadja el.
Békés, 2015. június 24.
Izsó Gábor sk.
polgármester

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/…... (…... …...)
önkormányzati rendelete

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL szóló 32/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
építményadóról szóló 32/2014 (XI. 24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § a) pontja, 3. § a) pontja, és 5. § 1) bekezdése.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Békés, 2015. június 25.

Izsó Gábor sk
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:

2015. június … napján

Tárnok Lászlóné sk
jegyző

Tárnok Lászlóné sk
jegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/…... (…... …...)

önkormányzati rendelete

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ 33/1995 (XII.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET módosításáról szóló 33/2014. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§ Nem lép hatályba Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 33/1995. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
33/2014 (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Békés, 2015. június 25.

Izsó Gábor sk
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
2015. június …….. napján
Tárnok Lászlóné sk
jegyző

Tárnok Lászlóné sk
jegyző

