Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 16/2015. (XI.04.) rendelet módosításáról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 4. § c), valamint az 5. § b) pontjaiban
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés
13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjában, és meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1 .§
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló16/2015.(XI.04.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 5. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„5. §
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.”
2. §
A Rendelet az alábbi 6/A. §-al egészül ki:
6/A. §
(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról folyamatos és naprakész, e rendelet
1. melléklete szerinti vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást vezet, amely alkalmas a
vendégéjszakát eltöltő személyek, személyenkénti megbontásában az adó alapjának, az adó
összegének és a mentességek jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.
(2) Az adóbeszedésre kötelezett a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul
köteles az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba rögzíteni. A szálláshelyet a vendég a
nyilvántartásba vételt követően foglalja el.
(3) Az adóbeszedésre kötelezett köteles gondoskodni arról, hogy a nyilvántartás folyamatosan
vezetve a szálláshelyen mindig rendelkezésre álljon, ellenőrizhető legyen.
(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre
jogosító tartózkodás feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell. Ennek hiányában
az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.
(5) A Htv. 31. §-ában meghatározottakon túl önkormányzati adókedvezmény, adómentesség
nincs.
(6) Az adómentességre jogosító tartózkodást igazoló 2. melléklet szerinti nyilatkozatokat az
adóbeszedésre kötelezettnek 5 évig kell megőriznie.
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3. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépés napját követő napon
hatályát veszti. Rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Szécsény, 2018. szeptember 25.

Stayer László
polgármester

A fenti rendelet kihirdetésre került:
Szécsény, 2018. szeptember 26.

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a 11/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartóvendégkönyv
Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartó vendégkönyv száma: ………………………………..
Szálláshely- üzemeltetési engedély száma: ……………………………………………………………
kiadásának dátuma: ………………………………………………………….
Szálláshely- szolgáltató neve: ………………………………………………………………………….
Szálláshely- szolgáltató székhelye: …………………………………………………………………….
Szálláshely- szolgáltató adószáma: …………………………………………………………………….
Szálláshely- szolgáltató adóazonosító jele: ……………………………………………………………

Szálláshely elnevezése: ………………………………………………………………………………….
Szálláshely címe: ……………………………………………………………………………………......
Szálláshely befogadóképessége:
vendégszobák (kemping esetén területegységek) száma: ……………………………………
ágyak száma: ……………………..

férőhelyek száma: …………………………………...

Szálláshely típusa: ………………………………………………………………………………………

Szálláshely megszűnésének időpontja: ………………………………………………………………..
megszűnés oka: …………………………………………………………………………….

Szécsény, 20……… év ………………hó……...nap

….…………………………………….
Szécsény Város jegyzője
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Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vendég neve

Vendég születési helye,
ideje

Lakcíme

A vendég
útlevelének,
Érkezés
Államszemély
napja és
polgár- igazolványának
időpontja
sága
vagy vezető
(óra, perc)
engedélyének
száma

Távozás
napja és
időpontja
(óra, perc)

Ebből
AdóEltöltött adómente
köteles Vendég vagy
vendég- s vendégvendég- képviselőjének
éjszakák éjszakák
éjszakák
aláírása
száma
száma és
száma
jogcíme

Beszedett
IFA

Kibocsátott
számla,
készpénzfizetési
számla, nyugta
sorszáma

Megjegyzés
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2. melléklet a 11/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
Nyilatkozat az adómentességre jogosítótartózkodásról
Vendég neve:
Születési hely, idő:
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 intézményben történő ellátás
miatt (diákigazolvány száma):
Szakképzés miatt
Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt
Hatósági, bírósági intézkedés folytán
Szécsényben székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója
munkavégzése miatt
Vállalkozás neve: _____________________________
Székhelyének címe: _____________________________
Adószáma:
_____________________________
Szécsényben ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet
végző vállalkozóvagy munkavállalója munkavégzése
miatt
Vállalkozás neve: _____________________________
Székhelyének címe: _____________________________
Adószáma:
_____________________________
Üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá használati
jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában
álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő
hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezeti tag
használati jogosultságának időtartamára annak
hozzátartozója:

Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél x-szel szíveskedjék jelölni.
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
Szécsény, 20___ _______ hó____ nap.
________________________
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Vendég aláírása

