
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

16/2010. (XII.7.) számú rendelete 

az idegenforgalmi adóról 
 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

illetékességi területén az idegenforgalmi adóval kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

Az adókötelezettség alanya 

(Htv. 30.§ (1) bekezdés) 

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén 

nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 

2.§ 

(Htv. 31.§. a), b), c) 

Az adómentesség 

 

A Htv. 31.§-ában foglaltak szerint: 

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 

b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben 

ellátott magánszemély; 

c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, 

hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati 

kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy 

a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási 

tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az 

önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély  

 

3.§ 

Az adó alapja 

(Htv. 32.§ a) 1. pontja) 

 

Az 1.§ szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

4.§ 

(Htv. 33.§ a) 

Az adó mértéke 

 

A 3.§ alapján személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft. 

 

5.§
1
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6.§
2
 

 

7.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. CXL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

(3) A rendelet kihirdetésének napja: 2010. december 7. 

(4)
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Taktaharkány, 2010. december 6. 

 

 

 

               dr. Gadnai Mária sk.     Varga László sk. 

  jegyző       polgármester 
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