Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015.(XI.04.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1)
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezeti be:
a) magánszemélyek kommunális adója,
b) idegenforgalmi adó,
c) helyi iparűzési adó.
Magánszemélyek kommunális adója
2. §
Az adó mértéke adótárgyanként illetőleg lakásbérleti jogonként évi 5.000 Ft.
3. §
Mentes az adó alól:
(1) építési tilalom alatt álló telek, a tilalom ideje alatt;
(2) az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas önálló helyrajzi szám
alatt bejegyzett telek;
(3) a teljesen árva kiskorú a nagykorúvá válása évének végéig.
Idegenforgalmi adó
4. §
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
5. §
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.
6. §
Az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől
(a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az önkormányzati
adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés).
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7. §
A beszedett idegenforgalmi adó kizárólag idegenforgalmi célokra használható fel,
illetve e célokra halmozható.
Helyi iparűzési adó
8§
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 40. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 40.
§ (2) bekezdése szerint naptári naponként 5.000 Ft.
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1től kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Helyi iparűzési adóról
szóló 5/2011.((II.09.), 13/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet és a Helyi adókról
szóló 21/1991.(XII.17.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 31/1995.
(XII.31.), 26/1998.(XII.29.), 23/2003.(XI.25.), 24/2004.(XII.29.), 37/2005.
(XII.30.), 21/2008.(IX.10.), 25/2011.(XI.30.) önkormányzati rendeletek.
Szécsény, 2015. november 03.

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2015. november 04.

Dr. Bagó József
jegyző

Dr. Bagó József
jegyző

