
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2011. (XI.15.)  önkormányzati rendelet  

az idegenforgalmi adóról  
 
 
Gelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében  és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 
idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja:  
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed Gelse Község Önkormányzat illetékességi területére. 
 

Adókötelezettség, adó alanya 
2. § 

 
(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az   
      önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
(2) A fizetendő adó összegét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  
      (továbbiakban: Htv.) szerint adóbeszedésre kötelezett közli az adóalannyal és az  
      adót beszedi. 
 

Az adó alapja, mértéke 
3. § 

 
(1) Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. 
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft 
 

Adómentesség 
4. § 

 
(1) Adómentesség illeti meg a Htv. 31. §-ba felsorolt  magánszemélyt. 
(2) A mentességre jogosultság tényét az adóalanynak okirattal, valamint e rendelet 1.  
      számú melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia a beszedésre  
      kötelezett felé. Megfelelő igazolás hiányában az adóalanynak az adót meg kell  
      fizetnie. A mentességre jogosultakról az adóbeszedésre kötelezett külön     
      nyilvántartást vezet, melynek részét képezik a kitöltött nyilatkozatok, valamint a  
      mentességet igazoló okiratok másolatai. 
 

Az adó beszedésére kötelezett 
5. § 

 
(1) A 2.§ alapján fizetendő adó beszedésére kötelezett a Htv.34. §-ban  foglaltak  
      szerinti. 
(2) Az adóbeszedésre kötelezett  az általa beszedett adóról  az adó alapjának és  
      összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást köteles naprakészen vezetni.  
 

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó rendelkezések 



6. § 
 
(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és 

 
      összegének megállapítására alkalmas, továbbá az önkormányzati adóhatóság által  
      ellenőrizhető nyilvántartást köteles naprakészen vezetni, s azt a szolgáltatás helyén  
      tartani, a bizonylat kiállítási időpontját követő adóév első   napjától számított 5  
      évig megőrizni, az adóhatóság   ellenőrzésre jogosultjának  ellenőrzésre átadni. 
(2) A 4. § (2) bekezdésében szereplő, e rendelet 1. számú melléklete szerinti.  
      nyilatkozatok, valamint a mentességet igazoló okiratok másolatait a bevallásokkal  
      egy időben kell az önkormányzati adóhatóság részére megküldeni. 
(3) Az adóbeszedéssel megfizetett  idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést,    
      illetve a vendég távozását követő hónap 15. napjáig  kell megfizetni Gelse Község   
      Önkormányzat adószámlájára. 
(4) A beszedett adóról a beszedésre kötelezett a beszedés szerinti tárgyhónapot követő    
      hó 15-ig kell bevallást tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon. 
(5) Minden, az adózáshoz fűződő körülményben bekövetkezett változást, az adóalany     
      köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnál  
      bejelenteni. 
 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 
7. § 

 
(1) E rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló  
     többször módosított 2003. évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók. 
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a) Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete idegenforgalmi adóról szóló 
1/2002.(II.8.) önkormányzati rendelete,  

b) Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003.(IX.17.) számú 
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 1/2000.(II.8.) számú rendelet 
módosításáról, 

 
G e l s e , 2011. november 14. 
 

       Szegedi Ferenc                                                          László Piroska    
 polgármester jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2011. november  15-én kihirdetve. 
 

  László Piroska 
  jegyző 

 
 


