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Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról   

 
Bevezetés 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a következő rendeletet 

alkotja:   

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

     Idegenforgalmi adó  

 

1. §. (1) Az adókötelezettség kiterjed azon magánszemélyekre, aki Felsőtárkány Község 

illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.   

  

      (2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és 

eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

                                                     

  II. Fejezet 

           Az idegenforgalmi adóra vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. Adókötelezettség, az adó alanya 

 

     2. §.  Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a Htv. 30. §-a alapján, aki nem állandó 

lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát 

eltölt.  

 

2. Adómentesség 

  

     3. §.   A Htv. 31. §. rendelkezései alapján 

 

   3.  Az adó alapja, mértéke 

 

    4. §.   Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

    5. §.  Az adó mértéke személyenként, és vendégéjszakánként: 300,- Ft. 
 

4. Az adó beszedésére kötelezett 

 

    6. §.  (1) A fizetendő adót az adóbeszedésre kötelezett szállásadó szedi be.  

 

            (2) A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik 

befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta 

 

                                            5. Az adó bevallása, megfizetése 

   7. §. (1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény         

32. §.(4) bekezdése alapján az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 

15. napjáig kell bevallást tennie.  
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          (2) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózás rendjéről szóló 2003.  

évi XCII. tv. 2. számú melléklet alapján az adózónak, a beszedést követő hó 15. napjáig 

kell a Felsőtárkány Község Önkormányzatának Idegenforgalmi adó beszedési 

számlájára befizetni. Számla száma: 12033007-00327788-00100002. 

 

    5. Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

 

 8. §. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 

a szálláshelyeknek nyilvántartást, vendégkönyvet kell vezetni a vendégekről, melyből az 

adómentességre jogosító tartózkodást az 1. számú mellékletnek megfelelően igazolni 

kell.  

Az életkor miatti mentesség igénybevétele esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem 

kötelező, amennyiben a nyilvántartás, vagy bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen 

tartalmazza és az a vendég által aláírt.  

A szálláshely üzemeltetője köteles gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a 

szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon. 

 

III. fejezet 

                                  Záró rendelkezések 

 

 9. §.  (1)  Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba. 

  

          (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül Felsőtárkány 

  Község Önkormányzatának 13/2010. (XII.10.) számú rendelete.  

 

          (3) Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik. 

 

 Felsőtárkány, 2012. november 22.  
 

 

 

 

 

 

dr. Juhász Attila Simon   Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

    polgármester      jegyző 

  

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. november 23. 

 

       ………………………………… 

             jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT IGÉNYBE VETT 

IDEGENFORGALMI ADÓMENTESSÉGRŐL 

 
 

Vendég neve:  

Születési hely, idő:  

Állandó lakóhely címe:  

Érkezés napja:  

Távozás napja:  

Adómentesen eltöltött 

vendégéjszakák száma: 

 

Adómentesség jogcíme: 18. év alatti életkor miatt  

 Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt  

Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony 

alapján 

 

Szakképzés miatt  

Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt  

Hatósági, bírósági intézkedés folytán  

Felsőtárkány községben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy 

alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt: 

Vállalkozás neve:      _________________________ 

Székhelyének címe:   _________________________ 

___________________________________________ 

Adószáma:                 _________________________ 

 

Felsőtárkány községben ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy 

munkavállalója munkavégzése miatt: 

Vállalkozás neve:      _________________________ 

Székhelyének címe:   _________________________ 

___________________________________________ 

Adószáma:                 _________________________ 

 

Üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a 

lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező 

lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a 

lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező 

lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója 

(Ptk. 685. § b.) pontja)* 

 

 

Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél x-szel szíveskedjenek jelölni. 

 

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentességem a fenti jogcímen fennáll. 

 

 

Felsőtárkány,  ______  év _______________ hó _____ nap 

 

_____________________________________ 

                                                                            vendég aláírása 

 

 

 

 

 


