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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. augusztus 16-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról 
 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:     

Gulyás Attiláné 
pénzügyi csoportvezetı  
 

 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  

- Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság 

- Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság 

 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:   Muhariné Mayer Piroska 
                aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
             Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
        jegyzı  
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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. augusztus 16-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról 
 
Iktatószám: I/7371/3/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A 2011. január 1. napján hatályba lépett új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a 
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet, valamint a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény elıírásait figyelembe véve került a már korábban megalkotott 
rendelet felülvizsgálatra. A felülvizsgálat során figyelembe vettük a kapcsolódó 
Alkotmánybírósági határozatokat is. 
Tekintettel a jogszabályi változásokra és a felülvizsgálatban megállapítottakra, a módosítás a 
rendelet jelentıs részét érintette volna, ezért egy teljesen új rendelet megalkotása vált 
szükségessé. 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Tekintettel arra, hogy nem új adónem bevezetésérıl van szó, hanem egy már meglévı 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról így a fenti hatás nem mérhetı. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei:  
Nem mérhetı hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Nem mérhetı hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése, 5. § b) 
pontja, valamint a 6. § d) pontja teszi lehetıvé a települési önkormányzatok részére. A 
rendeletalkotás ( a rendelet felülvizsgálata ) a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvénybıl és a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletbıl adódó 
jogszabályi kötelezettség. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges fenti feltételek adottak, a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézıjének munkakörében a rendeletalkotás elıkészítés, a rendelet 
alkalmazása során a helyi adókkal kapcsolatos ügyintézés szerepel. 
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselı-testület elé. 
 
Lajosmizse, 2012. augusztus 6. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2012. (...) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi  adóról 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében és 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizsei Iparosok, Kereskedık és Vendéglátósok 
Egyesülete, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
valamint, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. h) és 4.1.d) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és 
a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
(1) Az idegenforgalmi adó bevezetése határozatlan idıtartamra szól. 

 
(2) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 
(3) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.-Ft. 

 
2. § 

 
(1) A helyi adókról szóló törvényben (a továbbiakban: Htv.) foglaltakon túl mentes az 

idegenforgalmi adó megfizetésének kötelezettsége alól az az adóalany, akinek a magánszemély 
tulajdonos vagy magánszemély bérlı térítés nélkül szállást biztosít. 
 

(2) A Htv. szerinti adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követı 
hó 15. napjáig Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Adó-és Pénzügyi Irodája 
adócsoportjához a rendelet 1. melléklete szerinti bevallási nyomtatványon kell bevallani és azt 
Lajosmizse Város Önkormányzata 10402599-00026402-00000004 tartózkodási idı utáni 
idegenforgalmi adó beszedési alszámlájára befizetni. 
 

(3) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, valamint összegének 
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak a befizetett összegrıl bizonylatot 
állít ki. 
 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 
a) a szálláshelyet igénybevevı személy nevét, lakcímét, 
b) születési helyét, idejét, 
c) állandó lakcímét, 
d) útlevelének vagy személyi igazolványának számát, 
e) megérkezésének és távozásának idejét, 
f) a szálláshelyen töltött napok számát, 
g) a Htv. szerinti adómentesség esetén annak megjelölését, 
h) a beszedett idegenforgalmi adó összegét. 
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(5) A nyilvántartás vezetése akkor is kötelezı, ha a szállásadó a magánszemélytıl átvállalja az 
idegenforgalmi adó megfizetését. 
 
 

(6) Az adóbeszedésre kötelezettnek az (1) bekezdésben foglalt adómentességre jogosító 
tartózkodásról a rendelet 1. mellékletének megfelelı adattartalmú nyilatkozatot kell az adóalany 
számára biztosítani. 
 

(7) Az adóalany az (6) bekezdésben foglalt nyilatkozatot köteles a szálláshely elfoglalása elıtt 
kitölteni. 
 

 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. augusztus 21. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti  

 
a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi adóról 

szóló 6/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet. 
b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi adóról 

szóló 6/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2009. (I.22.) 
önkormányzati rendelet.  

 
 
 
 Basky András Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………………… 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
          jegyzı 
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1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez 

 
 

Nyilatkozat az idegenforgalmi adó alóli az idegenforgalmi adóról szóló 
…/2012. (…) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján biztosított 

adómentesség jogcímérıl 
 
 
 

1.1. Szálláshely megnevezése:  ................................................................................................  

1.2. Vendég neve:  ....................................................................................................................  

1.3. Születési helye, ideje:  .......................................................................................................  

1.4. Állandó lakóhely címe:  ....................................................................................................  

1.5. Útlevél/személyi igazolvány száma:  ................................................................................  

1.6. Érkezés napja: …………………………………………………………………………..  

1.7.Távozás napja:…………………………………………………………………………… 

1.8. Eltöltött adómentes vendégéjszakák száma:  ....................................................................  

 
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adó alóli mentességem a fenti jogcímen fennáll. 
 
 
 
Lajosmizse, …………….év …………….…..….hó ……………nap 
 
 
 
 
 
         …………………………… 
          vendég aláírása 
 


