
Bihartorda Község onkormányzata Képviselő-testü|etének

1312013( XL 14.) sz. RENDELETE

A HELYI ADóKRóL

Bihartorda Község tnkormányzat Képviselő.testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés h) pontj ában meghataÍozott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a
helyi adókról az a|ábbi rendeletet alkotja:

l.s

Bihartorda Község tnkorm Ínyzata (a továbbiakban: Önkormányzat,; az tnkormányzat
illetékességi területére kite{edő hatállyal

a,/ magánszemélyek kommuná1is adóját,
b/ helyi iparűzési adót

vezet be.

I. FEJEZET

A MAGÁN9ZEMÉLYEK KqMMUNÁLIS ADÓJA

2.5

Az adó mértéke

(1) Az adó évi mér1éke: építményenként illetőleg lakásbérleti jogontént 2.000.- Ft.

(2) Mentes az ad,óflzeÍési kötelezettség alól az üres telek.

II. FEJEZET
A HELYI IPARíjzÉgAoÓ

r.s

Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparr-izési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóa|ap O'5
száza|éka,

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 1.000 ft.



III. FETEZET
zÁni nrtvonurnzÉsrr

5.S

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
va|amint az adózás rendjéről szó|ó 2003. évi XCII. törvény rendelke zése|az irányadők.

ó.$

(1) E rendelet 2013. november 15' napjrín lép hatá|yba.
(2). E rendelet 

. 
hatályba tépésével egyidejűleg hatá|yát veszti Bihartorda Község

onkormrányzatának a helyi adókól szóló 1I/2013.(|X.26.) szrimú rendelete.

Bihartorda, 2013. november 14.
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Tóth Jándsné
jegző

A rendelet kihirdetve : 20 I 3- 1 1 - I 5. napján n,/^/h"L
Tóth Jánofié

jegyző



B ih arto rda Köu égi o n ko rmányzat Képv is e lő-testüIetén e k
12/2013 8I Iil Önk. számú rendelete

onkormónyzat íulajdoruÍban ólló közÍerület JilmforgadÍsi céIú haszndlatóra vonatko7ó helyi
szabályokróI

Bihartorda Községi tnkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 35/A. $. (a) és 37. $. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás a|apján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.S.

Bihartorda községben filmforgatási célú használat szempontjából turisztikailag kiemelt
központi terület a 590/1 hrsz-ú sportpálya és kastélyker1 területe.

2.S

(1 ) Filmforgatás céljából:

a') csak úgy lehet köáerületet'Iezámi, ha a közúti közlekedés forgalomeltereléssel biztosított;

b.) életvitelszerrien emberi tartózkodásra szolgáló épület bejáratának 250 méteres körzetében
22,00 _ 6,00 óra között 3 óra hosszr1Lrrál több időre nem lehet lezárni és az érintetteket a
lezárás időpontjáról legalább 3 nappal korábban igazolhatóan értesíteni kell.

c) a filmforgatás célú közterület használat nem haladhatja meg a 30 nap időtartamot.

3. S.

(1) A |orgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem flelróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület.használati engedélyt olyan időtar1amban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni' ameddig a filmforgatás
akadályozott volt.

(2) A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhrírulása után azonna|,
természeti esemény esetén az esetleges kárelharítást és helyreállítást követóen újra biztosítani
kell.

4. S.

(1) A fizetendő használati díj mértékét a rendelet 1. számú mel1éklete tarÍalmazza.

(2) A köztenilet használati díj alóli mentesség kizárólae közérdekű célokat szolgáló
filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az
oktatási, a tudományos és az ismeretterjeszÍ ő témájú filmalkotások.



fi1mforgatási célú

A rendeleÍet kihirdetesének ideie: 2013. november I5,
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I. számú melléklet a 12./2013.(XI, 14.) onk' sz rendelethez

B ih artorda Köuégi onkormányzat tulaj donában tÍlltj közterületek Jilmforgatás i célú
haszndlatdnak díju a használat céIja szerint

Közte r üle t me gn evezé s e

Sporlpálya és kastélykert

Turisztikailag nem kiemelt
köáerület

Forgatdsihelyszín TechnikaikiszolgtÍltís SttÍbparkoltis

3}}.-Ftlm2lnap 100.-Ft/m2lnap 150.-Ft/m2inap

20O'- Ftlm2/rtap 80.-Fím2lnap Ll}.-Ftlm2lnap


