
Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2015 (XI.18.) önkormányzati 
rendelete az idegenforgalmi adóról 

 

Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. Az adó alapja és mértéke 

1. § 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

2. § 

 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100,- Ft. 

2. Eljárási rendelkezések 

3. § 

 (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség 
jogcímének, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartás 
vezetésére köteles. 

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő személy adatait, 
megérkezésének, távozásának időpontját, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az 
adómentességre jogosító tartózkodás jogcímének pontos megjelölését, valamint a beszedett 
idegenforgalmi adó összegét. 

(3) Az adó beszedésére kötelezettnek az adómentességről az 1. mellékletnek megfelelő 
adattartalmú nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie. 

3. Záró rendelkezések 

4. § 

A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

dr. Üveges István         Szarka Tamás  
polgármester       jegyző 

 

 



1. melléklet a 21 /2015. (XI.18.) önkormányzati rendelethez 

 Nyilatkozat 

 igénybe vett idegenforgalmi adómentességről 

Vendég neve:  

Születési hely, idő:  

Érkezés-távozás 
időpontja:   

Eltöltött 
vendégéjszakák száma:  

Adómentesség 
jogcíme: a 18. életévét be nem töltött magánszemély;  

 a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális 
intézményben ellátott magánszemély  

 

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 

 

 

aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa 
vagy 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 a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója 

 

 

az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken 
vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti 
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi 
személy 

 

    

Kérem, hogy a megfelelő jogcímet X-szel szíveskedjen jelölni! 

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. 

Arnót, 20..… év …………. hó …… nap 

                                                       
…………………………………. 

                                                                                      vendég aláírása 

 


