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PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
….../2014/........../ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról 

 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1.§. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Az adó mértéke 
 

1.§. 
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft. 
 

Bejelentkezés, adó bevallása 
 

2.§. 
(1) Az adóbeszedésre kötelezett adóköteles bevételszerző tevékenységének megkezdésétől 
számított 15 napon belül nyilvántartásba vétel végett köteles az önkormányzati adóhatósághoz 
az e célra rendszeresített nyomtatványon írásban bejelentkezni. 
 
(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét az (1) bekezdés szerint akkor is be kell az 
adóhatósághoz jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli. Ebben az esetben a bejelentést 
az első adóköteles kifizetéstől, illetve beszedéstől számított 15 napon belül kell  megtenni. 
 
(3) A fizetendő adóról a fizető vendéglátó a tárgyhónapot követő hó 15-ig köteles 
adóbevallást adni és Pásztó Város Önkormányzat 11741024-15450827-03090000 számú 
idegenforgalmi adó elnevezésű számlájára a megfizetést teljesíteni. 
 

Záró rendelkezések 
 

3.§. 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

4.§. 
Hatályát veszti a 32/2003. (XII. 12.) és a 9/2006. (II. 15.) önkormányzati rendelet.  
 
 

5.§. 
E rendelet megfelel a Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvben foglalt 
rendelkezéseknek. 
 
Pásztó, 2014. május 14. 
 
 
   Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
            polgármester    címzetes főjegyző 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014. május ….. 
 
 
                                    Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
            polgármester    címzetes főjegyző 
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Előzetes hatástanulmány 
 

Pásztó Város Önkormányzat idegenforgalmi adó rendeletéhez 
 

1.  Magyarország Alaptörvénye lehetővé teszi a helyi önkormányzat helyi adókról  szóló 
 1990. évi C törvény keretei között a település területére helyi adót állapítson meg. 
 Az önkormányzat 2003-ban élt ezzel a lehetőséggel és a település területén la törvény 
 keretei között idegenforgalmi adót állapított meg és szedett be a  költségvetés 
 hiányának fedezésére idegenforgalmi turisztikai kiadásokhoz való hozzájárulás 
 érdekében A  bevételre az  önkormányzatnak továbbra is szüksége van, az 
 adóalanyok megszokták, elfogadták,  nem okoz elfogadhatatlan terhet. 
 E jogszabályalkotás sem az adó alanyát, tárgyán, mértékén, mentességén nem 
 változtat, csupán a jogalkotásról szóló törvényről szóló megfelelést szolgálja. 
 
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 A rendeletnek környezet és egészségi következményei nincsenek. 
 
3.  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 A jogszabály újrafogalmazásával, a központi jogszabályban rögzített feltételek 
 mellőzésével a jogszabály egyszerűbb, áttekinthetőbb lett és megfelel a 
 jogszabályalkotásról szóló törvénynek. 
 
4.  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
 következményei 
 A törvényi előírásnak való megfelelés. Amennyiben elmarad a Nógrád Megyei 
 Kormányhivatal kifogással élt volna. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
 feltételek 
 A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtáshoz a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre 
 állnak. 
 
 
Pásztó, 2014. május 15. 
 
 
        Sisák Imre 
                 polgármester 
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A helyi rendelettervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak 
megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom. 
 

Általános indokolás 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló ………../2014. 
(…/…) önkormányzati rendeletéhez. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény biztosítja az önkormányzatok adómegállapítási jogát. Az 
önkormányzatok önállóan döntenek arról, hogy gazdálkodási feladataikat és az ehhez szükséges 
forrásokat megteremtik-e, növelve saját bevételeiket a helyi adóztatás eszközével. 
 
A törvény 1. § (1) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, 
hogy rendelettel helyi adókat vezethetnek be. 
 
A törvény 5. §-ának rendelkezése alapján a helyi önkormányzat rendeletével vagyoni típusú adók, 
kommunális jellegű adók, továbbá helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult. 
 
A kommunális jellegű adók körében az idegenforgalmi adóról az önkormányzat a 32/2003. (XII. 12.) 
rendeletében döntött, mely egy alkalommal módosításra került. A jogszabályi környezet változása 
folytán indokolttá vált azonban ennek felülvizsgálata.  
 
Az új rendelet megalkotása során figyelemmel kell lenni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 3. §-ára, melynek értelmében a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos, vagy 
többszintű, továbbá a jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a 
jogszabály nem lehet ellentétes (azaz „magasabb szintű” jogszabály rendelkezése nem ismételhető 
meg önkormányzati rendeletben). 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontja alapján az évközi módosítás naptári éven 
belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. Mivel azonban az adó és a mentesség mértékében 
és módjában nincs változás, ezért nincs akadálya az évközi kihirdetésnek. 
 
Mindezek figyelembe vételével egy új, az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotását látjuk célravezetőnek a korábbi, ugyanilyen szabályozási tárgykörben született 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése mellett. 
 
A rendeletalkotás célja az önkormányzat idegenforgalmi adó rendeletének a jogalkotásról szóló 
jogszabálynak való megfeleltetése, egyszerűsítése a rendelet érdemi részének változtatása nélkül. 

 
 

Részletes indokolás 
 

1.§.-hoz Az idegenforgalmi adó mértékének meghatározása vendégéjszakára. 
 
2.§.-hoz Az idegenforgalmi adó beszedésének és bevallásának kötelezettsége, valamint az 
idegenforgalmi adó beszedésére kijelölt önkormányzati számlaszámának rögzítése. 
 
3.§ - 4.§. - hoz Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések. 
 
Pásztó, 2014. május 15. 
 
 
        Sisák Imre 
                  polgármester 


	JAVASLAT

