
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

14/2010./XII.01./ 

  rendelete  

 

az idegenforgalmi adóról. 

 

 
Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

 

Az adókötelezettség, az adó alanya 

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt  

- aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább 

egy vendégéjszakát eltölt. 

 

2. §. 

 

Az adómentesség 

 

(1) Mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött 

magánszemély. 

(2) Az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély. 

(3) A közép és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony, a 

munkaviszony, a munka végzésére irányuló egyéb jogviszony alapján, hatóság vagy 

bírósági intézkedés folytán, a szakmunkásképzés, szakmai átképzés, szervezett 

szakismereti oktatás keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a 

vállalkozási tevékenység végzése céljából az önkormányzat illetékességi területén 

tartózkodó magánszemély, továbbá 

(4) Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, 

illetőleg a tulajdonos vagy bérlő hozzátartozója (PTK. 685 §. B. pont) 

 

3. §. 

 

Az adó alapja 

 

A megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

4. §. 

 

Az adó mértéke 

 

Személyenként és vendégéjszakánként 100.- Ft. 



5. §. 

 

Az adó beszedésére kötelezett 

 

(1) A fizetendő adót:  

    a)  a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a    

     szállásadó, 

    b ) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a   

     szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján 

     (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. 

 

 (2)  Az adó beszedésére kötelezett 

 Az idegenforgalmi adó összegét közli a magánszeméllyel, és az adót átveszi, 

 Az általa beszedett adó összegéről a magánszemélynek bizonylatot ad, 

 A beszedett adó összegéről az adó alapjának és összegének megállapítására 

alkalmas nyilvántartást vezet, 

 A kötelezett az adót akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 

 

 (3)Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót negyedévente a  

     következő időpontokig kell legkésőbb befizetnie: 

- április 15. 

- július 15. 

- Október 15. 

- December 15. 

        

       (4)Az  idegenforgalmi adót  az adó beszedője abban  a –Magyar Nemzeti Bank által    

           jegyzett- külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését  

lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben 

való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára 

forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos –az adóévet 

megelőző év utolsó  napján  érvényes- devizaárfolyamát veszi alapul.   

 

6. §. 

 

A rendelet 2011. január 01-án lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől kezdve kell 

alkalmazni. A rendelet módosításra került a 8./2012 (XII.12.)számú rendelettel. 

 

Cserkút, 2012.november 29. 

 

 

  Jónás József                 Dr. Schleich Mária 

  polgármester                          körjegyző 

 

Záradék: E rendeletet Cserkút Község Képviselőtestülete 2010.november 29-én alkotta 

meg, kihirdetve 2010.december 1-én. A módosítás elfogadásra került 2012. december 04-

én, kihirdetésre került: 2012. december 12-én. 

Cserkút, 2012. december 12 

 

                                                                                         Dr. Schleich Mária 

                                                                                                    körjegyző 


