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ELŐTERJESZTÉS 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26 -i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 

 
Halimba Község turisztikai látnivalóinak és azok kiszolgáló létesítményeinek fenntartása 
érdekében szükségessé vált az idegenforgalmi adó mértékének növelése. Az emlékház a 
gyógynövénykert, valamint a bányászati múzeum fenntartási költségeinek fedezéséhez 
célszerű az idegenforgalmi adó növelése. A szálláshely szolgáltatók érdekét is szolgálja a 
fenti intézmények állagmegóvása, fejlesztése annak érdekében, hogy a hozzájuk érkező 
vendégeknek szabadidős tevékenységként ajánlani tudják. 

A jelenleg befolyt összeg kiegészítésére van szükség, ahhoz, hogy megfelelő színvonalon 
tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. 

Ennek érdekében kérem a jelenleg hatályos 200,- Ft/ fő/ vendégéjszaka adómértéknek 300,- 
Ft/fő/ vendégéjszakára való felemelését. 

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a rendeletet egy olvasatban elfogadni 
szíveskedjenek. 

 

Halimba, 2015. november 20. 

 

 

 

                                                                                         Tóbel János 
                                                                                         polgármester 



 
Halimba Község Önkormányzata képviselő-testületének 

….…...(………) önkormányzati rendelete 
az idegenforgalmi adóról 

 
Halimba Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban 
Htv.) 1.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

Az adó mértéke 
1.§  Személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 

Eljárási szabályok 
2.§  (1) A beszedett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek, az 

önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletben 
meghatározott nyomtatványon, vagy az önkormányzat által erre a célra 
rendszeresített bevallási bejelentési nyomtatványán kell megtenni. 

(2)  Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és 
összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak 
bizonylatot ad. A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy 
azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, 
idejét, útlevelének, vagy személy igazolványának számát, megérkezésének és 
távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az 
adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett 
idegenforgalmi adó összegét. 

 (3) A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit 
utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybe vett 
adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég 
igazolását mely tartalmazza a Htv-tv-ben meghatározott adómentesség feltételeit, 
ennek hiányában az adót meg kell fizetni. 

3.§ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

Záró rendelkezések 
4.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 (2) Hatályát veszti: Halimba Község Önkormányzata képviselő-testületének  
   11/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról. 
 
Halimba, 2015. november 20. 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 27. 
 
 
 Tóbel János s.k.  Dr. Jáger László sk. 
 polgármester címzetes főjegyző 



INDOKOLÁS 

 

A rendelet felülvizsgálata és új rendelet alkotása Halimba község turisztikai látnivalóinak és 
azok kiszolgáló létesítményeinek fenntartása érdekében a megnövekedett fenntartási 
költségek miatt vált szükségessé. 
Az új rendelet a korábbihoz képest változásokat az adómérték emelésben tartalmaz, a jelenleg 
hatályos 200,- Ft/ fő/ vendégéjszakának 300,- Ft/fő/ vendégéjszakára való emelésével, a 
rendelet egyéb részeinek változtatása nélkül. 

 

A rendelet 1.§- ához: 
A Htv. két lehetőséget biztosít az adó alapjának meghatározására. Az egyik a megkezdett 
vendégéjszakán alapuló, a másik a szállásdíjon alapuló, a tervezet a megkezdett 
vendégéjszakán alapulót tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy minden megkezdett vendégéjszaka 
után minden vendégnek meg kell fizetni az adót, mely személyenként és vendégéjszakánként 
300 Ft. 

A rendelet 2. §-ához: 
Az adóbeszedésre kötelezett (szállásadó) feladatait tartalmazza: az adó bevallásának módját, 
nyilvántartási és egyéb adminisztrációs kötelezettségeit, annak érdekében, hogy a beszedett 
idegenforgalmi adó ellenőrzése során az adatok rendelkezésre álljanak, és azt a szállásadó 
hitelt érdemlően igazolni tudja. 

A rendelet 3 -4 . § - ához: 
A bejelentkezéssel, adatmódosítással, valamint a bevallással kapcsolatos eljárást rögzíti, 
valamint a nem szabályozott kérdésekben az alkalmazandó jogforrást jelöli meg. 
A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg, valamint rendelkezik a korábban 
hatályban lévő idegenforgalmi adóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
 

Halimba, 2015. november 20. 
 
 
 
 Dr. Jáger László 
 címzetes főjegyző 
 

 
 


